ZONDAGSBRIEF 11 juli 2021
EREDIENST
Aanvang
Voorganger
Ouderling
Organist
Collecten
Techniek
Koster

:
:
:
:
:
:
:

9.30 uur
Ds. H. Torenbeek
Engelbert Nikkels
Dhr. S. van Leeuwen
1e PKN vakantietas; 2e kerk; 3e onderhd gebouwen
Hans Kuiper
Fam. Sterk

De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar Fam. Zomerman, Breestraat 30E.
Liederen: Lied 68:7; Lied 910:2,4; Kinderlied; Lied 665:1,4; Lied 834; Slotlied 418:2,3
Lezingen: Bijbeltekst Efeze 4:1-13 Thema: “Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht”
Overige mededelingen:
Diny Korteweg heeft enkele weken geleden haar duim gebroken en moest een nieuw botje geplaatst
worden, nu blijft ze nog enkele weken in Wittesteijn om te revalideren.
Mevr. D. Korteweg - De Wittesteijn 14 Kamer 83 - 8303 XV Emmeloord
Dhr. en mevrouw Koopman, Oeverkruid 15, 8316 NS Marknesse, waren zaterdag 10 juli
40 jaar getrouwd.
Kennismaken met…?
In de Muurkrant schreef ik een uitgebreid bericht over kennismaken met elkaar. Graag verwijs ik u/
jou daarnaar voor de inhoudelijke opzet ervan. Hieronder een schema wanneer we elkaar voor
kennismaking kunnen ontmoeten. U/ jij kunt me mailen met uw/ jouw mogelijkheden
predikant@pknmarknesse.nl Ik ben ook telefonisch bereikbaar (0647549849).
Ik kijk er naar uit, u/ jou te leren kennen. Welkom!
Johan Duijster v.d.m
Datum

10.00 uur - 11.30
uur.

14.30 - 16.00 uur

13 juli

Bezet

Bezet

19.30 - 21.00 uur

20 juli
24 augustus

Bezet

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
Agenda:
Inleveren kopij Muurkrant uiterlijk 20 augustus 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

