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Vijfde zondag in de 40-dagen tijd
Grote Kerk
Voorganger:
10.00 uur: Ds. H.W. van Veldhuizen
uit Hasselt
Organist: Jan Rijn Askes
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: Onderhoudsfonds
Kindernevendienst: groep 1 - 6
Liturgie Grote Kerk:
Psalm 118 : 8 en 10
Lied 413 : 3
Lied 653 : 1 en 7
Schriftlezing:
Lied 444 : 2 en 3
Jesaja 58: 7-10
Lied 558 : 1, 6, 7 en 8
Lucas 20: 9-19
Lied 575 : 1 en 4
Lied 538 : 1 en 3

Zondag 18 maart 2018

Maranathakerk
Voorganger:
10.00 uur: Ds. G.A. Trouwborst
Organist: Marcel Logtenberg
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: Onderhoudsfonds
Kindernevendienst: groep 1 - 6
Liturgie Maranathakerk:
Psalm 42 : 1 en 3
Lied 547 : 1, 2 en 3
Lied 547 : 4, 5 en 6
Project
Lied 653 : 1 en 7
Lied 574 : 1
Lied 574 : 2 en 3
Lied 316 : 1 en 4
Lied 315 : 1 en 2

Schriftlezing:
Johannes 11: 1-16
Johannes 11: 17-44

Avonddienst
Vanavond is er een Taizé viering in de Maranathakerk om 19.15 uur. We zingen liederen uit Taizé; korte liederen, die
meerdere keren herhaald worden. Om de samenzang te ondersteunen willen wij weer een koortje vormen. Zing jij
mee? Je kunt je opgeven bij Minie Boudewijn, tel. 482897 of via de mail: msboudewijn@kpnmail.nl.
Overleden
Op 14 maart ging op 79-jarige leeftijd van ons heen Klaasje Antonia Kouwen-Visscher van de Bosch Bruisstraat 8.
Klaasje was eerder gehuwd met Derk Jan Hoogenkamp (†) en was sinds 15 oktober 2012 weduwe van Hendrik
Kouwen. De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatshebben. In onze gebeden denken wij aan haar kinderen, kleinen achterkleinkinderen, alsmede een ieder die om haar heengaan bedroefd is.
Jubilea
Jan en Jannie Massier-Brouwer (Veldweg 15) hopen dankbaar te gedenken en vieren dat zij op D.V. 19 maart 65 jaar
door het huwelijk met elkaar verbonden zijn. Samen met hen en al hun dierbaren danken wij de Here God voor deze
aanstaande mijlpaal en zijn bewarende hand, en wensen wij hen Zijn liefde en trouw toe op de verdere levensweg.
Paasgroetenactie 2018
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan
gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
Ook wij doen mee aan deze Paasgroetactie. Vandaag kunt u voor en na de dienst deze kaarten kopen en
ondertekenen. De kaarten kosten 1 euro per stuk maar mag ook met munten betaald worden. Voor gedetineerden
is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet
precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er aan hen
gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de
gevangenis worden uitgedeeld. Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd,
voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je
voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!
Musical ‘Vrolijke Frans’
Het is al bijna zover! Aanstaande vrijdag 23 en zaterdag 24 maart wordt deze musical, inclusief pauze, opgevoerd in
de Ontmoetingskerk om 19.30 uur. Er zijn nog een aantal kaarten te koop voor 8 euro per stuk. Kom jij ook naar de
musical Vrolijke Frans? Koop nog snel een kaartje bij Bloemisterij Stegerman (Burg. Backxslaan 210) of bij Freek
Jonkman (Weth. Reuverslaan 2). Wees er snel bij, want op=op!! We hopen je te zien op één van de avonden!

Street Youth Passion in Nieuwleusen is er klaar voor.
De Street Youth Passion in Nieuwleusen is er klaar voor, het programma is gevuld en artiesten zijn geboekt. Op 28
maart zal dan op de Grote Markt, tussen 19.00 uur en 20.00 uur, de eerst Street Youth Passion in Nederland plaats
gaan vinden.
Het Thema is Zwart Wit, gekoppeld aan het weekthema Goed Kwaad op het Agnieten College Nieuwleusen.
Bijzondere gastzanger is René Janssen die het lied “Jij bent de duivel in de nacht“, gaat zingen! Hij zal begeleid
worden door jonge backgroundzangers. De titel wijst op het thema dat mensen kunnen veranderen, van een engel in
een duivel, maar ook andersom. Verder wijst de titel op de strijd tegen verleidingen.
Felicia Westerhof en Flora Ndayizigiye zijn top zangeressen die niet zullen misstaan in de Voice. De schoolband van
het Agnieten College en de MEC Muziekschool treden eveneens op, gekoppeld aan de beelden van de kruistocht
door Nieuwleusen. Een livestream zal er voor zorgen dat iedereen op de Grote Markt de tocht kan zien. Meelopen en
dragen kan natuurlijk ook. De tocht vertrekt om 19.00 uur aan de Zwaluwlaan bij het Agnieten College. Na het nuttigen
van het Laatste Avondmaal gaat de tocht op pad.
De Street Youth Passion is een initiatief van het Jeugdwerk van de Hervormde en Gereformeerde Kerk Nieuwleusen
en van het Agnieten College Nieuwleusen.
Voor meer info: Mink de Vries, 06-28987955 Jeugdwerker en docent
Jeugddienst zondag 8 april
Wie vertrouw jij echt? En vertrouw jij God ook? En lukt dat ook als het even niet zo goed gaat met je? De komende
jeugddienst gaan we het daar over hebben. Thijs Jansen (bekend van de 4e Musketier) komt hierover spreken in de
dienst. We nodigen jullie voor deze dienst uit op 8 april om 19.15 uur in de Ontmoetingskerk. We VERTROUWEN er
op dat jullie allen komen en we samen gemeente kunnen zijn.
Agenda
20 maart
21 maart
23 en 24 maart

Koffie-ochtend ‘Samen ontmoeten’, 10.00 uur, Ontmoetingskerk
H.V.G. ‘Maria Martha’, 19.30 uur, Grote Kerk
Musical ‘Vrolijke Frans’, 19.30 uur, Ontmoetingskerk

