ZONDAGSBRIEF 4 april 2021
EREDIENST
Aanvang
Voorganger
Organist
Collecten
Zang
Techniek
Koster

:
:
:
:

09.30 uur
Marijke de Vries
dhr. Sj. van Leeuwen
1. Kerkinactie ZuidAfrika 2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen
: Tjeerdtje Doevendans en Ate Osinga
: Hans Hansma en Pedro Stoffels
: fam. Doevendans

De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar van Witte donderdag zijn gegaan
naar fam. Spoelstra, Hoogzijde 23 en fam. Korten Breestraat 30F.
De bloemen van zondag gaan naar: fam. Nagtegaal, De Klamp 44 Nagele.
Liederen en lezingen in de dienst
Paaswake:
zie liturgie
Paasmorgen:
zie liturgie
Pastoraat:
Dhr. B.J. Post, Kampweg 32 is afgelopen vrijdag (26 maart) geopereerd, en de operatie is gelukt.
Overige mededelingen:
De symbolische bloemschikking
PASEN: de Heer is waarlijk opgestaan!
Bij de schikking:
Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief.
Het hart is vol met bloemen.
De stammen zijn vervangen door nog meer vazen.
Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt.
Tekst voor de viering:
De steen is weggerold! Alles staat weer open!
De dood jaagt ons geen angst meer aan.
Dus wat houdt ons nog tegen?
Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf.
Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves.
Laten we zijn voorbeeld volgen.
Laten we de zieken bezoeken, de dorstigen laven.
De hongerigen voeden, de vreemdeling onderdak bieden,
De naakten kleden, de doden begraven.
Zorg dragen voor de aarde.
Halleluja! De Heer is waarlijk opgestaan!
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.

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

