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Zondag 20 januari 2019
Grote Kerk
Voorganger:
10.00 uur: Ds. G.A. Trouwborst
Organist: Jan Sierink
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: Onderhoudsfonds
Kindernevendienst: groep 1 - 6
Liturgie Grote Kerk:
Psalm 43 : 1 en 5
Lied 802 : 1, 4 en 6
Psalm 2 : 1 t/m 3 (lezen)
Psalm 2 : 2 (zingen)
Psalm 2 : 7 t/m 9 (lezen)
Psalm 2 : 4 (zingen)
Lied 517 : 1, 2 en 4
Lied 526 : 1, 2 en 4
Slotlied 871

Maranathakerk

GEEN DIENST

Schriftlezing:
Jesaja 41: 8 t/m 13
Lukas 3: 1 t/m 3 en 15 t/m 22

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.
Overleden
Op 13 januari overleed mevr. Roelofje Mulder in de leeftijd van 90 jaar.
De begrafenis heeft na een samenkomst in de aula plaatsgevonden op vrijdag 18 januari. Wij wensen haar kinderen
en kindskinderen sterkte en bemoediging toe.
Zieken
Opgenomen in de Isala na een ongelukkige val is mevr. S. Scholte. Wij wensen haar veel kracht en zo mogelijk goed
herstel toe.
Ook verblijft op de bovenste verdieping in IJsselheem mevr. Ina Struik voor revalidatie. Veel sterkte gewenst.
Van het UMCG is naar het Zonnehuis gegaan de heer D. Hoekert ter revalidatie.
Ook de heer R. Schoemaker is daar en woont daar nu permanent. Een hartelijke groet aan hen beiden.
Mevr. G. Huls-Stegeman verblijft in de Isala, V.2.4.123.
Zangdienst zondagavond 27 januari
Volgende week zondag zal er een zangdienst zijn in de Maranathakerk, waaraan het Christelijk Mannen Koor Zwolle
zijn medewerking verleent.
Agenda
22 jan.
23 jan.

Preek in de Week, 19.30 uur, Ontmoetingskerk (graag van te voren opgeven)
H.V.G. “Maria Martha” (kwis), 19.30 uur, Grote Kerk

