ZONDAGSBRIEF 19 juni 2022
EREDIENST
Aanvang
Voorganger
Collecten
Organist
Koster
Gastvrouw/-heer

: 09.30 uur
: mevr. H. Schotanus
: 1. diaconie
2. kerk
3. onderhoud gebouwen
: mevr. C.M. v.d. Berg
: fam. Doevendans
: mevr. I. Zomerman - Mollema

De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar dhr. J Smit, Groene Zoom 26
Liederen: Lied 868: 1, 2 en 3; Lied 62: 1 en 4; Lied 315: 1 en 2; Kinderlied: Daarom bidden wij;
Lied 97: 1 en 6; Opw 123: Lied 978: 1, 3 en 4
Lezingen: Handelingen 12: 1 – 19; Exodus 12: 11 en 51
Liederen en lezingen in de dienst:
Alle liederen worden weergegeven via de schermen in de kerk. U kunt op deze manier (zowel in de
kerk als via de online diensten) de tekst van de liederen volgen.
Pastoraat
Dhr. en mevr. Stoffels, Breestraat 32c, waren afgelopen woensdag (15 juni) 60 jaar getrouwd.
Dhr. R. Tolhoek, Markezijde 28, is vrijdag jl. weer thuis gekomen vanuit het ziekenhuis.
We wensen hem een welkom thuis en hopen dat het aansterken voorspoedig mag verlopen.
Overige mededelingen
Een nieuwe roeping
Mijn verlangen om, geleid door de Geest, samen te ontdekken hoe we christen kunnen zijn in de
wereld, heeft mij doen solliciteren naar de functie van opbouwwerker/pionier in de Protestantse
Gemeente in Heerenveen. Vanaf 1 september ga ik voor 32 uur per week in Heerenveen starten als
opbouwwerker om kerk te zijn naar buiten. Dat betekent dat ik mijn werk voor de Protestantse
gemeente Marknesse ga beëindigen. Ondanks de geweldige kans die ik krijg met deze nieuwe functie,
valt afscheid nemen van de Protestantse gemeente Marknesse niet mee. De komende tijd zal in het
teken staan van overdragen en afscheid nemen. Ik ga de contacten missen. Ik ga al die activiteiten
missen waaraan gemeenteleden mee wilden doen, die allen, één voor één bij hebben gedragen aan
het samen gemeente zijn.
Marijke de Vries
"Koffie met een oortje"
Gezellig samen koffiedrinken, elkaar ontmoeten op een laagdrempelige manier.
Maandagmorgen 27 juni om 10.00uur staat de koffie/thee klaar in de ontmoetingsruimte.
In juli en augustus is er i.v.m. de vakantieperiode geen koffiedrinken.
Op maandag 26 september is dan de eerstvolgende keer koffiedrinken.
Van harte welkom! (aanmelden is niet nodig)

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

Kopij voor de volgende “in en rond de kerk” kan tot vrijdags 17 uur aangeleverd worden.
Via email:

zondagsbrief@pknmarknesse.nl

website: www.pknmarknesse.nl

