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Zondag 30 april 2017
Grote Kerk
Voorganger:
10.00 uur: Kand. M.J. Sandijk uit
Balkbrug
Organist: Marcel Logtenberg
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: Onderhoudsfonds
Kinderkerk: groep 1 - 4
Kindernevendienst: groep 5 - 8
Liturgie Grote Kerk:
Psalm 121 : 1 en 4
Leefregel:
Lied 304 : 1, 2 en 3
Deuteronomium 5: 6-21
Lied 320 : 1, 2 en 3
Psalm 118 : 8 en 10
Schriftlezing:
Lied 290
Marcus 12: 1-11
Lied 641 : 1, 2 en 4
Hebreeën 10: 19-25
Lied 654 : 1, 4 en 5
Lied 708 : 1 en 6 (Wilhelmus)

Maranathakerk
Voorganger:
10.00 uur: Ds. M. van Blanken uit
Sneek
Organist: Jan Sierink
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: Onderhoudsfonds
Kinderkerk: groep 1 - 4
Kindernevendienst: groep 5 - 8
Liturgie Maranathakerk:
Lied 289
Schriftlezing:
Psalm 33 : 1, 2 en 8
Ezechiël 34: 11-16
Lied 290
Johannes 10: 11-16
Lied 23b : 1, 2 en 4
Lied 653 : 1, 6 en 7
Lied 650 : 1, 2, 6 en 7
Lied 871
Lied 708 : 1 en 6 (Wilhelmus)

Avonddienst
Vanavond is er om 19.15 uur een gezamenlijke Catechismusdienst (Zondag 2) in de Maranathakerk onder leiding van
ds. M. Develing. Organist tijdens deze dienst is JanRijn Askes.
Geboren
Stefan van Veldhuizen en Rianka van Veldhuizen-van der Vegt, Brasem 2, gaven het bericht door dat op 25 april hun
dochter Lieke Esmée geboren is. Wij feliciteren de blijde ouders van harte en wensen hen met Lieke veel geluk en
vreugde toe.
Zieken
Uit het ziekenhuis kwam terug mw. Vasse-Pouls van de Burg. Hoekstrastraat 1. Wij wensen haar thuis alle goeds toe.
In de Isala verblijft nog de heer R. Schoemaker, Oosterhulst 33, die met problemen aan zijn been kampt. Sterkte en
goed herstel gewenst.
Ook in de Isala is mevr. Klomp van de Kon. Julianalaan 133 voor tijdelijke revalidatie. Wij wensen haar daar veel
sterkte bij.
Afwezig
Ds. Hoekstra is afwezig van maandag 1 tot woensdag 10 mei. In voorkomende gevallen neemt ds. Trouwborst waar.
Verkoop van perkplanten en hanging baskets en lege flessenactie voor Medgidia
Aankomende zomer gaat er weer een groep naar de Roemeense plaats Medgidia om daar een VakantieBijbelWeek te
organiseren. Dit jaar blijven we zelfs een paar dagen langer om ook de kinderen in Valeni en Castellu op te zoeken en
hen een leuke dag te bezorgen. (Zie voor meer informatie Het Klankbord) Om dit allemaal mogelijk te maken verkopen
we op 5 en 6 mei perkplanten op de parkeerplaats van de Ontmoetingskerk. Tevens worden er hanging baskets
verkocht en heerlijke wafels. Voor de hanging baskets ligt er deze zondag een intekenlijst in de kerk waarop u van te
voren uw bestelling door kunt geven. Vrijdagavond 5 mei staan we er van 18.00 tot 21.00 uur en op zaterdagochtend
6 mei van 9.00 tot 13.00 uur. We hopen op uw steun, zodat we naast de kinderen in Medgidia, ook de kinderen in
Castellu en Valeni een geweldige tijd kunnen bezorgen.
In de maand mei kunt u bij AH De Groot in Nieuwleusen statiegeldbonnetjes doneren voor de VakantieBijbelWeek in
Medgidia. Uiteraard blijven de bakken in de kerken staan. Van harte aanbevolen.

Nieuws van uw Israël consulente
Op D.V. vrijdag 5 mei van 11.00-17.00 uur en van 19.00-21.00 uur en zaterdag 6 mei van 11.00-16.00 uur organiseer
ik een verkoop van producten uit Israël. U bent dan van harte welkom op Kon. Wilhelminalaan 59.
Alle producten worden in Israël gefabriceerd, in veelal kleine bedrijfjes. Met de aankoop van de artikelen wordt de
economie in Israël ondersteund. Er is veel armoede in het land en veel mensen zijn afhankelijk van de gaarkeukens.
De collectie is erg uitgebreid. Er is wijn, jam, kruiden, diverse huidverzorgingsproducten onder andere op basis van
Dode Zee mineralen en Aloë Vera en er zijn leuke cadeauartikelen. Speciaal deze keer zijn er 65 aanbiedingen. Bij
aankoop vanaf € 25,00 ontvangt u een kruidenmix naar keuze. Ik hoop u te mogen verwelkomen.
Shalom, Marjon Neelis / tel.: 484525 / israel.nieuwleusen@gmail.com
BBQ voor ALS
ALS Team Albert gaat dit jaar op 8 juni a.s. weer de Mont Ventoux op, wandelend en fietsend. Dinie, Gerrie, Hillie en
Evert gaan wandelend de 21 km naar boven en Arjen en Maurice doen dat fietsend (het voornemen is dat 3x te doen).
ALS Team Albert organiseert daarom net als vorig jaar een BBQ en wel op vrijdag 12 mei a.s. bij de Maranathakerk.
Het begint om 19.00 uur. De kosten zijn € 12.50 p.p. excl. drankjes. Kinderen t/m 12 jaar betalen € 6.50 p.p.
De gehele opbrengst komt ten goede aan onderzoek naar o.a. nieuwe medicijnen en ondersteuning van ALS
patiënten. Opgeven voor de BBQ kan tot zaterdag 6 mei a.s. bij Hillie en Evert van Zoelen. Telefoon 0529-481388 of
via email: teamalbertnieuwleusen@gmail.com en via de intekenlijst in de hal van de kerk.
Helpt U ons mee ALS de wereld uit te trappen?
Wie zingt er mee met Gospelkoor Tehillim?
Zondagmorgen 7 mei om 10.00 uur mogen wij meewerken aan de ochtenddienst in de Ontmoetingskerk in
Nieuwleusen. Wij zouden het leuk vinden als jullie met ons mee zingen tijdens deze dienst.
Op dinsdagavond 2 mei van 20.00 tot 22.00 uur (tijdens onze repetitie avond) willen we samen met jullie 2 liederen
instuderen die we dan 7 mei samen gaan zingen tijdens de kerkdienst.
Heb je zin om mee te doen, dan zien we je graag dinsdagavond 2 mei om 20.00 uur in de grote zaal van de
Maranathakerk.
Wil je eerst nog meer informatie of heb je vragen, neem dan contact op met Eline Bovenhuis (email:
alberteneline@home.nl of tel. 485116)
Jeugddienst op 7 mei met speciale gast!
De jeugddienstcommissie is blij, dat we op zondag 7 mei gastspreker Eric Vink van Christenen voor Israël in ons
midden hebben. Eric is o.a. bekend van de christelijke zender, Groot Nieuws Radio. Aan de hand van ons thema, I
want to say THANK YOU, staan we stil bij allerlei zaken waar we dankbaar voor kunnen zijn. Muzikaal worden we
bijgestaan door jongerenkoor Testify uit Nijkerk o.l.v. Willemieke Borren en Jacco Aalbers speelt op het orgel. De
dienst in de Ontmoetingskerk begint om 19.15 uur. Kom op tijd, want vol is vol!
Oproep Klus-vrijwilligers
Zaterdag 13 mei heeft de Bouwcommissie haar jaarlijkse klusdag ingepland. Er zijn diverse kleinere klusjes te doen
aan de kerkgebouwen. We kunnen nog wat extra klussers gebruiken. In beide kerken ligt een opgave-lijst bij de
kosters die ingevuld kan worden. Zaterdag 13 mei verzamelen we om 8.30 uur bij de Maranathakerk.
De Bouwcommissie.
Verzoek
Zou u de palmpasenkruizen, die uw kind of kinderen mee naar huis hebben genomen, indien nog intact, weer terug
willen geven?
Wij kunnen deze dan volgend jaar zo weer gebruiken. U of uw kind(eren) kunt deze afgeven bij iemand van de leiding.
Alvast hartelijk dank, leiding KNK/KND Grote Kerk
Agenda
3 mei
5 mei
6 mei
6 mei
12 mei

Zang en meditatie van de kerkradio, 18.45 uur
Verkoop Israël-producten, 11.00-17.00 en 19.00-21.00 uur, Kon. Wilhelminalaan 59
Verkoop Israël-producten, 11.00-16.00 uur, Kon. Wilhelminalaan 59
Verkoop collectebonnen en -munten, 10.00-12.00, Ontmoetingskerk
BBQ - ALS team, 19.00 uur, Maranathakerk (opgave voor 6 mei)

