ZONDAGSBRIEF 18 augustus 2019
EREDIENST
Aanvang
Voorganger
Organist
Collecten
Paaskaars
Koster

: 09.30 uur
: mw. M. de Vries
: dhr. G. de Roos
: 1. diaconie 2. kerk
3. onderhoud gebouwen
: diaken van dienst
: fam. Doevendans

De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar mevrouw C. Langebeeke-van Duuren,
De Enk 7.
Liederen en lezingen in de dienst:
Liederen:
Lied 27: 1, 2; Lied 886 (nl en eng); Lied 146c: 1, 3; Kinderlied: Lied 8b; Lied 314: 1, 2;
Lied 150
Lezingen:
Jeremia 23: 23-29; Lucas 12: 49-56
Opwekking 645
Ik kies vandaag
Ik leef voor U
Ik kies vandaag
Ik geef mijn ja aan U
Ik kies vandaag
Ik wil Uw stem verstaan
Ik kies vandaag
Ik leef voor U
Want met heel mijn gezin
Dien ik U Heer
(Want met heel mijn gezin
Wil ik leven tot Uw eer
Vandaag)
(2x)
Want met heel mijn gezin dien ik U heer
want met heel mijn gezin wil ik leven tot Uw eer
Vandaag
Zieken(t)huis:
-Mevr. J. Willems- van der Kolk, Groene Zoom 30 heeft donderdag in het ziekenhuis in Amersfoort een
operatie ondergaan. Naar verwachting komt ze in de loop van deze week weer naar huis.
-Mevr. A. van Steinvoorn, Boslaan 20, verblijft tijdelijk in de Markehof kamer 113, vanwege revalidatie.

Overige mededelingen:
Startzondag
Voor de startzondag vragen we taartenbakkers die een 'taart met een verhaal' willen bakken, zodat
iedereen een heerlijk stukje taart kan krijgen. Maar ook wanneer de inspiratie om een verhaal op (of in) een
taart te krijgen ontbreekt, maar u wel een taart wilt maken, hopen we dat u zich opgeeft.
Opgave via het formulier in de kerk (op de tafel bij de kaart voor de bloemen) maar nog liever via mail of
een appje: kerkelijkwerker@pknmarknesse.nl of 06-50638292
Met vriendelijke groet,
Marijke de Vries, Kerkelijk werker
Beroepen
Ds. Wim Andel heeft het beroep aangenomen van Gemeente Tjerkwerd-Dedgum i.c.m. Gemeente
Parrega-Hieslum i.c.m. Gemeente Exmorra-Allingawier. (parttime aanstelling). Wij feliciteren hem van
harte en wensen hem Gods zegen toe bij het werk in deze gemeenten.

Het PKN Mobiliteitsbureau in Utrecht heeft de keuze gemaakt dat Ds. Wim Andel voor onze gemeente
beschikbaar blijft als interim-predikant, om verder uitvoering te geven aan de afgesproken taken. We zijn
daar bijzonder dankbaar voor.
Met een hartelijke groet,
Irma Profijt-Doorlag, scriba
Protestantse Gemeente Marknesse
Vacature scriba per 01-09-2019
De huidige scriba, Irma Profijt-Doorlag stopt als scriba, omdat zij in dienst treedt bij het Koninklijk
Nederlands Korfbal Verbond (KNKV) te Zeist als verenigingsadviseur. Het combineren van deze baan met
het ambt van scriba zal niet gaan.
In verband met het aftreden van de huidige scriba per 1 september 2019 ontstaat er een vacature. De
gemeente wordt gevraagd om namen van kandidaten aan te dragen om deze vacature z.s.m. in te kunnen
vullen. U kunt deze doorgeven aan de voorzitter P. Sanderse, tel. 201547.
Geïnteresseerden in de functie van scriba kunnen dit ook kenbaar maken aan de voorzitter.
De kerkenraad is op zoek naar een
SCRIBA (m/v)
“Je bent de spin in het web waar veel draden bij elkaar komen…”
Samen met de voorzitter is de scriba de ‘motor’ van de Protestantse Gemeente Marknesse.
De kerkenraadsvergaderingen zijn daarin een kernactiviteit.
Samen met het moderamen worden deze voorbereid.
Maar alles wat daarvoor gedaan, geregeld, georganiseerd, aangevraagd en ingediend moet worden,
ligt bij de scriba.
Zaken die aan de orde komen:
• agendering, notulering
• planning en organisatie
• communicatie en correspondentie
• coördinatie en besluitvorming
De voorzitter en de scriba werken nauw samen. De werkzaamheden worden in onderling overleg geregeld,
dit wil zeggen dat de scriba er niet alleen voor hoeft te staan. Het takenpakket wordt in onderling overleg
vastgesteld. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je terecht bij de huidige scriba,
Irma Profijt-Doorlag, tel. 203344.

Agenda voor deze week:
20 aug.
bidstond van 19.00 – 19.45 uur

de Schutsluis

Kopij voor de volgende “in en rond de kerk” kan tot as. vrijdag 17.00 u. aangeleverd worden.
Via email: zondagsbrief@pknmarknesse.nl
of telefonisch bij de volgende nrs. 201648; 241566 of 204168

website: www.pknmarknesse.nl

