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Voorgangers:
10.00 uur: ds. mr. drs. P.H. Hellinga uit Zwolle
19.15 uur: Maranathakerk; ds. K.A. Hazeleger uit Ommen

Ouderling van dienst:

S. de Jong - Bouwman

Diaken van dienst:
Jeugdcollectant:

E. Bovenhuis - Talen
Jasper

Collecten:
Eerste:
Diaconie
Tweede: Kerk
Deurcoll: Onderhoudsfonds

Organist:

A. Hagels

Beamist:

W. Haan

Oppasdienst:

Anneke Kalteren
Arjenne Aalbers
Gerry van der Vegt
Dorien Hulsman

Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
Tienernevendienst: klas 1 t/m 6
Volwassennevendienst: 25 – 35 jarigen

Oppasdienst 20 mei:

Bloemen.
De bloemen gaan op deze zondag als bemoediging en groet van de gemeente naar

Bij de diensten:
Liturgie van de morgendienst:
Voor aanvang van de dienst zingen we Lied 666
Zingen: Lied 68: 6,7
Zingen: Klein Gloria
Zingen: Lied 51: 4, 5
Zingen: Lied 675: 1
Zingen: Lied 288
Kinderen naar kindernevendienst
Lezing: Pred 3: 1-11
Zingen: Lied 717: 2, 4
Lezing: Matt 11: 25-30
Zingen: Lied 23c: 1,2,3
Zingen: Lied 903: 1,2
Zingen: Lied 663
Wij wensen u goede diensten.

Agenda
Ma. 14 mei: 19.30 uur vergadering College van Diakenen.
Wo. 16 mei: 19.30 uur vergadering Moderamen.

Uitnodiging handwerkontmoeting
Vrijdag 18 mei is er weer een handwerkontmoeting in de Ontmoetingskerk.
Naast het samen handwerken, staat de ontmoeting ook in het teken van elkaar inspireren en het samen ontwerpen en
maken van een wanddecoratie voor een van de ruimtes van de Ontmoetingskerk.
U bent van harte welkom van 9.30-11.30 uur.
Aanmelden kan bij Ina Otten inaotten189@hotmail.com / tel: 483731, of Angelique Haan: angelique.haan@home.nl,
tel: 480616.
Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met Ina Otten.

Actie extra bijdrage 2018
In januari jl. hebben we de Actie Kerkbalans 2018 gehouden met als thema
“Geef voor je Kerk”. Aan toezeggingen ontvingen we een bedrag van € 116.747,-. Een bedrag waar we trots op zijn!
Een bedrag waarvoor wij u nogmaals hartelijk willen bedanken! Evenals vorig jaar hebben we dit jaar gekozen
voor een sobere, maar tegelijkertijd doelmatige begroting.
Ondanks de vele en goede toezeggingen bedraagt het tekort € 15.253,-. In het toegezegde bedrag zit ook een
incidentele gift van € 10.000,-. Zonder deze periodieke gift zou het tekort € 25.253,- bedragen. We zijn samen kerk
en dat willen we blijven! Daarom zijn we uw steun hard nodig.
Omdat we streven naar evenwicht tussen inkomsten en uitgaven vragen we van alle belijdende- en doopleden
met een zelfstandig inkomen een extra bijdrage van € 75,- per lid als dit financieel mogelijk is. Voor twee
volwassenen komt dit op € 150,-.
Als we samen onze schouders er onder zetten halen we het bedrag dat we nodig zijn om ons kerkenwerk te kunnen
(blijven) doen. U houdt uw kerk daarmee in balans!
Binnenkort ontvangt u een brief en een acceptgiro, waarmee u het bedrag kunt overmaken. Wilt u de extra bijdrage op
andere wijze voldoen, dan kunt u het bedrag overmaken op rekening NL69 FVLB 0635 8161 21 ten name van
Gereformeerde Kerk Nieuwleusen, onder vermelding van “Extra bijdrage 2018”.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Welkom bij de ontmoetingsmaaltijd op 18 mei
Op 18 mei a.s. gaan we nog een keer een ontmoetingsmaaltijd houden in een zaal van de Maranathakerk, de 5e 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.

Eindexamen
Voor alle jongeren die eindexamen doen………….
Heel veel succes gewenst de komende periode voor jullie allemaal!
We hopen samen met jullie op een mooi eindresultaat.
Zet hem op!

Gemeentedag
Op zondag 27 mei a.s. vindt de gemeentedag plaats!
We beginnen om (let op!) 9.30 uur met een kerkdienst. Na deze dienst is het tijd voor koffie/thee met wat lekkers.
Vanaf ong. 10.45 uur tot plm. 12.15 uur is het tijd voor inspanning en ontspanning. Enthousiaste medegemeenteleden hebben zich bereid verklaard een van de volgende activiteiten op deze dag voor u te willen
organiseren: bloemschikken, spelencircuit, knutselen, fotopuzzeltocht, dansen, zingen en met elkaar in gesprek over
het thema ‘een plek onder de zon’. De allerjongsten kunnen zich vermaken op een springkussen. Tijdens al deze
activiteiten is er kinderoppas beschikbaar.
Vervolgens gaan we gezamenlijk soep en broodjes eten. Om 13.45 uur sluiten we af met een Thomas-viering. In deze
viering staan enkele van bovengenoemde activiteiten centraal: liederen die we geoefend hebben, gebeden, thema’s
waarover gesproken is en dingen die we geknutseld hebben. Dit alles eveneens naar aanleiding van het thema.
In de hal van de kerk liggen intekenlijsten voor deelname aan de activiteiten. Voor de organisatie zou het heel fijn zijn
wanneer u zich opgeeft. We hebben dan een beetje in beeld hoeveel mensen aan deze dag zullen deelnemen. Voor
bloemschikken en knutselen geldt een maximaal aantal deelnemers van 20.
Heeft u vragen over deze dag, dan kunt u contact opnemen met Ada Kremer (tel. 482535).
Om de kosten die de organisatie van de gemeentezondag met zich brengt, te dekken staat er in de hal een bus
waarin u uw (vrijwillige) bijdrage kunt deponeren.
Met ook uw enthousiaste deelname moet het lukken deze gemeentedag tot een succes te maken.

Zondagsbrief.
Kopij voor de zondagsbrief van 20 mei dient uiterlijk donderdag 17 mei om 15.00 uur binnen te zijn op het
redactieadres.

