ZONDAGSBRIEF

d.d.

15 mei 2022

EREDIENST Ds. J.H. v.d. Mark
Aanvang
Collecten
Koster

: 09.30 uur
: 1. Diaconie / 2. Kerk / 3. Onderhoud gebouwen
: Fam. Doevendans

De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet
naar dhr. W. Hansma, Noordeinde 17.

Liederen en lezingen in de dienst:
Psalm 98:1; Psalm 98:3 + Klein Gloria (= lied 195); lied 215:1,4,6,7; Psalm 23B:1,2,3;
lied 644:1,2,3,4,5; lied 641:1,3,4; lied 643:1,5,7,9.
2 Kor. 13:11,12; Psalm 23; 2 Korintiërs 1:3-11.
Pastoraat
Meneer W. Hansma, Noordeinde 17, is tijdens de vakantie lelijk gevallen en heeft een aantal ribben
gebroken. Erg pijnlijk. Veel beterschap gewenst.
Meneer J. Duijster, Adam Pynacker 7 Creil, is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis
vanwege hartklachten. De onderzoeken zijn voorspoedig verlopen en zonder gevolgen en klachten mag
hij thuis herstellen! We wensen hem veel sterkte en beterschap!
We horen dat er veel mensen zijn die griep hebben (gehad) en daar erg ziek van zijn geweest! We
hopen dat iedereen goed mag herstellen of herstelt is.
Voedselbankactie
Graag willen we vanmorgen en volgende week zondag spullen inzamelen voor de voedselbank. In de
afgelopen periode kon dit niet, maar we willen nu weer van start gaan. Wilt u deze spullen
zondagmorgen meenemen naar de kerk. De spullen die u mee kunt nemen zijn: houdbare en gezonde
voedingsproducten (bv. blikken/potten groente, soep, pasta, jam, koffie, thee, frisdranken etc.),
verzorgingsproducten (bv. shampoo, zeep, bodylotion, handcreme etc.) of schoonmaakartikelen
(allesreiniger, wc-reiniger, afwasmiddel etc.).
Collecteren
Vanaf vanmorgen willen we de collectes weer in de dienst houden. Na de dank- en voorbede vinden de
1e 2 collectes plaats door middel van het doorgeven van de collectezakken. Zoals we het gewend
waren. De derde collecte vindt plaats bij de uitgang.
Vanmorgen wordt uw bijdrage bij de eerste collecte gevraagd voor Rudolphstichting/ De
Glind. De Rudolpstichting 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 Rudolpstiching
investeert in tijd, geld en kennis om deze kinderen en jongeren op te vangen. Het rekeningnummer
van de Rudolpstichting is: NL60RABO0150002297
Collectes
De collectes kunt u overmaken op bankrekening:
Diaconie: IBAN NL83RABO 0346 5318 37 t.n.v. College van Diakenen Prot. Gem. Marknesse
Kerk : IBAN NL23RABO 0346 5265 15 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Marknesse
Examens
Voor iedereen die begonnen is met de schoolexamens veel succes! Mocht u iemand kennen die examen
doet, vragen we dit te melden bij Erik Bos, Laagzijde 31, tel. 201240, zodat we namens de gemeente
een bloemetje kunnen bezorgen.

Chr. vrouwenvereniging Marknesse , 1946-2021
Op woensdag 18 mei hopen wij ons 75 jaar bestaan te vieren aanvang 19.45 uur.
Dit word ook onze laatste avond van de vereniging; na een gehouden enquête bleven er te weinig
leden over, dus hebben wij besloten om te stoppen. Jammer maar met een kleine groep is het niet op
te brengen. We hopen het geheel met een gezellige avond af te sluiten. Heeft u zich nog vergeten op
te geven, doe het dan nog vandaag
Namens het bestuur Marrie Hansma
Agenda voor deze week:
Creatief met geloof op 19 mei om 19.30
We gaan een ‘round robin’ maken a.d.h.v een thema. Dit keer over een lievelingslied. We gaan deze
afspelen en we bevragen onder het creatief bezig zijn wat maakt dat het een lievelingslied is. Ook
nieuwsgierig? Aanmelden bij Marijke de Vries

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

