ZONDAGSBRIEF 17 januari 2021
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09.30 uur
Ds. Mirna Visschers
1. Diaconie 2. Kerk 3. Onderhoud gebouwen
Dirk den Hartog - Hans Hansma
Fam. Sterk

De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar Fam. Metselaar, Warande 24
Liederen en lezingen in de dienst:
Liederen:
Opw 788; Opw 616; Opw kids 233; Sela: Mag ik jou tot zegen zijn;
Lauren Daigle: You say; Lied 1005 (Liedboek)
Lezingen:
Joh. 1:19-28
Doe mee met de viering!
In de LEV dienst vragen we iedereen om woorden/termen door te geven die je associeert met geloven.
Hier maken we een werkstuk van.
Mail zoveel mogelijk woorden naar engelbertnikkels@gmail.com of sms of app naar 06-15014505.
Doe dit vóór 20 januari, dan laten we 24 januari het resultaat zien
Opwekking 788
Wees welkom, Geest van God
Wees welkom, Geest van God
Leer ons te leven uit liefde,
zoals Jezus heeft gedaan.
Leid ons in waarheid en wijs ons waar te gaan.
Spreek tot ons hart, opdat wij U verstaan.
Wees welkom, Geest van God.
Wees welkom, Geest van God.
Wees welkom, Geest van God.
Laat uw vrede en blijdschap regeren in dit huis.
Vul het met vreugde en maak het tot uw thuis.
Een veilige plaats, in de schaduw van het kruis.
Wees welkom, Geest van God.
Refrein:
Wees welkom, Geest van God.
Wees werkzaam onder ons.
Ga ons niet voorbij, vervul ons hier en nu.
Vul dit huis met meer van U.
Wees welkom, Geest van God.
Wees welkom, Geest van God.
Help ons de stilte te zoeken,
als de drukte ons omgeeft,
om bij U te komen,
als de kracht ons weer ontbreekt.
Wijs ons op Jezus, die ons droge hart doorweekt.
Wees welkom, Geest van God.

Opwekking 616
Houd me dicht bij U,
Laat me nooit meer gaan.
Voor U leg ik mijn leven neer,
Verlangend naar uw vriendschap, Heer.

U alleen begrijpt
Wat ik nodig heb;
Uw liefde die mij warmte geeft,
Als U mij in uw armen neemt.
Leid mij naar uw hart,
Breng mij terug naar U.
U bent mijn doel,
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel,
Houd mij heel dicht bij U.
Kinderlied Opwekking 233:
God heeft een plan met je leven
Je bent hier met een doel
Geloof het diep van binnen
T'is meer dan een gevoel
Hij doet meer dan je kan bidden
Hij is groter dan je denkt
Ik weet dat hij je helpt
Ik weet dat hij je kent
Dus stap uit je boot
Durf op water te lopen
Vraag god om hulp
En de hemel gaat open
Wees maar niet bang hij is altijd bij jou
In de storm in de strijd in een moeilijke tijd
God is trouw
Dus stap uit je boot
Durf op water te lopen
Vraag god om hulp
En de hemel gaat open
Wees maar niet bang hij is altijd bij jou
In de storm in de strijd in een moeilijke tijd
God is trouw

Sela, mag ik jou tot zegen zijn
Mag ik jou tot zegen zij
Mag ik jou tot zegen zijn,
naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan,
gaan waar Hij ons wijst.
Laat ons delen in zijn liefde,
voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren,
uitzien naar het koninkrijk.
Mag ik jou tot zegen zijn,
jou aanvaarden zoals Hij?
Zoeken naar verbondenheid
dwars door alle strijd.
Laat ons wijze woorden spreken,
zwijgen als dat nodig is.
Met elkaar een voorbeeld geven,
leven als getuigenis.
Laten wij tot zegen zijn
voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij, open en gastvrij.
Laat ons delen, laat ons geven,
geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven,
omdat Jezus bij ons is.

You say Lauren Daigle (NL vertaling)
Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn hoofd
die zeggen dat ik niet genoeg ben.
Elke leugen die me vertelt
dat ik nooit goed genoeg zal zijn
Ben ik meer dan alleen de som van elk hoogtepunt
en elk dieptepunt?
Herinner mij aan wie ik ben want ik moet het
weten
U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort
schiet
En als ik er niet bij hoor,
vertelt U me dat ik van U ben
En ik geloof , ik geloof
Wat U van mij zegt ik geloof
Het enige wat nu telt is alles wat U van me denkt
In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn
identiteit
Ik neem alles wat ik heb
en leg het nu aan uw voeten
U hebt elke mislukking God
En U zult elke overwinning krijgen

Pastoraat:
• Meneer H. de Nood, Warande 90, wordt geconfronteerd met een afnemende gezondheid, wat
voor hem toch nog onverwacht komt.

•

De zorg thuis voor de heer S. van ’t Zet (Voorsterweg 1a) werd helaas te intensief, om die reden is hij
permanent verhuist naar de Markehof (Kamer 7)

•

In De Schakel, Urkerweg 1, 8303 BX Emmeloord verblijven 2 gemeenteleden:
Dhr. J.J. Mol - Dhr. D. Somsen

Gebedsdienst 20 jan. gaat niet door.
In de muurkrant van december is een afkondiging gedaan voor een gebedsdienst op 20 jan. Deze
dienst is een initiatief van de gezamenlijke kerken. Vanwege de beperkende maatregelen rondom
Coronacrisis is besloten deze dienst niet door te laten gaan.
Collecte volgende week zondag 24 januari: kerk van betekenis
Volgende week zondag 24 januari wordt uw bijdrage gevraagd voor de protestantse kerk: kerk van
betekenis. Een inloophuis waar iedereen uit het dorp/wijk welkom is, een moestuin voor de hele buurt,
een samen-eten project. In deze tijd moeilijk maar de kerken zijn creatief in het zoeken naar
verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en
laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. U kunt uw geld over maken via
https://donatie.protestantsekerk.nl. Bij ‘gebruik mijn bijdrage voor’ kiest u: Een kerk van betekenis.
Gevolgen lockdown voor onze erediensten
Niet zingen tijdens de eredienst tot zondag 7 februari
Vanuit de landelijke PKN is het advies gegeven om vanwege de extra besmettelijkheid van de nieuwe
varianten van het Coronavirus niet meer te zingen tijdens de erediensten. Als kerkenraad hebben we
besloten dit advies op te volgen en daarom tot zondag 7 februari niet te zingen in de erediensten. Wij
gaan proberen om de lofzang gaande te houden door bestaande opnames van liederen te gebruiken.
Afhankelijk van de ontwikkelingen gaan we begin februari kijken hoe we verder gaan.
De kerkdiensten zullen tot nadere informatie ook zonder bezoekers zijn.
Met een hartelijke groet, Onno Stallinga, scriba

Problemen bij de ontvangst van de online kerkdienst.
De uitzending vanuit de kerk is optimaal en goed van kwaliteit. Zijn er thuis problemen met de
ontvangst zijn bel dan:
Jurjen Karel Feenstra: 06-42319742 of Bert Jan Profijt: 06-50227331 of 0527-203344

Coronatijd:
In de tijd dat we niet samen kunnen komen in de kerk, zijn er online vieringen, waarin we samen als
gemeente in gebed gaan, samen God loven door te zingen en te luisteren naar Gods Woord. We
kunnen hier allemaal een actieve rol in spelen, om zo samen Gods gemeente in Marknesse te zijn.
- Brand thuis een kaarsje tijdens de viering, als symbool voor de aanwezigheid van Jezus.
- De collecte kunt u overmaken op bankrekening:
Diaconie: IBAN NL83 RABO 0346 5318 37 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Marknesse.
Kerk: IBAN NL23 RABO 0346 5265 15 t.n.v. Protestantse Gemeente Marknesse.
- Geef gebedspunten aan via pr-c@pknmarknesse.nl.
- Heeft u een idee voor een lied, mail deze naar pr-cr@pknmarknesse.nl
- Op www.pknmarknesse.nl vindt u een verwerking voor de kinderen, die u zelf kunt uitprinten.
- Geef feedback over de vieringen. Zo kunnen we steeds beter weten wat al goed gaat en wat we
kunnen verbeteren. Mail dit naar scribaat@pknmarknesse.nl.
Oproepen:
We realiseren ons dat niet iedereen internet heeft en dus niet de zondagsbrief ontvangt. We willen u
vragen om in uw omgeving te vragen wie graag een zondagsbrief wil ontvangen en de zondagsbrief
geprint in de brievenbus te gooien bij het betreffende gemeentelid. Wij zoeken mensen die iets voor
een ander willen doen. Denk aan een boodschapje doen op verzoek.
Geef u op bij Irma Profijt 06- 20207191 of Marijke de Vries 06-50638292.
Agenda:
Inleveren kopij Muurkrant uiterlijk 15 januari 2021: muurkrant@pknmarknese.nl
Kopij voor de volgende “in en rond de kerk” kan tot a.s. vrijdag 17.00 u. aangeleverd worden.
Via email:

zondagsbrief@pknmarknesse.nl website: www.pknmarknesse.nl

