Zondagsbrief van de Hervormde Gemeente Nieuwleusen
Redactie
Karin Evenboer-Meekhof, Kringsloot West 9, 7722 WT Dalfsen, Tel: (0529) 47 16 48
Janny Schoemaker-Kouwen, Oosterhulst 39, 7711 BE Nieuwleusen, Tel: (0529) 48 32 57
Lammert Adams, Zandspeur 76-A, 7711 HK, Nieuwleusen, Tel: (0529) 48 07 83
Kopij voor de volgende zondagsbrief inzenden per e-mail aan zondagsbriefherv@kerkpleinnieuwleusen.nl uiterlijk vrijdag 18.00 uur
De zondagsbrief is ook te lezen op de website www.kerkpleinnieuwleusen.nl.

Zondag 13 januari 2019
Grote Kerk
Maranathakerk
Voorganger:
10.00 uur: Ds. L. Hoekstra
Geen dienst
Organist: Marcel Logtenberg
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: Onderhoudsfonds
Kinderkerk: groep 1 - 4
Kindernevendienst: groep 5 – 8
Liturgie Grote Kerk:
Psalm 78 : 1 en 2
Lied 487 : 3
Schriftlezing: Lucas 2: 40-52
Lied 512 : 1, 2, 3 en 4
Lied 519
Lied 517 : 3, 4 en 5
Lied 418 : 1, 2 en 3
Avonddienst
Vanavond is er om 19.15uur een dienst in de Grote Kerk onder leiding van ds. L. Hoekstra. Organist van dienst is Henk
Kreule.
Overleden
Op 11 januari overleed op 86-jarige leeftijd Hendrikje Schoemaker-Gerrits. Zij was, samen met haar man, dhr. H.
Schoemaker, woonachtig in de Hulstkampen. De afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis te Dalfsen zal
plaatshebben donderdag 17 januari in de Wiekelaar te Oudleusen, aanvang 10.30 uur. Wij bidden voor mijnheer
Schoemaker, zijn kinderen en kleinkinderen en een ieder die om haar heengaan bedroefd is.
Zieken
Mevr. Minie Boudewijn-Witpaard mocht naar huis terugkeren om daar verder te revalideren.
De heer D. Hoekert is van het MUCG overgegaan naar het Zonnehuis in Zwolle.
Mevr. G. Huls-Stegeman verblijft in de Isala, V.2.3.141.
Mevr. H.J. Schaapman-Huzen gaat dit weekend naar IJsselheem voor verder herstel.
Mevr. G. Evertsen-Schuuurman kwam thuis uit het ziekenhuis.
Uitnodiging welkomstdienst
Zondagavond 20 januari is er weer een welkomstdienst in de Grote kerk aan de Dommelerdijk 102 in Nieuwleusen.
We beginnen met koffie en thee vanaf 19.00 uur en de dienst begint om 19.15 uur. Deze dienst willen we nadenken
over “God, waar ben je?” Want wat gebeuren er vreselijke dingen in onze wereld maar ook in ons persoonlijke leven.
Vaak komt dan de vraag God waar ben je? Waar was je toen ik het zo zwaar had? Kant en klare antwoorden zullen er
ook in deze dienst niet zijn, wel willen we in de bijbel lezen en horen van mensen die, ook daar, zoeken naar God en
hem soms kwijt zijn. We willen mooie liederen zingen en samen bidden, ook hebben we een filmpje wat heel beeldend
het thema weergeeft. Ook als u niet gewend bent in de kerk te komen is dit een mooie gelegenheid om toch eens
binnen te komen. Van harte welkom.
Uitnodiging 65 plussers
Op woensdag 16 januari willen we u uitnodigen voor de toneelmiddag om 14.00 uur in het jeugdgebouw van de
Ontmoetingskerk. We hopen u te verwelkomen op 16 januari 2019. Namens de commissie ouderenmiddagen
Gereformeerde kerk en HVD’s. Vervoer mag geen verhindering zijn, wij komen u graag ophalen en brengen u weer
thuis.
De volgende personen staan voor u klaar: J. Rolleman, tel. 483788 / G. van der Vegt, tel. 483045
Welkom bij de ontmoetingsmaaltijd
Een nieuw jaar met een nieuwe ontmoetingsmaaltijd. Op 18 januari 2019 bent u weer van harte welkom in een zaal
van de Maranathakerk. Zin om mee te komen eten? Geeft u zich dan voor 15 januari op bij Ada Kremer (tel. 482535) of
bij Stijn de Jong (tel. 481784) of via e-mail ontmoetingsmaaltijd@gmail.com. Vanaf 17.00 uur staat er een drankje klaar
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. We kunnen maximaal 25 personen mee laten eten. Als het vervoer een probleem
is kunt u dat ook laten weten en kunt u gehaald worden. We hopen weer op een gezellige maaltijd.

Agenda
16 jan.
17 jan.
18 jan.

Zang en meditatie via de kerkradio, 18.45 uur
Meditatiekring, 20.00 uur, GK
Ontmoetingsmaaltijd (opgave voor 15 jan), 17.00 uur, MK

