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Voorgangers:
9.30 uur: ds. N. Zweers – Beimers uit Zwolle
17.00 uur: Maranathakerk: ds. G.A. Trouwborst,
Slotzondag mmv ‘Tehillim’.
Collecten:
Eerste:
Diaconie, zie toelichting
Tweede: Kerk
Deurcoll: Onderhoudsfonds

Ouderling van dienst:

J. Otten

Diaken van dienst:
Jeugdcollectant:

J. Lammertsen – Ten Kate
Norah

Organist:

A. Hagels

Beamist:

M. Snijder

Oppasdienst:
Oppasdienst 17 juni:

Hillie en Noa Stolte
Marije Veltman
Nieke Aalbers

Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
Tienernevendienst: klas 1 t/m 6

Bij de diensten:
‘Samen kerk zijn’. Samen. Jij en ik. Er zijn een paar dingen die je niet alleen kan en geloven is er daar één van.
En wat hebben wij een geluk dat we samen mogen komen in Jezus naam. Daar willen we vanmiddag in de
jeugddienst bij stilstaan. We nodigen jullie allen uit om 17.00 uur in de Maranathakerk. Ds. Trouwborst gaat voor in de
dienst en Jan Sierink begeleid ons bij het zingen.
Liturgie van de morgendienst:
Voor aanvang van de dienst zingen we NLB 835: 1 en 3
NLB 92: 1, 2, 3
openingswoorden
NLB 92: 7, 8
NLB 217
Als kinderen naar nevendienst gaan zingen we met hen: NLB 8b
Lezing Johannes 3 vers 1 t/m 16
NLB 339 b
NLB 695
Gedachtenismoment afgesloten met een lied.
NLB 672: 3 en 7

Collectebestemming diaconie: Stichting Oekraïne
Stichting Oekraïne is een stichting die hulp verleent aan de armste inwoners van Beregovo en omgeving in het
uiterste westen van Oekraïne, net over de grens met Hongarije.

Agenda.
Di. 12 juni: 19.30 uur vergadering College van Kerkrentmeesters.
Vrij. 15 juni: 9.30 uur handwerkontmoeting
Zat. 16 juni: Pannenkoekenactie Medigidia, vooraf bestellen!

Start nieuwe bijbelstudiegroep
Vanaf 3 oktober starten we met een nieuwe bijbelstudiegroep.
Dit zal om de week op woensdagavond zijn om 20 uur in de Maranathakerk.
We zullen aan de slag gaan met het boekje ‘Schitterende beelden’ van Coby van der Zee. Het boekje is te bestellen
via de Evangelische boekhandel Elah. Het boekje kost 7,50 euro. Wil jij ook weer even actief met je geloof bezig gaan
en mee doen of wil je meer informatie? Mail dan naar: regienemijnheer@hotmail.com of
deborajonkman@hotmail.com
We zien jullie graag dan!

Uitnodiging handwerkontmoeting
Vrijdag 15 juni 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.

Inleveren wijzigingen informatiegids 2018 – 2019
Wilt u de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave, 2017-2018, voor 15 juli doorgeven aan de scriba’s:
Hennie Bijker, e-mail: henniebijker@hotmail.com
Gea Evertsen, e-mail: scribahervormd@kerkpleinnieuwleusen.nl

Zondagsbrief.
Kopij voor de zondagsbrief van 17 juni dient uiterlijk donderdag 14 juni om 15.00 uur binnen te zijn op het
redactieadres.

Kinderdienst
Thema: ‘Wij gaan op reis…’
09.30 uur, 17 juni 2018
Ontmoetingskerk in Nieuwleusen

Tot Dan!?

