ZONDAGSBRIEF 18 juli 2021
EREDIENST
Aanvang
Voorganger
Collecten
Organist
Zang
Koster
Techniek

: 09.30 uur
: ds. Duijster
: 1. diaconie 2. kerk
3. onderhoud gebouwen
: mevr. C. van den Berg
: mevr. A. Stormink; dhr. A. Osinga
: fam. Sterk
: dhr. P. Stoffels

De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar mevr. A.M. Korten, Breestraat 30F
Liederen en lezingen in de dienst:
Liederen: Psalm 122: 1 en 3; Kinderlied Samen delen (Youtube); Als ik U ontmoet (via Youtube);
Lied 338b (2x); Opw. 810 (via Youtube); Lied 863: 1, 3, 5, 6 allen; 2,4 zangers
Lezingen: 1 Koningen 17: 1 – 16; Handelingen 2: 41 – 47; Johannes 6: 1 – 12
Eredienst 18 juli
Het thema voor de eredienst op deze zondag bestaat eigenlijk uit een samensmelting van twee liedjes.
Ik begon met ‘Het brood dat wij breken’, wat de titel is van een liedje van Rob Favier. Toen ik op zoek
was naar passende liederen in de liturgie kwam ik een lied tegen uit Opwekking. Opwekking 810, dat
de titel draagt ‘De smaak van redding’. Vorige week had ik in de dienst te Emmeloord het sacrament
van de doop als aandachtspunt genomen, namelijk dat het goed zou zijn dat we met regelmaat onze
doop in herinnering te brengen. Het andere sacrament is dat van de Maaltijd van de Heer. Maar dat wil
ik wat breder trekken. Daar hoop ik samen met u/ jou over na te denken met het thema:
Het brood dat we breken heeft de smaak van redding.
Samen delen
Er zijn zoveel kleine kinderen
In verre vreemde landen
Ze staan daar langs de weg
Ze staan met lege handen
Ze hebben honger
Maar niemand geeft ze eten
Niemand geeft ze water
Ze krijgen buikpijn van de honger
En ze worden heel erg mager
Dat kan toch niet
Wij hebben alles wat we willen
En zij hebben niets
Dat kan toch niet
Refrein
We moeten samen delen, samen delen
Alle werelddelen moeten samen delen

Samen delen, samen delen
Alles wat we hebben samen delen
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik

heb een huis om in te wonen
heb een bed om in te slapen
haal mijn broodjes bij de bakker
koop mijn vlees bij de slager
heb geen honger

Maar er zijn nog zoveel kinderen
Zonder speelgoed om te spelen
Zonder bed om in te slapen
Zonder brood om op te eten
En dat kan toch niet
Wij hebben alles wat we willen
En zij hebben niets
Dat kan toch niet

Refrein 2x
Als ik U ontmoet (Sela, via Youtube, verkorte versie)
Als ik U ontmoet, mijn God,
in de zachte stilte,
laat ik uw gedachten toe.
U bent hier.
Dat is genoeg.

Fluister tot mijn hart.
Leer mij uw stille stem verstaan.
Heer, ik wacht op U.
Raak mij aan.

Smaak van redding (Opw. 810 via YouTube)
Onze God roept ons aan tafel
om te vieren, te gedenken,
om te proeven van Zijn goedheid,
wat de smaak van redding is.
Onze God is onze gastheer,
Hij heet al Zijn kinderen welkom,
om te proeven van genade,
Hij die zelf de maaltijd is.

genezen door Zijn pijn,
verlangend naar de dag
dat we bij Hem zijn.
Samen denken aan Zijn sterven.
Samen delen in Zijn lijden.
Opdat wij nooit zullen vergeten,
wat de prijs van vrijheid is.
(Refrein 2x)

Refrein:
Wij breken nu het brood,
we drinken van de wijn,
totdat de dag er is
dat we bij Hem zijn.
Wij leven door Zijn dood,

Tot aan de dag dat U weer komt )
zullen wij gedenken, )
zullen wij U danken, ) 4x
Jezus. )

Tijdelijk vakant(ie)
Je bent er net, de predikantsplaats die voor 50% vacant was heb je met je verbintenis en intrede
ingevuld, en dan, dan is er de vakantie. De pas ingevulde predikantsplaats blijft, maar nu, tijdelijk
leeg. Ik heb vanaf 22 juli tot en met 16 augustus vakantie. Vakantie is er om weer even leeg te
geraken. Ik hoop dat het ons lukt. Ik hoop dat het u/ jou lukt als u/ jij het voorrecht mag genieten op
vakantie te gaan. Leeg worden, om weer gevuld met en vervuld van Gods liefde te geraken, die alles
verdraagt, alles gelooft, alles hoopt, in alles volhardt. We bidden elkaar Gods nabijheid toe zodat we
uitgerust en gezond weer thuis mogen komen.
Johan Duijster v.d.m.
U kunt weer zonder aanmelding naar de kerk
Wij hebben ervaren dat de aanmeldprocedure een grote drempel is om weer naar de kerk te gaan.
Daarom hebben we besloten om de aanmeldprocedure te laten vervallen.
Wij blijven de routekaart van de kerken volgen om het risico zo klein mogelijk te houden, daarom
kiezen wij voor een registratieformulier bij de ingang waarop u uw naam kunt vermelden.
Wel moeten we ons nog aan de 1,5 meter regel houden in de kerk waarmee het maximaal aantal
bezoekers circa 60 personen is.
Gezien de opkomst tot nu toe hebben we voldoende ruimte beschikbaar.
Van harte welkom in de diensten de komende tijd.
Moderamen
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 0527203344

Kopij voor de volgende “in en rond de kerk” kan tot as. vrijdag 17.00 u. aangeleverd worden.
Via email: zondagsbrief@pknmarknesse.nl
of telefonisch bij de volgende nrs. 201648; 06-1495 1864 of 201240

website: www.pknmarknesse.nl

