Nieuwbrief van zondag 7 augustus 2022
ORDE VAN VIEREN op zondag 7 augustus 2022 – 9e zondag na Pinksteren
Sint Martenskerk -Via Pacis Protestantse Gemeente Beetsterzwaag -Olterterp
Organist: Willem Zijlstra - Voorganger: ds. Bart Elbert
Orgelspel- Welkom- Psalm 84: 1 en 6- Stil moment- Onze Hulp en Drempelgebed - Lied 1005- kyriegebed - na
de bede zo zingen wij : kyrie 301K- Loflied: 304- Gebed- Lied: 137 B - Lezing Tenach: Jesaja 65: 17-25-Lied:
1003- Evangelielezing: Lucas 12: 31-40--Lied: 976 -Overdenking-muziekmoment- Lied 767: 1, 2, 3 en 4.GEBEDEN EN GAVEN- Dankgebed en voorbede – stilte – onze vader - Lied 825: 1, 3 en 5- Zegen
-

In de Sint Martenskerk is geen beamer- Er zijn liedboeken aanwezig, en als u uw eigen Liedboek
meeneemt zijn er zeker voldoende en wij kunnen altijd samen ;)

Bloemengroet
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mevr. Kuiper-ten Cate

Digitale collecte
U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie
De verdeling van de digitale collecte is:
2/3 voor de Diaconie: Vandaag Diaconaal quotum
1/3 voor de Kerk
Wilt u een andere verdeling dan kunt u dit aangeven in uw omschrijving.
Wijziging Zondag 14 augustus
In verband met verhindering van ds. J.Goorhuis, zal deze zondag ds. Carola Dahmen uit Boornbergum in de Sint
Martenskerk voorgaan.
Open Kerk ook in de zomervakantie
De Sint Martenskerk is iedere zondagavond open van 19.00 tot 20.00 uur.
Een plek om even op adem te komen. Welkom.
Voedselbank
As. zondag zamelen we weer voedsel in voor de voedselbank. Vooral aan houdbare producten, zoals pasta, rijst,
limonade, koffie etc. zijn welkom.

mail naar kerkelijkbureau@viapacis.nl

meer info www.viapacis.nl

klik hier kerkomroep luisteren

Vorming en Toerusting Via Pacis - Last minute Het ziet er naar uit dat Sijanda, Engelien en Bart a.s. woensdagmiddag om 14.00 uur met hun 3en plannen gaan
maken voor het nieuwe kerkenwerkseizoen.
Als u aan wilt schuiven? Van harte welkom.
Gelukkig hebben wij nog een aantal suggesties binnengekregen deze week! Daar zijn we blij mee! Tot
woensdagmiddag kunt u ons er nog blij mee maken.;)
Voor info en suggesties. Mail of bel Bart: abelbert@planet.nl - 06 18228894
Startweekend 1x5= 5 - gezocht: tafels, kokkinnen en koks en gasten
In het nummer van VIAVIA dat volgende week verschijnt staat geschreven hoe en bij wie u zich kunt opgeven om te
koken. Want we hebben natuurlijk de nodige kokers nodig en tafels , waar we de gasten aan kunnen nodigen. Wij
gaan er vanuit dat er genoeg koks en kokkinnen zullen zijn om zaterdagavond 10 september vanaf 18.00 uur in
Beetsterzwaag genoeg tafels te kunnen vullen… Zie Via Via
Kloosterpad
Zaterdag 13 augustus is de eerste wandeling van het Bonifatius Kloosterpad. Deze wandeling wordt georganiseerd in
het kader van Vorming en Toerusting. We wandelen ongeveer 10 kilometer van Drachten centrum (Grote Kerk) naar
Beetsterzwaag (Martenskerk) via Kortehemmen. De volgende wandeling staat gepland voor 8 oktober. Wil je
meewandelen? Geef je op bij Afke de Jong, van Lyndenpark 108, 06 13120272. afkemdejong@gmail.com
Wordt vervolgd Kindervieringen…..
In inspirerende gesprekken worden er verschillende ideeën geboren om op door te borduren. Dat gaan wij doen.
Wil je meedenken? Abelbert@planet.nl - 06 18228894
PCOB leden kunnen zich nog opgeven voor een reisje op woensdag 7 september a.s. naar de Orchideeën Hoeve in
Luttelgeest. We vertrekken om 12.45 uur van de Ontmoetingskerk.
Graag vóór 15 augustus aanmelden bij Alie Dijkstra tel: 382340 of bij Gea Uiterwijk tel: 382540.

