ZONDAGSBRIEF 1 augustus 2021
EREDIENST
Aanvang
Voorganger
Organist
Zang
Collecten
Techniek
Koster

: 09.30 uur
: mw. W. Marskamp
: Niels Bosch
: Tjeerdtje Doevendans en Ate Osinga
: 1. diaconie 2. Kerk 3. Onderhoud gebouwen
: Dirk den Hartog
: fam. Sterk

De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar Ingrid van Tilborg, Lange Voor

Liederen en lezingen in de dienst:
Liederen:
Lied 216: 1, 2, 3; Lied 86: 1, 4; Lied 905: 1, 4; Lied 422: 1, 2, 3; Lied 835: 1, 4
Lezingen:
Jakobus 4: 11 t/m 17
Pastoraat:

geen mededelingen

Overige mededelingen:
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.
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@pknmarknesse.nl

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

