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Zondag 28 januari 2018
Grote Kerk
Voorganger:
10.00 uur: Ds. L. Hoekstra
Organist: Marcel Logtenberg
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: Alpha cursus lokaal

Maranathakerk
Themadienst
Voorganger:
10.00 uur: Ds. G.A. Trouwborst
Organist: Jan Sierink
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: Alpha cursus lokaal

Liturgie Grote Kerk:
Lied 207
Lied 281 : 1, 2 en 3
Lied 281 : 4, 5 en 6
Lied 316 : 1 en 4
Lied 837 : 1, 3 en 4
Lied 435 : 2 en 3
Lied 415

Liturgie Maranathakerk:
Lied 8b
Opwekking Kids 77
Opwekking Kids 211
Lied 139b
Evang. Liedbundel 456 : 1
Lied 837 : 1 en 4
Evang. Liedbundel 444 : 1

Schriftlezing:
Marcus 1:21-28

Schriftlezing:
Marcus 1:39-45

Bij de diensten
Vanmorgen is er om 10.00 uur in de Maranathakerk een themadienst met de titel “Pak mijn hand”.
Alpha-cursus 2017 -een korte terugblik door twee cursistenOp 19 september stappen we wat onwennig binnen bij de Fam. Van der Veen aan het Westeinde om te beginnen aan
de Alpha-cursus. Wie zijn er….hoe zal ‘t zijn…wat wordt er van ons verwacht? De deelnemers zijn tussen de 20 en 65
jaar. Allemaal verschillende mensen, ieder op een ander manier in het geloof staand, samen bidden en zingen
waardoor we een grote verbondenheid in het geloof met elkaar ervaren: zeer bijzonder om mee te maken. Het was
een zeer boeiende cursus met een hartverwarmende verbondenheid.
We bedanken de leiding, gastvrouwen/heren, kokers en mensen die op de achtergrond hebben meegeholpen.
De Alpha cursus is een aanrader voor iedereen die meer wil weten over het geloof of die verdieping zoeken in het
geloof. Een uitgebreider verhaal kunt u in het Klankbord van 20 januari lezen. Twee cursisten.
Vandaag is de opbrengst van de deurcollecte bestemd voor de Alpha cursus.
LET OP WE HEBBEN 2 JEUGDIENSTEN ACHTER ELKAAR!!!
Top-2000 Avonddienst
Vanavond is er dan eindelijk de TOP-2000 dienst. In verband met het weer kon het de vorige keer niet doorgaan.
Samen met dominee Gerard Rinsma uit Goutum en de band Grace gaan we luisteren naar liederen uit de Top-2000
en deze verbinden met lezingen uit de Bijbel, vervlochten in een actuele preek. Ben jij benieuwd hoe deze dienst eruit
ziet? Kom dan 28 januari naar de Maranathakerk in Nieuwleusen. De dienst begint om 19:15 uur. De kerk is
toegankelijk vanaf 18:30 uur. Na afloop is iedereen van harte welkom voor een kopje koffie of thee. Jong en oud is
welkom. We zien jullie graag!
Jeugddienst zondag 4 februari: ‘Even voorstellen…’
Weet u wie wie is in de kerk? Wie is Jezus en wie zijn wij? In de jeugddienst van zondag 4 februari willen we dat gaan
uitvogelen. Om 10:30 uur begint de dienst in de Maranathakerk. Dominee L. Hoekstra gaat ons voor in de dienst. De
jeugdwerker Mink de Vries zal worden voorgesteld aan de gemeente en ook wij als jeugddienstcommissie willen ons
graag aan jullie voorstellen. Felicia Westerhof zal ons muziek ten gehore brengen samen met Hans.
Zieken
In de Isala wordt verpleegd de heer R. Schoemaker die opnieuw een operatie aan zijn been moest ondergaan.
Ook is daar opgenomen de heer Dick Prins van de Pr. Clauslaan; vorige week zondag kwam hij met de gladheid bij de
Maranathakerk ten val waarbij -zo bleek later- hij zes ribben brak en een bekkenfractuur opliep. Waarschijnlijk zal hij
volgende week ter revalidatie naar de Vogellanden gaan. Heel veel sterkte voor hen beiden gewenst.
Na een goed geslaagde operatie mocht mw. Ina Struik van Westerveen 47 alweer huiswaarts keren; daar is nu het
wachten op uitslagen en de lange weg van herstel.
Mw. H. Huisman, Jan Heereweg 5, zou met enkele dagen huiswaarts mogen, maar moest van IJsselheem plots met
nieuwe klachten weer naar UMC Groningen. Beide dames wensen we ook alle sterkte toe.
Mevr. M. Seinen-Uitslag (Ruitenveen 16) kwam thuis uit de Isala.

Dhr. J. Stegerman (Dommelerdijk 105) verblijft in de Isala op V.3.3.9.
Mevr. B. Prins-Broek (Jagtlusterallee 2) moest onverwacht een oogbehandeling ondergaan in het UMC Groningen.
Inmiddels is zij weer thuis, in de hoop op een goed herstel.
Mevr. G. Brouwer-van der Kolk (Oosteinde 5A) verblijft tot nader bericht in Driezorg Woonzorgcentrum 'De
Kievitsbloem', kamer 249, Patriottenlaan 3, 8014 XP te Zwolle.
Mevr. L. Ringeling-Brouwer (Oosterveen 21-C) verblijft tot nader bericht in de Berghorst te Staphorst (k.7).
Mevr. J. Massier-Brouwer verblijft tot nader bericht in Zandhove, Hollewandsweg 17, 8014 BE Zwolle, afd. Vuurpijl,
k.2.
Mevr. J.E. Hekman-Schoemaker (Oosteinde 55) verblijft tot nader bericht in het Isala Diaconessenhuis, Meppel, afd.
B4, k.12.
Mevr. G. Wilgenhof (Brouwersweg 1A) verblijft tot nader bericht in Reggersoord, Reggersweg 1, 7943 KC Meppel. Zij
verblijft daar op afd. 2 k.1.
Dhr. A. Fransen (Oosteinde 29) verblijft eveneens ter revalidatie in Reggersoord te Meppel. Hij verblijft, tot nader
bericht, op afd. 1 k.10.
Patatproat, lichte kost en natuurlijk gezellig!
Op 2 februari start Patatproat in het Witte Peerd, voor jongeren uit Nieuwleusen en omgeving. Aanvang vanaf 15.00
uur, we proaten tot ongeveer 17.00 uur. We kijken terug op de week, bespreken de vraag en het antwoord van de
week, en eten en drinken ondertussen met korting. Patatproat is er elke vrijdag, behalve in vakanties. Opgave :
patatproat@gmail.com. Ik hoop jullie daar te zien, Mink de Vries Jongerenwerker Nieuwleusen.
Musical ‘Vrolijke Frans’
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart wordt de musical ‘Vrolijke Frans’ opgevoerd in de Ontmoetingskerk te
Nieuwleusen. Op zondag 4 februari vanaf 12.00 uur willen we gaan filmen. Hiervoor zoeken we figuranten, mensen
die samen met een aantal spelers in een lange rij willen staan buiten. We hopen op een grote opkomst! Ben je
enthousiast geworden? Kom dan zondag 4 februari naar het Palthehof! Noteer vast in je agenda: 23 en 24 maart
musical ‘Vrolijke Frans’. Houd voor meer informatie kerkpleinnieuwleusen.nl in de gaten en/of volg ‘Vrolijke Frans’ via
Facebook.
Vrijwilligersavond
Op 7 februari 2018 houdt de Hervormde Gemeente haar jaarlijkse vrijwilligersavond in de Maranathakerk. Sound of
Church zal een geur- en smaakconcert ten gehore brengen. U bent van harte welkom op 7 februari vanaf 19.45 uur
voor een kop thee/koffie. Ook zal op deze avond de opbrengst van de actie Kerkbalans bekend gemaakt worden.
Namens Kerkbeheer en Diaconie Hervormde Gemeente.
Kerkbalans 2018
Afgelopen week zijn de enveloppen voor kerkbalans 2018 bij u bezorgd. Wij hopen van harte dat u het
toezegginsformulier hebt ingevuld en ondertekent. De lopers van kerkbalans komen komende week langs om de
retourenvelop weer op te halen. Graag de envelop klaar leggen, dat bevordert een goede en snelle afwerking. Alvast
bedankt voor uw medewerking. De in de brief vermelde datum van de fietsverrassingstocht van 2 juli was niet juist.
Deze fietstocht zal gehouden worden op zaterdag 2 juni 2018.
Aktie Kerkbalans (Periodieke Gift)
Het is weer tijd voor de jaarlijkse aktie Kerkbalans, mocht u toch nog m.i.v. het jaar 2018, gebruik willen van de
mogelijkheid van de Periodieke Gift? Neem dan z.s.m. contact met ons op! Waarschijnlijk wist u al dat giften aan de
gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor giften
boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen
niet gelden voor een periodieke gift? Heeft u interesse in deze manier van geven aan uw kerk en wilt u een
overeenkomst met de kerkelijke gemeente aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de
mogelijkheden? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met:
Jan van de Hoek, bereikbaar via telefoon 0529-483443 of via email: jvdho001@planet.nl
Evert Uitslag, bereikbaar via telefoon 0529-483040 of via email: evert.uitslag@planet.nl
Mink de Vries
Beste mensen, de eerste weken zitten erop en ik begin langzaam op stoom te komen. Ik heb een intervisiegroep
gevonden voor jongerenwerkers uit Dalfsen, Nieuwleusen en Zwolle. Plannen gemaakt met collega jongerenwerker
Nicolien van de Voorhof. Gesprekken gevoerd, plannen gemaakt en uitgezet. Ik zal vooral op vrijdag, zaterdag en
zondag in Nieuwleusen zijn voor de jongeren, op andere dagen ben ik vooral bezig met overleg en voorbereiding.
Komende zaterdag ben ik de hele dag in Nieuwleusen op de velden, in de sporthal en bij darts.
Wie weet komen we daar elkaar nog tegen, warme groet, Mink
Agenda
30 jan.
31 jan.
3 febr.

Vergadering H.V.D. Noord, 20.00 uur, Maranathakerk
Zang en meditatie via de kerkradio, 18.45 uur
Verkoop collectebonnen en –munten, 10.00-12.00 uur, Ontmoetingskerk
Tevens uitreiking prijzen Kerstpuzzel 2017

