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Zondag 2 juli 2017
Grote Kerk
Voorganger:
9.30 uur: Ds. G.A. Trouwborst
Organist: Wim van Lenthe
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: Onderhoudsfonds
Kinderkerk: groep 1 - 4
Kindernevendienst: groep 5 - 8
Tienernevendienst: klas 1 - 6
Liturgie Grote Kerk:
Psalm 25 : 1 en 2
Schriftlezing:
Lied 221
Jeremia 29: 1 - 7
Lied 177 : 1 en 2
Lied 177 : 3 en 5
Jeremia 29: 8 - 14
Lied 837 : 1, 3 en 4
Lied 418 : 1, 3 en 4

Maranathakerk
Voorganger:
9.30 uur: Ds. L. Hoekstra
Organist: Jan Sierink
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: Onderhoudsfonds
Kinderkerk: groep 1 - 4
Kindernevendienst: groep 5 - 8
Tienernevendienst: klas 1 - 6
Liturgie Maranathakerk:
Psalm 91 : 1 en 7
Schriftlezing:
Lied 221 : 1 en 2
Mattheus 9: 35 - 36
Lied 221 : 3
Lied 837 : 1 en 2
Mattheus 11: 25 - 30
Lied 377 : 1, 2, 3 en 4
Lied 418 : 1, 2 en 3

Tienerdienst Grote Kerk en Maranathakerk
Hallo meiden en jongens, vandaag is de laatste keer van dit seizoen tienernevendienst.
Wij zien jullie graag terug op de 2e zondagmorgen van de maand vanaf september in zowel de Grote Kerk als de
Maranathakerk! Fijne vakantie!
Avonddienst
Op zondag 2 juli is er weer een welkomstdienst dit keer in de Maranathakerk, Burg. van den Grondenstraat 73 te
Nieuwleusen. Vanaf 19.00 uur is er koffie, thee en limonade, daarna begint de dienst om 19.15 uur.
Tijdens de voorbereiding kwamen we de volgende zin tegen: “De genade van God, net als zijn zegen zijn als een
kleurrijke regen die vanuit de hemel op mij neervalt, ik hoef alleen maar mijn snavel te houden, het te ontvangen en
ervan te genieten”.
Deze zin triggerde ons, vooral zo tegen de vakantieperiode waarin we ook stil mogen staan en genieten van alles om
ons heen. We hopen zo ook samen de stilte te zoeken en we hopen iets van de kleurrijke regen vanuit de hemel te
ervaren.
We hopen op een fijne dienst met elkaar en weet u vooral Welkom, ook of juist als u niet zo vaak meer in diensten
komt.
Overleden
Afgelopen zondag 25 juni overleed in IJsselheem mevrouw Jennigje Klomp-Hekman. Zij woonde in de Kon.
Julianalaan 133 en stierf in de leeftijd van 96 jaar. Donderdag jl. heeft de begrafenis alhier plaatsgevonden, na een
dienst van danken en gedenken in het uitvaartcentrum. Wij wensen haar kinderen en kindskinderen alle sterkte toe.
Gouden jubileum
Op donderdag 29 juni was het 50 jaar geleden dat Hendrik-Jan en Hillie Lefers (Oosterveen 21-I) met elkaar door het
huwelijk verbonden werden. Samen met hun kinderen en kleinkinderen, vrienden en bekenden mocht dit gevierd
worden, in dankbaarheid aan de Here God voor het mogen bereiken van deze kostbare mijlpaal. Zijn zegen wensen
we het jubilerend bruidspaar toe op hun verdere weg, samen met een ieder die hen lief en dierbaar is.
Zieken
Dhr. Henk Huzen (Ruitenveen 8) kwam thuis uit het ziekenhuis.
Elders worden verpleegd: de heer Jan Borger van de Maat 33 in Reggersoord afd. 2 k.2;
mevrouw Boesenkool-Winkels uit de Hulstkampen in Zandhoven afd. Vuurpijl; en
de heer R. Groen van de B.H. Spijkersweg 4 in IJsselheem V 2.6.151.
Een kaartje ter bemoediging zal hen stellig goed doen.

Inleveren wijzigingen informatiegids 2017-2018.
Wilt u de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave voor 15 juli doorgeven aan de scriba's:
Gea Evertsen, e-mail: scribahervormd@kerkpleinnieuwleusen.nl
Hennie Bijker, tel.: 482185 of e-mail: henniebijker@hotmail.com
Agenda
3 juli:
5 juli

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

