ZONDAGSBRIEF

8 september 2019

EREDIENST & Jeugdkerk
Aanvang
Voorganger
Organist
Collecten

Paaskaars
Koster

: 09.30 uur
: ds. I. Terlouw
: dhr. A. Kroeze
: 1 diaconie
2 kerk
3 onderhoud gebouwen
: Christel Hansma
: Fam. Sterk

Bloemen
De bloemen uit de kerk gaan vandaag met een hartelijke en bemoedigende groet naar:
Mevrouw A. Kats, Korte Voor 3.
Wegbrengen Bloemen
Wie wil na de kerkdienst de bloemen weg brengen? U kunt zich melden bij de diaken van dienst.

Liederen en lezingen in de dienst
Liederen: Aanvangslied NLB 985:1 en 3; NLB 360:1, 4, 6 + NLB 868:2; Kinderlied: EL 542 Jezus is de goede Herder;
NLB 215:2, 4, 6, 7; Samenzang EL 218:1, 3; NLB904:1; Slotlied (staande) ELB 270:1, 2
Lezingen: Leefregel: Matteüs 22:37-39
Matteüs 6:6-15 &
Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.

Evangelische liedbundel 542
Jezus is de goede herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.
Als je ’s avonds niet kunt slapen,
als je bang in ’t donker bent.
Denk dan eens aan al die schapen,
die de Heer bij name kent.
Jezus is de goede herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede herder,
Brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet.
Denk dan aan de goede herder,
hij vergeet zijn schaapjes niet.
Jezus is de goede herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Kopij voor de volgende “in en rond de kerk” kan tot as. vrijdag 17.00 u. via email
aangeleverd worden bij zondagsbrief@pknmarknesse.nl of telefonisch bij de
volgende nrs. 201648; 240953 of 204168. Website: www.pknmarknesse.nl

Samenzang EL 218:1, 3
1 Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

3 Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Slotlied (staande) ELB 270:1, 2
1 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

2 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Scriba
De kerkenraad is bijzonder verheugd u mee te kunnen delen dat de heer Onno Stallinga, bereid is gevonden om het
ambt van ouderling-scriba op zich te nemen. Mocht u bezwaar hebben tegen zijn bevestiging dan kunt u dit tot uiterlijk
23 september kenbaar maken bij de voorzitter van de kerkenraad, de heer Piet Sanderse, tel. 201547.

Startzondag
Voor de startzondag willen we u vragen bloemen mee te nemen. Na de dienst maken we er
bloemstukjes van die we gaan wegbrengen naar mensen uit Marknesse die wel een bloemetje kan
gebruiken. We hopen dat we veel bloemstukjes kunnen maken.
Namens de startdienstcommissie Marijke de Vries, Kerkelijk werker

Enquête
Om te weten te komen wat binnen onze gemeente de verwachtingen zijn rondom pastoraat, wordt er een enquête
gehouden. Deze enquête maakt deel uit van het afstuderen van onze kerkelijk werker Mw. Marijke de Vries. Hoe meer
gemeenteleden de enquête invullen, hoe duidelijker het is wat u als gemeente verwacht en des te beter kan er
rekening worden gehouden met deze wensen en verwachtingen. De uitkomsten van de enquête zullen worden
gebruikt voor het op te stellen beleidsplan. Wij vragen u nadrukkelijk het enquêteformulier in te leveren, of
in de doos in de kerk in de ontmoetingsruimte of in de brievenbus bij Irma Profijt-Doorlag, De Oosthoek 15 te
Marknesse. Maar de voorkeur gaat uit naar het invullen van de enquête via de computer:
https://www.survio.com/survey/d/L1I3I0W7P1A2U5C8G

Enquête via computer
Ik krijg te horen dat de link van de enquête niet goed werkt, omdat niet duidelijk wordt welke tekens er gebruikt moeten
worden. Het blijkt dat de rechte streepjes in de link de hoofdletter i is. Het rondje in de code is het cijfer nul. Wanneer
het goed is, zou het dan moeten lukken. De QR code die er bij staat werkt goed. Hierbij nogmaals de link:
https://www.survio.com/survey/d/L1I3I0W7P1A2U5C8G Ik hoop dat er vele enquêtes binnenkomen, zodat we een
goed beeld kunnen krijgen en ik mijn afstudeeronderzoek kan afronden. Hartelijke groeten, Marijke de Vries.

Agenda voor deze week:
11-09
17.30 uur

Samen eten
Stroopwafelactie

De Schutsluis
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