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Voorgangers:
9.30 uur: ds. F. Buitink uit Heino
19.15 uur: Maranathakerk: ds. G.A. Trouwborst, H. C. zondag 8

Ouderling van dienst:

G. Lammertsen

Diaken van dienst:
Jeugdcollectant:

G. Klomp – van der Linde
Astrid

Collecten:
Eerste:
Diaconie
Tweede: Kerk
Deurcoll: Onderhoudsfonds

Organist:

J. Aalbers

Kindernevendienst: groep 1 t/m 8

Beamist:
Oppasdienst:
Oppasdienst 10 juni:

Tineke Brinksma
Lisanne Tabbers
Hillie en Noa Stolte

Bij de diensten:
Vanmorgen is er een VVV-dienst met als thema ‘Ik Zie Jou”.
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.

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.
‘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 in de jeugddienst van 10
juni 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.

Agenda.
Wo. 6 juni 18.45 uur uitzending zang en meditatie via de kerkradio.

Zondagsbrief.
Kopij voor de zondagsbrief van 10 juni dient uiterlijk donderdag 7 juni om 15.00 uur binnen te zijn op het
redactieadres.

Pannenkoeken voor Medgidia
Op 16 juni a.s. zal er door de jongeren die naar Roemenie, Medgidia gaan, pannenkoeken gebakken worden.
Deze moeten van te voren besteld worden. De pannenkoeken worden op de 16e tussen 11.00-16.00 uur
warm bij u thuis bezorgd. Bezorgen doen we echter alleen in Nieuwleusen.
U kunt uit 4 pakketten kiezen en elke pakket kost 10 euro.
1/ 15 naturel pannenkoeken
2/ 12 rozijnen pannenkoeken
3/ 10 spekpannenkoeken
4/ gemengd pakket van 6 naturel, 3 rozijnen en 3 spekpannenkoeken.
Alle opbrengsten komen geheel ten goede aan het project en de kinderen in Medgidia.
U kunt uw bestelling tot en met 13 juni as mailen naar actiemedgidia@gmail.com, bellen naar 0630772488 of inleveren bij de kerk.
Opgave formulier Pannenkoekenactie Medgidia
Graag bestel ik pannenkoeken om het project en de kinderen in Medgidia te steunen.
Per pakket zijn de kosten 10 euro.
Mijn bestelling is:
Pakket 1 (15 naturel pannenkoeken )

Aantal
….......

Kosten
…........

Pakket 2 (12 rozijnen pannenkoeken)

….......

…........

Pakket 3 (10 spek pannenkoeken)

…........

…........

Pakket 4 ( 6 naturel, 3 rozijnen, 3 spek pannenkoeken)

…........

….........

totaal kosten

…...........

Naam:........................................................................................
Adres: …......................................................................................
Voorkeur bezorgtijd *(wij kunnen niets garanderen): …..............................................
Contant en gepast betalen bij bezorging.
Namens alle jongeren die afreizen naar Medgidia.

