Zondagsbrief van de Hervormde Gemeente Nieuwleusen
Redactie
Karin Evenboer-Meekhof, Kringsloot West 9, 7722 WT Dalfsen, Tel: (0529) 47 16 48
Janny Schoemaker-Kouwen, Oosterhulst 39, 7711 BE Nieuwleusen, Tel: (0529) 48 32 57
Lammert Adams, Zandspeur 76-A, 7711 HK, Nieuwleusen, Tel: (0529) 48 07 83
Kopij voor de volgende zondagsbrief inzenden per e-mail aan zondagsbriefherv@kerkpleinnieuwleusen.nl uiterlijk vrijdag 18.00 uur
De zondagsbrief is ook te lezen op de website www.kerkpleinnieuwleusen.nl.

Zondag 21 mei 2017
Grote Kerk
Voorganger:
10.00 uur: Ds. G.A. Trouwborst
Organist: Jan Rijn Askes
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: Onderhoudsfonds
Kinderkerk: groep 1 - 6
Liturgie Grote Kerk:
Psalm 5 : 1, 2 en 3
Schriftlezing:
Psalm 5 : 6 en 7
Jesaja 41: 17-20
Lied 320 : 1, 2 en 3 (Leefregel)
Lied 218
Johannes 16: 16-24
Psalm 81 : 1 en 9
Lied 413 : 1 en 3
Lied 315 : 1 en 3

Maranathakerk
Voorganger:
10.00 uur: Ds. K. van Staveren uit
Dedemsvaart
Organist: Jan Sierink
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: Onderhoudsfonds
Kinderkerk: groep 1 - 6
Liturgie Maranathakerk:
Lied 655 : 1, 3 en 5
Schriftlezing:
Lied 320 : 1, 2 en 5
Deuteronomium 8: 1-4
Lied 685
Lied 903 : 1, 3 en 6
Handelingen 1: 1-5
Lied 704

Avonddienst
Vanavond is er om 19.15 uur een gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk onder leiding van ds. G.A. Trouwborst.
Donderdag 25 mei 2017 Hemelvaartsdag
Houd u er rekening mee dat de dienst op Hemelvaartsdag om 9.00 uur begint!! Voorganger tijdens deze dienst is Ds.
L. Hoekstra en het orgel wordt deze ochtend bespeeld door Henk Kreule.
Zondag 28 mei 2017 is er één dienst voor heel de gemeente in de Maranathakerk om 10.00 uur. Deze dienst met
“lage instap en veel muziek, aangepast en op kindermaat” heeft een bijzonder karakter en is voor iedereen bedoeld.
Het Klankbord vertelt er meer over.
Jubilea
Op 16 mei jl. mochten Jan en Janny Brouwer-Massier (Westerveen 52) dankbaar gedenken dat zij 60 jaar geleden zijn
getrouwd. Samen met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen en dierbaren mocht dit heuglijke feit gevierd
worden. Wij wensen het echtpaar Brouwer Gods zegen toe op hun verdere weg.
Zieken
In IJsselheem verblijven mw. Klomp van de Julianalaan 133 en de heer R. Groen van de Spijkersweg 4.
Mevrouw Dam-Dorland van de Raiffeisenstraat 59 is ter revalidatie naar het Zonnehuis gegaan.
De heer J. Borger van de Maat 33 hoopt dezer dagen uit het Diaconessenhuis in Meppel naar huis terug te keren;
de heer R. Schoemaker van Oosterhulst 33 keerde eerder deze week al terug naar huis.
Allen wensen wij veel sterkte met revalideren en een goed herstel toe.
Na een verblijf van 5 maanden en 2 dagen kwam Nine van Wijk weer thuis uit het ziekenhuis. De dankbaarheid is
onnoemelijk groot in het gezin en bij de naaste familie. Wij wensen hen allen Gods kracht en vrede toe voor de
komende tijd en voor Nine een goed verder herstel.
Mevr. H. Timmerman-Luttels (Staphorsterweg 10) verblijft voor een geplande operatie in de Isala V.2.4.13.

Saamhorigheid
Wanneer we dit opzoeken in het woordenboek staat er: “het gevoel bij elkaar te horen” en “gevoel van
verbondenheid”. Dat willen wij als Hervormde Gemeente ook graag, het gevoel dat wij als gemeente bij elkaar horen,
dat wij ons verbonden voelen. Om dit kracht bij te zetten organiseren wij een fiets-verrassingstocht op 10 juni. Samen
fietsen, samen eten, samen praten, samen beleven.
Wanneer u niet kunt fietsen om welke reden dan ook, maar wel samen wilt eten, praten, bij elkaar zijn dan is er de
haal- en brengservice.
Zo proberen we het gevoel van “saamhorigheid” binnen onze gemeente te vergroten.
Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten op 10 juni. Vanaf 15.30 uur bent u welkom bij de Grote Kerk.
Opgave via het mailadres huzenanet@gmail.com of de komende zondagen in de kerk of telefonisch op 06-51041712.
U doet toch ook mee?
Namens het College van Kerkrentmeesters
Vluchtelingen in Nieuwleusen
Begin mei heeft een flinke afvaardiging van onze diaconie samen met diaconieën van de Ontmoetingskerk en de
Voorhof een gesprek gehad met Mirjam Dijsselhof, teamleider Vluchtelingenwerk Olst-Wijhe en Dalfsen. We hebben
samen gesproken over de problematiek en uitdagingen van vluchtelingen die in Nieuwleusen gehuisvest zijn. Mensen
die vanwege oorlog of vervolging hun familie, vrienden en bezit moesten achterlaten. Na een periode van onzekerheid
hebben zij een verblijfsvergunning gekregen en mogen ze zich in een stad of dorp vestigen. Vrijwilligers van
Vluchtelingenwerk ondersteunen hen in het proces naar zelfredzaamheid en bij het integreren en participeren in de
Nederlandse samenleving. Eén van de concrete afspraken die we gemaakt hebben is om concrete hulpverzoeken of
vacatures (zoals onderstaand) te delen via onze zondagsbrieven. Van deze vacature is ook een functieprofiel
beschikbaar. Van harte aanbevolen dus onderstaande oproep! Uit het gesprek werd ook duidelijk dat een eerdere
oproep voor het opknappen van een woning voor de komst van een Syrisch gezin in Nieuwleusen tot bijzonder veel
gehoor heeft geleid vanuit onze kerken.
De Diaconie
Oproep maatschappelijk begeleidster
Momenteel zoeken wij een maatschappelijk begeleidster die een Syrische vrouw met een zoon van 9 wil begeleiden.
Het tweetal komt zeer binnenkort bij hun 27 jarige man/vader wonen. Deze man woont al in Nieuwleusen, kan al
redelijk goed Nederlands en wordt al begeleid door een vrijwilliger van ons. Dus je hebt iemand die je goed kan
inwerken!
Voor meer informatie Mirjam Dijsselhof, teamleider Vluchtelingenwerk 06-13648247
Agenda
22 mei
24 mei

Inleveren familieberichten voor 12.00 uur bij H. Kreule, Oosteinde 31, Nieuwleusen,
email: hemkreule@gmail.com
Inleveren kopij voor het juni/juli-nummer van ‘Het Klankbord’, tot 12.00 uur, Westeinde 72, Nieuwleusen,
email: redklank@kerkpleinnieuwleusen.nl

