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Zondag 27 mei 2018
Grote Kerk
Voorganger:
10.00 uur: Ds. L. Hoekstra
Organist: Marcel Logtenberg
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: Onderhoudsfonds
Kinderkerk: groep 1 – 4
Kindernevendienst: groep 5 - 8
Liturgie Grote Kerk:
Psalm 81 : 1, 5 en 9
Lied 207
Lied 675
Lied 512 : 1, 2, 4, 6 en 7
Lied 425

Schriftlezing:
Handelingen 3: 1-10

Maranathakerk
Voorganger:
10.00 uur: Ds. K. van Staveren uit
Dedemsvaart
Organist: Henk Kreule
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: Onderhoudsfonds
Kinderkerk: groep 1 – 4
Kindernevendienst: groep 5 - 8
Liturgie Maranathakerk:
Lied 280
: 1, 4 en 5
Lied 705
Lied 317
Schriftlezing:
Lied 304
Romeinen 5: 1-5
Lied 754
Lied 706 : 1, 3 en 4

Avonddienst
Vanavond is er om 19.15 uur een gezamenlijke dienst in de Maranathakerk onder leiding van ds. M. Develing. Organist
tijdens deze dienst is JanRijn Askes.
Huwelijk
Op D.V. maandag 28 mei geven Egbert Jan Zieleman en Janneke Kooiker (Bouwhuisweg 17) elkaar in familiekring het
ja-woord in het gemeentehuis van Dalfsen. Op zaterdag 2 juni wordt Gods zegen over hun huwelijk gevraagd in een
dienst in de Maranathakerk, welke aanvangt om 1400 uur. Wij wensen Egbert Jan, Janneke, samen met Sophie en
Joris, alsmede heel hun familie vreugdevolle dagen en Gods zegen toe over hun verdere weg.
Geboren
Op 17 mei werd geboren: Maud Tess Brinkman. Maud is dochter van Alex en Ilona Brinkman, en zusje van Levi en
Naomi, van de Weth. Zonnenbergstraat 22. Wij feliciteren het gezin en de familie Brinkman van harte, en wensen hen
Gods zegen toe.
Zieken
Dhr. H. van Dijk (Oosteinde 9-G) verblijft tot nader order in het Zonnehuis te Zwolle, op afd. Reggestraat 1.
In de Isala te Zwolle verblijft dhr. J. Hulleman (Oosterveen 21-D) op afd. V.2.5a.127.
Dhr. B. Stroeve (Oosteinde 5 A) verblijft in IJsselheem te Zwolle
Dhr. A. van den Bergh (IJsselland 8) verblijft eveneens in IJsselheem te Zwolle.
Mevr. J. Broek-Prins (Van Ankumhof 1) verblijft in de Isala, V.2.3.23.
Jeugddienst 10 juni
Voor de jeugddienst van 10 juni zouden we het erg leuk vinden als er gemeenteleden zijn die hun bijdrage willen
leveren aan de dienst door bijvoorbeeld een gedicht, schriftlezing of gebed te doen. Als je daarvoor belangstelling hebt
kan je dat mailen naar: JDCNieuwleusen@gmail.com.
Fiets-verrassingstocht
Denkt u er nog even aan u op te geven voor Fiets- verrassingstocht organiseren op zaterdag 2 juni 2018.
Wij hebben alweer een leuk programma in gedachten. Wij hopen er samen van u weer een gezellige middag van te
maken. Uiteraard zorgen wij weer voor de inwendige mens. Ook vervoer voor de ouderen onder ons die niet
willen/kunnen fietsen is uiteraard weer geregeld. De intekenlijst ligt in de hal, maar opgave per mail kan ook nu bij
tuinjan@ziggo.nl of huzenanet@gmail.com. Wij hopen u allemaal te zien op 2 juni! Namens de geldwervingscommissie.

NACHT VAN GEBED Bid 1 op 2 juni voor vervolgde christenen!
Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om
gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in
Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Bid mee!
Jummai uit Nigeria na een aanval op haar dorp: “Elke avond zijn we bang dat we ’s nachts wederom worden
aangevallen. ’s Ochtends dank ik God telkens opnieuw voor Zijn bescherming.” Als christen maken we deel uit van
hetzelfde Lichaam van Christus. Bidt u mee voor uw broers en zusters zoals Jummai? Deze Nacht staan christenen
centraal uit onder meer Nigeria, Eritrea, de moslimwereld en Centraal-Azië.
Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van 1 op 2 juni in “De Voorhof” Burg. Mulderlaan 1 te
Nieuwleusen.
De Nacht begint om 22.00 uur en duurt tot 06.00 uur. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de nacht mee te
bidden. En wilt u alleen erbij zijn en luisteren, ook dan bent u van harte welkom! Schuif gerust aan! Tijdens de nacht
horen we verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed. Neem voor vragen contact op met:
Eduard ten Klooster 06 29078605 of Dineke Jansen 06 81751208. Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht.
Agenda
27 mei

Gemeentezondag, vanaf 09.30 uur, OK

