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Ds. Jan Hermes

Freek Ensink

Diny Wesselink-Schoemakers

ln de 12 eeuw zijn de zes werken aangevuld met een

zevende: "de doden begraven". Elk werk wordt
geïllustreerd met een kunstwerk (schilderij, tekening,
beeldhouwwer( foto, etc.)en een speciale muzikale

bijdrage.

{ln de 40-dagenkalender, uitgegeven door de

Prot. Kerk heeft men een eigen volgorde gekozen.)

Vandaag beginnen we met "de hongerigen te eten
geven". We lezen Jesaja 58: 1-9 en Marcus 6:32-44.
Het schilderij is gemaakt door Hendrik Jan Knegt,

Margreet Datema - dwarsfluit - zal de muzikale

bijdrage verzorgen.

Via deze link rs de zondagse eredienst vio de

lívestrea m re chtstre e ks te vol ge n :

https://kerkd iensteem ist. nl/stations/392

De liturgie voor de dienst treft u aan vio deze link:
http :/lpeschoonebeek. n l/wp-
conte nt/u ploAds/202,L/02lLitu rgie-2 1-feb rua ri-
2021.pdf

Bloemengroet:
De bloemen gaan met een hartelijk groet van onze
gemeente naar;

Eddie Seinen, Burg, Osselaan 7

Hillie Bunskoek-Bolwijn, Spanjaardspad 59

Vandaag zijn uw gaven

bestemd voor het
Nederlands Bijbel
Genaotschap en voor de

dioconie.
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Dorpskerk:
Voorganger:
Ouderling:
Organist:

qedil&rffii,r,.,
We gedenken deze zondag:

Johanna Meijering-Askes
*21 September 1921- t13 februari2o2L
Zijwoonde op De Pallert 15/ LLl.

Hilligje van Dijk-van der Weide
*12 Januari 1934 t17 Februari2a2'J.
Zij woonde aan De Pienhoek 29

Rondom de dienst

7" zondag van de
4A dagentijd 2027

"lk ben er voar jou"

Vanaf vandaag (L" zondag veertigdagentijd) staan de

7 werken van barmhartigheid centraal, We volgen de

klassieke volgorde van deze werken zoals aangegeven
in Mattheiis 25:
'lk had honger en je hebt mijte eten gegeven, ik had
dorst en je hebt mij te drinken gegeven, ik was

vreemdeling en je hebt mij opgenomen, ik was naokt
en je hebt mij gekleed, ik wss ziek en je hebt mij
bezocht, ik zat in de gevangenis en je bent bij mij
gekomen. {Matthetis 25: 35,36}

Met de onderstoonde QR-code kunt u via de GIVT-opp
geven voor het opgegeven collectedoel.
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Gebruik de Givt-app om de QR-code
te ecannen en gëwoon te blijven geven
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U kunt uw gift ook overmaken via de bekende
rekeningnummers van de kerk:

NL 04 RABO O3737L11O7 t.n.v. Prot. Gem. Sch'beek
NL 75 RABO 0135166071 t.n.v. Diaconie en missie.
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"Gemeentebrief" is een uitgave namens de
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Schoonebeek

Wilt u de gemeentebrief via e mail ontvangen? Meld u aan via: wrt:w.pgschognebeek.nl/corrtacUl. Pagina r

Denkt u nog even aan het (digitale) collectezakje?


