ZONDAGSBRIEF 25 juli 2021
EREDIENST
Aanvang
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Ouderling
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9.30 uur
Ds. C. Aalbersberg
Wim Nieuwenhuis
Niels Bosch
Annie Stormink en Ate Osinga
1e Diaconie; 2e kerk; 3e onderhoud gebouwen
Pedro Stoffels
Fam. Profijt

De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar Dhr. D. Geelhoed Markehof, K122
Liederen: Lied 92:1,3; Lied 935:1,2,3; Lied 413:1,2,3; Lied 933:1,2,3; Lied 825:1,4,5;
Joh. De Heer 140:1,2; Slotlied 416:1,2,3,4
Lezingen: Bijbeltekst Marcus 6:45-52
Joh. de Heer nr.140. vers 1 en 2.
Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het
licht komt stromen
van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan,
om vrede te bekomen.
Refrein
Genade Gods, zo rijk en vrij!
die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! voor mij! staat open, ook voor mij.

2. Die open poort laat d' ingang vrij,
aan wie komt binnen vlieden;
aan rijk en arm, aan u en mij,
komt Jezus vrede bieden.
Refrein

Overige mededelingen:
Mevr. M.A. Janse-Geerligs, Warande 8, is gevallen en heeft haar bovenarm gebroken.
Tijdelijkheid en eeuwigheid
Vorige week schreef ik nog over ‘tijdelijk vakant(ie). Alles is immers tijdelijk. Dat bleek afgelopen week
nadrukkelijk. Geheel onverwacht is mijn moeder afgelopen dinsdag overleden. Haar plaats bij ons is
vacant geraakt. Niet tijdelijk, maar voorgoed. Voor-goed. Dat zo zeggen maakt de geloofssprong niet
groot. Van tijdelijk naar eeuwig. Van goed - zoals wij het leven met haar hebben ervaren - naar God.
Bij God is haar eeuwig goed. In dat geloof is ze overleden. We hopen haar dinsdag a.s. in besloten
kring van ons gezin, dat al met al 86 gezinsleden telt, te begraven. Het is een groot voorrecht dat ik in
deze dienst, zoals zij ook graag wilde, voor mag gaan.
De zakelijke kant is dat er nu mogelijk wat verschuift wat onze vakantie betreft.
Daar hoop ik u volgende week over te berichten.
Johan Duijster v.d.m
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, bel: 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
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

