ZONDAGSBRIEF
24 ste jaargang, week 21, 20-5-2018 Pinksteren
Redactieadres: Hennie Bijker - Grolleman, Burg. Backxlaan 273, tel.0529-482185
E-mailadres : henniebijker@hotmail.com of zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl.
Eindredactie namens de kerkenraad: Ds. M. Develing, E-mailadres: develing@xs4all.nl.
De zondagsbrief is ook te lezen op de website: www.kerkpleinnieuwleusen.nl
Bankrekeningnummers: Bijdragen kerk: NL79RABO0345504194 Bijdragen diaconie: NL22RABO0345502310

Voorgangers:
10.00 uur: ds. M. Develing
19.15 uur: Grote kerk; ds. M. Develing, zangdienst
Collecten:
Eerste:
Diaconie
Tweede: Kerk
Deurcoll: Onderhoudsfonds
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8

Ouderling van dienst:

D. Mulder

Diaken van dienst:

G. Vasse - Stolte

Organist:

J. Aalbers

Beamist:

E. Snijder

Lector:

A. van den Hoek - Bril

Oppasdienst:

Gerry van der Vegt
Dorien Hulsman
Liandra van Es
Marloes Bredewold

Oppasdienst 27 mei:

Bloemen.
De bloemen gaan op deze zondag als bemoediging en groet van de gemeente naar
mevr. H.H. Ruitenberg - de Boer.

Pastoralia.
Zieken:
Dhr. T. Postma verblijft in het Isalaziekenhuis. V2. Afd. 5, kamer 115.

Bij de diensten:
Volgende week zondag begint de morgendienst om 9.30 uur ivm de gemeentedag, zie de toelichting.
Liturgie van de morgendienst:
Voor aanvang van de dienst zingen we NLB 683: 1, 2, 3
NLB 68:7
Klein gloria (NLB 195)
NLB 672: 1, 3
NLB 288
NLB 87: 2, 3
NLB 685: 1, 2, 3, 4
NLB 667: 1, 2, 3, 5
NLB 289: 1, 3
Lezingen Genesis 11: 1 - 9 en Handelingen 2: 1 - 13
Wij wensen u goede diensten.

Tekst horende bij het liturgisch bloemschikken.
Pinksteren is vanouds een oogstfeest. In de Thora kun je lezen hoe het volk Israël in de woestijn op de Sinaï de wet
ontving en in het Nieuwe Testament kun je lezen hoe de apostelen de geest krijgen en de blijde boodschap
verkondigen. Ook een soort oogst. Het is de Geest die bezielt en aanvuurt.
De kleur rood roept vuur en bezieling op, met hart en ziel geraakt worden.
Rood is ook de kleur van liefde door alle lijden heen.
De Heilige Geest zorgt voor inspiratie, is de helper en trooster.
Je kunt de Geest ook beschouwen als de actuele nabijheid van God.
In de traditie spreekt men van de zeven gaven van de Geest: wijsheid, raad, sterkte, godsvrucht, kennis en respect
oftewel de “vreze des Heren”.
In de schikking zijn van elke soort bloemen 7 stuks verwerkt en er branden zeven rode lichtjes.
Gedicht:
Als de wind die door de bomen waait,
met vlagen hard en zacht
Zo is de Geest die vurig zaait,
zijn lichtend vuur ons bracht.
Hij strooit de vonken in ons uit,
een vlam in ons ontstaat.
Die gloeiend in het hart ontspruit,
een vuur dat leven gaat.

Agenda
Ma. 21 mei: 12.00 uur inleveren familieberichten juni/juli nummer van Het Klankbord bij H. Kreule, Oosteinde 31.
e-mail: hemkreule@gmail.com
Di. 22 mei: 19.30 uur vergadering Ouderlingenberaad.
Wo. 23 mei: 12.00 uur inleveren kopij voor het juni/juli nummer van Het Klankbord, Westeinde 72, e-mail:
redklank@kerkpleinnieuwleusen.nl
Wo. 23 mei: 18.45 uur uitzending zang en meditatie via de kerkradio.

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.

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.

Zondag 3 juni themadienst ‘Ik Zie Jou’ m.m.v. de commissie VVV
We kijken wat af in het leven, vooral naar anderen. Die mooie nieuwe auto, goede baan, leuk gezin. Maar een ander
echt zien, heb je daar je ogen voor nodig? Of je hart? Niet altijd voelen we ons gezien en niet altijd hebben we oog
voor de ander. Maar God ziet ons mensen en Jezus leert ons hoe we elkaar echt kunnen zien. In deze dienst van de
commissie Veelkleurig Verbindend Vieren (VVV) op 3 juni nemen we je met woord, beeld en muziek mee in het thema
‘Ik Zie Jou!’. Muzikale medewerking in de dienst zal worden verleend door Marije Schoemaker en de dienst zal
worden voorgegaan door dominee Ferry Buitink uit Heino. De dienst begint om 9.30 met dit keer achteraf koffie, thee
en ranja. Komt u/kom jij ook?

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 duurt tot 6.00 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

Zondagsbrief.
Kopij voor de zondagsbrief van 27 mei dient uiterlijk donderdag 24 mei om 15.00 uur binnen te zijn op het
redactieadres.

