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De kleur is groen: de kleur van hoop, vertrouwen en
toekomst. De naam van deze zondag is de 8e zondag van
Epifanie.

Dienst 27 februari 2022
Locatie: Het Anker
Organist: Dhr. Ties Molenhuis

Jeugddienst
9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël
Lector: Mw. Trea Westerloo

Collecten
De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de uitgang voor
het onderhoud. Giften blijven ook mogelijk via Givt of bankrekeningnummer. Alvast hartelijk dank!
Dienst 6 maart 2022
Locatie: Het Anker

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Bloemengroet
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mw. A. Idema – Geertsema, Gulden Akker 5
Pasen
Hopelijk kunnen we door de versoepelingen Pasen weer samen vieren. Heeft u zin om de Paasdienst op
17 april mee te helpen voorbereiden? U kunt zich bij ds. Israël opgeven (tot 1 maart).
Versoepeling Coronaregels
Vanaf zondag 27 februari gelden er geen beperkingen meer voor aantallen kerkgangers omdat de
verplichte 1,5m afstand dan is komen te vervallen. Wel zal het hanteren van de basisregels belangrijk
blijven en ook blijven we in de kerk zorgen voor voldoende ventilatie. We houden daarbij ook rekening met
kerkgangers met een kwetsbare gezondheid en met hen die liever toch nog afstand houden. Net als bij de
vorige versoepelingen stellen we het uiterst rechtse zijvak, bij de grote ramen, voor hen open. Daar wordt
de 1,5 meter aangehouden.
Paasgroetenactie 2022
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan
gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke
gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld
staat op de paaskaarten. “Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Ook onze
gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 20 februari, evenals 27 februari en zondag 6
maart liggen er kaarten in de hal welke u kunt voorzien van een wens en uw naam. Mocht u nog niet naar
de kerk komen, maar wel graag een kaart willen sturen, dan kunt u contact opnemen met Nico Wiertsema
(0595 439974). Hij brengt dan een kaart bij u thuis.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op
staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een
bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in
de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
We hopen dat u ook meedoet. Alvast hartelijk dank!
Wandelen
Op woensdag 2 maart start de wandeling om 10.15 uur bij het Anker. Daarna is er, voor wie wil, een kop
koffie of thee. Van harte welkom!
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar:
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Orde van dienst zondag 27 februari 2022
Thema: Toekomstdromen
Lied: ELB 489 He’s got the whole world (video)
Welkom door ouderling van dienst
Lied: Lied van dromen en vergezichten, couplet 1,3 Melodie: LB 65/72
Wij mensen blijven dromen dromen en vergezichten zien,
een nieuwe aarde die gaat komen, te vinden al misschien.
Wij dromen van de mensenrechten die ieder mens dan heeft,
niet langer tegen onrecht vechten, daar ’t recht van liefde leeft.

Waar mensen putten uit de bronnen van droom als werk’lijkheid,
daar is Gods toekomst al begonnen in onze levenstijd.
Wie in die dromen durft geloven, voelt zelf verandering,
vertwijfeling en wanhoop doven, in blijde aarzeling.

Bemoediging, groet en gebed
V Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige
A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Tot U, God, strekken we onze handen uit
A omdat we geloven dat uw handen de onze niet zullen loslaten.
V Vrede zij u. A De wereld zij vrede.
V … in uw naam. A Amen.
Lied: LB 935:1,2,3 Je hoeft niet bang te zijn
Verhaal uit de Groeibijbel: Jozef

Lied: Zing alle dagen II, 14:1,3

Toekomstdromen in tijdscapsule (video)
Gedicht: Zoveel wegen, Ann Verscuren
Gesprek
Verhaal uit de Groeibijbel: Verkocht
Lied: LB 166b:1,2,3,4,5 Jozef zoekt zijn grote broers
Korte overdenking
Lied: U geeft een toekomst vol van hoop (video)
Voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte: 1e Diaconale werk, 2e Kerk en 3e Onderhoud
Lied: Laat je droom bestaan (video)
Zegenwens
A We wensen elkaar toe:
dat de adem van de Geest ons helpt onze schroom te overwinnen,
dat de adem van de Geest ons moed geeft te handelen,
dat de adem van de Geest ons helpt onze dromen te leven. Amen.

Lied: LB 422:1,2,3 Laat de woorden die we hoorden
Orgelspel: March in G Dur van Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

