ZONDAGSBRIEF
24 ste jaargang, week 19, 6-5-2018
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
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Voorgangers:
10.00 uur: ds. M. Develing
19.15 uur: Grote kerk: jeugddienst

Ouderling van dienst:

H. Lammers

Diaken van dienst:
Jeugdcollectant:

A. Kremer - Fransen
Carlijn

Collecten:
Eerste:
Diaconie
Tweede: Kerk
Deurcoll: Onderhoudsfonds

Organist:

E. Schuiling

Kindernevendienst: groep 1 t/m 8

Beamist:
Lector:

M. Eisma

Oppasdienst:

Evelien Visserman
Anouk Bredewold
Anneke Kalteren
Arjenne Aalbers

Oppasdienst 13 mei:

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag
9.00 uur Grote kerk; ds. G.A. Trouwborst

Ouderling van dienst:
Diaken van dienst:

L. de Haan – Withaar
J. en H. Gerrits

Bloemen.
De bloemen gaan op deze zondag als bemoediging en groet van de gemeente naar
mevr. J. Bredewold - Zwiers, Westeinde 21, zij is thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Pastoralia.
Zieken:
Mevr. H.H. Ruitenberg - de Boer, Kon Julianalaan 98, is thuisgekomen uit het ziekenhuis.
Dhr. G. Hulsman, Dommelerdijk 139, is thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Bij de diensten:
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 jeugddienst van vanavond;
‘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 tezamen vanavond in de Grote Kerk.
Liturgie van de morgendienst:

Voor aanvang van de dienst zingen we NLB 287: 1, 4
NLB 66: 1, 6
Klein gloria (NLB 195)
NLB 210: 1, 3
NLB 288
NLB 130: 1, 3
NLB 91a: 1
NLB 939: 1, 3
NLB 905: 1, 4
Lezingen: Genesis 8 : 1 - 19 en Joh 17: 14 - 26
Wij wensen u goede diensten.

Agenda
Wo. 9 mei: 18.45 uur uitzending zang en meditatie via de kerkradio.

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 9.3011.30 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.

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.

Zondagsbrief.
Kopij voor de zondagsbrief van 13 mei dient uiterlijk donderdag 10 mei om 15.00 uur binnen te zijn op het
redactieadres.

