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Zondag 6 mei 2018
Grote Kerk
Voorganger:
10.00 uur: Ds. B Lampen uit Epe
Organist: JanRijn Askes
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: Onderhoudsfonds
Kinderkerk: groep 1 - 4
Kindernevendienst: groep 5 - 8
Liturgie Grote Kerk:
Psalm 108 : 1 en 2
Schriftlezing:
Lied 940 : 1 en 2
Colossenzen: 1:12-20
Lied 280 : 1, 5, 6 en 7
Psalm 145 : 1 en 2
Lied 939 : 1 en 3
Lied 634 : 1 en 2

Maranathakerk

GEEN DIENST

Vanavond Jeugddienst - Waardevolle parel, Grote Kerk, 19.15 uur
Weet je dat je een parel bent?
Weet je dat je van waarde bent?
Weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand.
Ken je het liedje nog van vroeger? Het is nog steeds zo. Iedereen is uniek & bijzonder, jong & oud. We hebben ons
lichaam gekregen van God, maar hoe wil Hij dat wij daar mee omgaan? En wat zegt de Bijbel over ons lichaam? Hoe
gaat dat als je ergens druk mee bezig bent? Hier zullen we het over hebben in de eerstvolgende jeugddienst;
‘Waardevolle parel’. Helena de Haan van Geloofshelden komt haar verhaal vertellen. De organist in deze dienst is
Henk Kreule. De band Seven zal ons prachtige muziek ten gehore brengen. Ze beginnen al om 19.05 uur met spelen,
we hopen dat jullie onze muzieksmaak delen. Komt dus allen vanavond tezamen in de Grote Kerk.
Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag is er om 9.00 uur een ochtenddienst in de Grote Kerk onder leiding van ds. Trouwborst. Organist
van dienst is Jan Sierink.
Overleden
Op 27 april overleed in de leeftijd van 76 jaar de heer Maarten van der Velde. Hij woonde met zijn vrouw Eef aan het
Oosteinde 7f, waar hij de laatste weken liefdevol verpleegd werd. De crematie heeft plaatsgevonden op donderdag 3
mei, voorafgegaan door een afscheidsdienst in het Uitvaartcentrum alhier. Wij wensen Eef, de beide dochters en hun
gezinnen Gods zegen en sterkte toe.
Gestorven is op 2 mei de heer Klaas Jonkers, gewoond hebbende burg. Backxlaan 293. Hij stierf in de leeftijd van 89
jaar. De begrafenis zal -na een gedachtenis- plaatsvinden op maandag 7 mei op de algemene begraafplaats alhier.
Enkele nabestaanden en familie wensen wij sterkte toe.
Geboren
Geen woorden bestaan er om het geluk te beschrijven van Germo en Rosalie van de Hoek, Evenboersweg 9a
Punthorst. Op 21 april werden geboren Linde Janna Germa en Lente Fem Roos; zij zijn zusjes van Hidde en Jelte.
Met hun geluk en de nieuwgeboren tweeling Linde en Lente feliciteren we Rosalie en Germo van harte, en wensen
hen veel vreugde toe met hun hele gezin.
Zieken
Ook deze week vermelden wij de heer Evert Uitslag, die vele lange weken van kuren en beproeving doorbrengt in de
Isala, V.2.3.53. Het zijn zeer zware tijden en wij bidden hem en zijn gezin Gods zegen en nabijheid toe.
Voorts is in de Isala de heer Aad van den Bergh, die een ingrijpende operatie onderging. Wij hopen en bidden hem toe
dat de weg van herstel gezegend mag zijn en groeten hem, net als Evert Uitslag, van harte uit onze gemeente.
Mevr. L. Buiter-Wobben (Grote Markt 8) is opgenomen in het Bethesda Ziekenhuis, Dr. G.H. Amshoffweg 1, 7909 AA,
Hoogeveen, afd. 404.

Vakantie
Van maandag tot en met donderdag 10 mei heeft ds.Hoekstra vakantie; in voorkomende gevallen neemt
ds.Trouwborst waar.
Welkom bij de ontmoetingsmaaltijd op 18 mei
e
Op 18 mei a.s. gaan we nog een keer een ontmoetingsmaaltijd houden in een zaal van de Maranathakerk, de 5
en laatste voor dit seizoen. Vanaf 17.00 uur is de deur open en bent u van harte welkom. Als u mee wilt eten geeft u
zich dan vóór 15 mei op bij Ada Kremer (tel. 482535) of bij Stijn de Jong (tel. 481784). We beginnen met een
drankje vooraf en omstreeks 17.30 uur gaan we aan tafel. Na afloop is er natuurlijk nog gelegenheid om samen een
kop koffie of thee te drinken. De kosten zijn € 6,00 p.p. Graag tijdig opgeven, want we kunnen maximaal 25 personen
mee laten eten. Mocht het vervoer een probleem zijn dan kunt u gehaald worden. We hopen weer op een gezellige
maaltijd.
Enquête jeugddiensten
Wij als jeugddienstcommissie willen graag weten hoe de jeugddiensten worden ervaren.
Daarom vragen wij jullie mening via een (anonieme) enquête. Het invullen duurt maar een paar
minuutjes. In de enquête wordt gevraagd wat de reden is waarom men naar de jeugddienst
komt, of de thema's aanspreken, de muziek en nog meer. Eventueel kan je een reactie
achterlaten met feedback. Mocht jij graag een keer mee willen draaien met een jeugddienst
en/of een vergadering om te kijken of het iets voor jou is, dan kun je je mailadres achterlaten.
We zouden het fijn vinden als jullie je mening geven, zodat wij de jeugddiensten nog beter
kunnen maken. De link naar de enquête staat op de Facebookpagina van de JDC en op
Kerkplein Nieuwleusen.
We zien jullie reactie graag tegemoet! Hartelijke groet, de jeugddienstcommissie Nieuwleusen
Agenda
9 mei

Zang en meditatie via de kerkradio, 18.45 uur

