ZONDAGSBRIEF 2 mei 2021
EREDIENST
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09.30 uur
ds. K. de Gier
Harry Haasjes
Annie Stormink en Ate Osinga
1. Rudolphstichting 2. kerk 3. onderh. geb.
Dirk den Hartog en Hans Hansma
fam. Doevendans

De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar familie Bisschop, Warande 12
Liederen en lezingen in de dienst:
Liederen:
Lied 80: 1, 6 ,7; Lied 317: 1, 2, 3; Kinderlied “Heer u kent mij als geen ander”;
Lied 1009: 1, 2, 3; Lied 837: 1, 2, 3, 4; Lied: 708: 6, 14
Lezingen:
Lucas 11: 14 - 28
Verkondiging: Tekst: Romeinen 12: 21
“Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.”
Heer u kent mij als geen ander:
https://www.youtube.com/watch?v=MEgxqgJ0XNY
Pastoraat: geen mededelingen
Overige mededelingen:
Kosterszaken:
Per 1 mei aanstaande is Tjeerdtje Doevendans koster coördinator/beheerder.
Kosters zaken en bespreken zaal/zalen gaat via haar.
Ze is te bereiken op de kosterstelefoon: 0641716868 of via mail adres: koster@pknmarknesse.nl
Collecte:
Vanmorgen wordt uw bijdrage gevraagd voor Rudolphstichting/ De Glind. De Rudolphstichting
zet zich in voor het jeugddorp de Glind bij Barneveld. Hier worden in gezinshuizen uithuisgeplaatste
kinderen en jongeren opgevangen. Zij hebben vaak (te) veel meegemaakt en hebben soms ook
gedragsproblemen en zijn getraumatiseerd. De Rudolphstichting investeert in tijd, geld en kennis om
deze kinderen en jongeren op te vangen.
Het rekeningnummer van de Rudolphstichting is: NL60RABO0150002297
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 as. vrijdag 17.00 u. aangeleverd worden.
Via email:

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

