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Zondag 11 juni 2017
Grote Kerk
Voorganger:
9.30 uur: Ds. J. de Haan uit Ommen
Organist: JanRijn Askes
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: Onderhoudsfonds
Kinderkerk: groep 1 - 4
Kindernevendienst: groep 5 - 8
Liturgie Grote Kerk:
Lied 8b
: 1, 2 en 4
Schriftlezing:
Lied 705 : 1, 2 en 3
Johannes 3: 1-15
Lied 681
Lied 268 : 1 en 2
Lied 834 : 1 en 2
Lied 687 : 1 en 3

Maranathakerk
Voorganger:
9.30 uur: Ds. T. Dankers uit Dalfsen
Organist: Jan Sierink
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: Onderhoudsfonds
Kinderkerk: groep 1 - 4
Kindernevendienst: groep 5 - 8
Liturgie Maranathakerk:
Psalm 8 : 1 en 3
Schriftlezing:
Lied 705 : 1 en 4
Jesaja 6: 1-8
Lied 268
Johannes 3: 1-15
Lied 405 : 1 en 3
Lied 687 : 1
Lied 706
Lied 704

Bij de diensten
De tienernevendienst welke vermeld staat in het Klankbord voor vanmorgen gaat niet door i.v.m. de jeugddienst van
vanavond. De tienernevendienst wordt verplaatst naar zondag 2 juli a.s.
Avonddienst / De jeugddienstcommissie gaat met vakantie!
Maar voordat we zover zijn, staan we eerst nog stil bij het thema van deze slotdienst: Grenzen verleggen. Doe jij dat
gemakkelijk, je grenzen verleggen? Durf je wel of durf je niet? Heb je misschien een duwtje in je rug nodig? Niet elke
grensoverschrijding brengt je verder in je leven. En weet je dat je je grenzen ook terug kunt leggen? Kom op 11 juni
om 17.00 uur naar de Grote Kerk om samen met ons de slotdienst van dit kerkelijk jaar te vieren en eet na afloop een
lekker broodje mee. In ieder geval wensen wij jullie alvast een hele fijne vakantie en tot volgend jaar!
De jeugddienst/slotdienst is onder leiding van ds. M. Develing. Organist tijdens deze dienst is Marcel Logtenberg.
Help asielzoekers die terug moeten
Zondag 18 juni is de uitgangscollecte bestemd voor het Transit huis. Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op
straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst
in hun land van herkomst. In het Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie, kunnen uitgeprocedeerde
asielzoekers zich voorbereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk op te bouwen in hun land
van herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting en werk. Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet
INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. Helpt u mee om dit werk mogelijk te maken? Alvast
hartelijk dank!
Geboren
Vorige week dankten wij in de dienst reeds voor de geboorte van Saar Hekman, wier geboorte wij thans ook
vermelden op de zondagsbrief. Zij werd geboren op 27 mei jl. als dochter van Klaas-Jan en Sherida Hekman, en als
zusje van Daan. Het gezin Hekman, dat woonachtig is op Acaciastraat 3, wensen wij, samen met hun familie, van
harte Gods zegen toe.
Dankbaar en blij geven Harry en Silvia Beltman te kennen dat op 1 juni jl. hun dochtertje Elin geboren werd. Elin is
zusje van Lisa en Ruben. Wij wensen het gezin Beltman, dat woonachtig is op de Weth. Prinsstraat 21, samen met
hun familie van harte Gods zegen toe.
Zieken
In IJsselheem verblijven de heer R. Groen van de B.H. Spijkersweg (V.2-6-009) en mevrouw Klomp van de
Julianalaan 137. Voor hen beiden willen wij in hun moeiten voorbede doen.
Mevrouw Dam-Dorland van de Raiffeisenstraat 59 hoopt komende week vanuit het Zonnehuis weer naar huis te
mogen.
De heer R. Padberg van de Oude Rijksweg 509 in Rouveen mocht uit de Isala in Meppel weer naar huis komen.
U beiden thuis een goed herstel verder gewenst.

We gaan weer pannenkoeken bakken
17 juni gaan wij als groep jongeren die aankomende zomer naar Medgidia gaat weer pannenkoeken bakken. U kunt
uw bestellingen nog tot en met 14 juni doorgeven. Mocht u de bestellijst vorige week niet hebben ontvangen, in de hal
van de kerk liggen nog enkele exemplaren. Hierop vindt u ook meer informatie. De gehele opbrengst komt ten goede
aan de VakantieBijbelWeek in Medgidia en de VakantieBijbelDagen die wij in de omgeving van deze stad hopen te
organiseren.
Tijdens de VakantieBijbelWeek willen we weer met de kinderen naar de zee. Hiervoor zijn we nog op zoek naar een
aantal zwembandjes. Op deze manier kunnen we alle kinderen voorzien van twee bandjes. Mocht u thuis nog bandjes
hebben liggen die u niet meer gebruikt, dan kunt u deze inleveren in de bak voor de lege flessen.
Alvast heel erg bedankt!
Agenda
14 juni:
15 juni:

Zang en meditatie via de kerkradio, 18.45 uur
Meditatiekring, 20.00 uur, Grote Kerk

