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Voorgangers:
9.30 uur: ds. M. Develing
19.15 uur: Grote kerk; ds. M. Develing

Ouderling van dienst:

H. Bijker - Grolleman

Diaken van dienst:
Jeugdcollectant:

J. Wetering – Neerhof
Kyron

Collecten:
Eerste:
Diaconie, zie toelichting
Tweede: Kerk
Deurcoll: Onderhoudsfonds

Organist:

J. Aalbers

Beamist:

J. Nijholt

Oppasdienst:

Liandra van Es
Marloes Bredewold
Tineke Brinksma
Lisanne Tabbers

Kindernevendienst: groep 1 t/m 8

Oppasdienst 3 juni:

Pastoralia.
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is
opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Persoonlijke gegevens mogen niet meer op het internet vermeld worden.
Op de zondagsbrief die in de kerk wordt uitgedeeld staan wel de bloemengroet, zieken, overlijden, enz., vermeld.

Bij de diensten:
Liturgie van de morgendienst:
Voor aanvang van het morgengebed zingen we NLB 280: 1, 2, 3, 6
Woord van welkom
Stil gebed
Bemoediging en groet in woord en antwoord
NLB 280: 1, 2, 3, 6
NLB 139b
Gebed
Lezen: Psalm 84
287: 1, 2, 5
Meditatief moment
Zingen 976
Gedachtenismoment
Gedachtenis lied NLB 68: 7
Gebeden besloten met gezongen onze vader NLB 1006
Collecte
Slotzang NLB 210: 1,
Wij wensen u goede diensten.

Collectebestemming diaconie: Inlia
INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, is een organisatie die zich
inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. Zie voor meer informatie de website www.inlia.nl.

Volgende week 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

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 bv een gedicht, schriftlezing of gebed te doen. Als je daarvoor belangstelling hebt kan je
dat mailen naar JDCNieuwleusen@gmail.com.

Zondagsbrief.
Kopij voor de zondagsbrief van 3 juni dient uiterlijk donderdag 31 mei om 15.00 uur binnen te zijn op het
redactieadres.

