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Zondag 27 januari 2019
Themadienst
Grote Kerk
Voorganger:
10.00 uur: Ds. L. Hoekstra
Organist: Henk Kreule
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: Onderhoudsfonds
Geen kinderkerk/kindernevendienst

Themadienst
Maranathakerk
Voorganger:
10.00 uur: Ds. G.A. Trouwborst
Organist: Jan Sierink
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: Onderhoudsfonds
Geen kinderkerk/kindernevendienst

Liturgie Themadiensten:
Gele liedbundel 94
: Dit is de dag
Lied 531
: Jezus die langs het water liep
Opw. Kids 112
: He luister mee naar een nieuw verhaal
Schriftlezing: Johannes 1 vers 29, 30 en vers 35 t/m 45
Lied Simon en Andreas
Lied 835, vers 1 en 2 : Jezus ga ons voor
Lied 416, vers 1 en 4 : Ga met God en Hij zal met je zijn
Lied 802
: 1, 4 en 6
Ochtenddiensten
In zowel de Grote- als de Maranathakerk hebben we deze zondag een dienst van School Kerk Gezin - een
themadienst. Deze dienst is gezamenlijk voorbereid en we heten ieder van harte welkom.
Zangdienst
Vanavond zal het Christelijk Mannenkoor Zwolle onder leiding van Harry Koning een bijdrage leveren aan de
Zangdienst in de Maranathakerk. Het thema is: ‘Geboren om te zingen’. Muzikale medewerking wordt verzorgd door
Irene van Dijken (klarinet) en Annemieke van Dijken (saxofoon). Het orgel wordt bespeeld door JanRijn Askes.
Voorganger is ds. G.A. Trouwborst. De dienst vangt aan om 19:15 uur en u bent allen van harte welkom!
Zieken
In de Isala is ter verpleging opgenomen mevrouw Broek en de heer M. van Berkum, zijn vrouw verblijft tijdelijk in het
Wolthuis in Heino.
Mevrouw S. Scholten die in de Isala was opgenomen na een val, is nu ter revalidatie naar Zandhoven gegaan - afd.
Vuurvlinder.
Mevrouw G. Bosgraaf-Luten verblijft in de Isala op V.2.4.143, en mevrouw H.J. Schaapman op V.2.6.25.
Mevrouw G. Huls-Stegeman kwam thuis uit IJsselheem.
Mevrouw J. Lefers-Katoele kwam thuis uit het ziekenhuis.
Jeugddienst 3 februari 2019 in de Maranathakerk
Het jaar 2019 is begonnen en de eerste maand zit er (bijna) op! Dit jaar minder jeugddiensten dan je gewend bent,
namelijk 5 stuks. Minder diensten voor en door de jongeren, maar zeker niet minder interessant en zinvol! Misschien
juist wel grootser en mooier, omdat er nog meer energie en enthousiasme in gestoken wordt. Wij gaan ervoor in ieder
geval, wij houden vol!!
We hebben dit keer een thema gekozen, met een belangrijke boodschap: HOUD VOL!! Hoe vaak komt het voor dat je
zegt of hoort zeggen: ‘geloven, dat is iets persoonlijks, dat kan ik ook wel zonder kerk!’ Stel je voor dat iedereen zo
zou denken?! Dan zat er niemand meer in de kerk, geen mens, terwijl juist de mensen nodig zijn om samen gemeente
te zijn. Wij zijn allemaal unieke mensen en we kunnen elkaar helpen en steunen, er voor elkaar zijn en naar elkaar
luisteren.
Samen kerk zijn, samen volhouden en hoop koesteren, samen God danken en eren, samen geloven! Hoe mooi is het
als je samen dingen kunt delen, en mag voelen en ervaren dat je er toe doet! God kent jou en weet als geen ander
wat je doormaakt in je leven. Kom samen met ons luisteren en leren over wat God in ons leven kan betekenen. We
hebben dit keer eens wat anders qua muziek: Soul & Gospelchoir ‘Sing with Spirit’ komt voor ons optreden! Voel je
welkom om deze dienst bij te wonen en mee te vieren! Zondagavond 3 februari om 19.15 uur in de Maranathakerk
met Marianne Develing als voorganger. Hopelijk tot dan!!

Aankondiging nieuwe jeugdwerker
Met groot genoegen kunnen we vertellen dat we een nieuwe jeugdwerker hebben gevonden in de persoon van Hermy
Bredewold, Den Hulst 56B Nieuwleusen. Zij werd unaniem gekozen als beste kandidaat voor deze functie. Hermy
werkt al als jeugdwerker in Dalfsen en gaat dat vanaf 1 maart combineren met het jeugdwerk in Nieuwleusen. De
aanstelling is voor 12 uur in de week en loopt een jaar. In de eerste periode zal zij zich met name richten op het kennis
maken met de verschillende commissies en werkgroepen. Waarschijnlijk duurt dit niet zo lang omdat het grootste deel
van de jeugd haar al kent door haar grote inzet bij activiteiten die in de afgelopen jaren met de jeugd zijn
georganiseerd. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het
graag. Met vriendelijke groet, Hendrien Zieleman, namens het moderamen van de Hervormde Gemeente en de
Gereformeerde Kerk.
Kerkbalans 2019
Op zaterdag 19 januari startte de actie Kerkbalans 2019. Het thema dit jaar is: “Geef voor je kerk”.
De aanwezige vrijwilligers werden door ds. L. Hoekstra voorzien van een kop soep en er waren broodjes. Ds. G.A.
Trouwborst had al geschaatst en gaf aan dat het daarbij draait om balans net als deze actie. Jan van de Hoek heeft
alle vrijwilligers toegesproken en succes gewenst. Om 13.00 luidden de klokken. De opbrengst van kerkbalans wordt
gebruikt om samen van betekenis voor Nieuwleusen te zijn. De vele vrijwilligers zijn weer op pad om de
toezeggingsformulieren te bezorgen en bij u op te halen. Wilt u ze helpen om dit zo goed mogelijk te kunnen doen,
door de envelop op het afgesproken moment klaar te hebben liggen? Uiterlijk 2 februari worden ze bij u opgehaald.
Alvast hartelijk dank!
Voor hetzelfde geld geeft u meer!
Waarschijnlijk weet u al dat u uw gift(en) kunt aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Dat geldt alleen voor giften
boven de 1% (minimaal € 60) en tot maximum van 10% van het verzamelinkomen. Die grenzen gelden echter niet
voor een periodieke gift. Bij een periodieke gift schenkt u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag aan de kerk.
Periodieke giften zijn dus volledig aftrekbaar van de belasting. Dat kan u, als trouwe gever, een fiscaal voordeel
opleveren van bijna 52%.
Dan kunt u het belastingvoordeel (door een hogere aftrekpost) ten goede laten komen aan de gemeente en daardoor
uw kerkelijke bijdrage verhogen, zonder dat u dat extra geld kost.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u dat wilt doen. Want op die manier kunnen we het werk van de gemeente
ook de komende jaren blijven voortzetten. Belangstelling hiervoor? Neem gerust contact op met één van de
kerkrentmeesters die u hierover nader kan informeren.
VluchtelingenWerk zoekt vrijwilligers in Nieuwleusen
Binnenkort komen 2 vluchtelingengezinnen wonen in Nieuwleusen, waarvoor begeleiders worden gezocht die in de
eerste periode na aankomst in de gemeente deze gezinnen willen begeleiden. Het gaat om o.a. het regelen van
allerlei praktische zaken en het op weg helpen in een voor hen onbekende gemeente. Denk bijvoorbeeld aan wegwijs
maken bij zaken in en rondom het huis, het zoeken van een huisarts, zorgverzekering, aanmelden bij scholen en het
leren kennen van de buurt. De tijdsinvestering is ongeveer 2 dagdelen per week.
In Nieuwleusen hebben we momenteel te weinig begeleiders. Vluchtelingen worden daarom vaak begeleid door
mensen uit Dalfsen. Het zou heel fijn zijn wanneer we in Nieuwleusen meer begeleiders krijgen. Het is voor
begeleiders zelf een unieke kans een andere boeiende cultuur te leren kennen.
VluchtelingenWerk biedt professionele ondersteuning, cursussen en een onkostenvergoeding.
Heeft u interesse in dit boeiende werk, dan kunt u contact opnemen met Ina Olthoff via: dalfsen@vluchtelingenwerk.nl.
PCOB- ( KBO )Nieuwleusen/Staphorst/ Rouveen.
Allereerst de allerbeste wensen voor 2019. We hopen op weer een goed verenigingsjaar, dat we beginnen op 31
januari a.s. in de Ontmoetingskerk te Nieuwleusen. We beginnen weer om 14.00 uur. Geertrui Balkenende van
Stichting Welzijn Staphorst, komt, voor de pauze, vertellen over hun werk in Staphorst. Voor wie, wat, waarom,
waartoe en hoe. De titel is: “Een onsje welzijn scheelt een kilo zorg”. Na de pauze spelen we, als van ouds, bingo. De
prijsjes zijn beschikbaar gesteld door de middenstand en wat leden. Iedereen, die geïnteresseerd is, is van
zelfsprekend van harte welkom. Hebt u evt. vervoer nodig, dan kunt u Geert Vrieling bellen op nr. 0529-481637, Dit
geldt voor Nieuwleusen. De leden uit Staphorst en Rouveen kunnen Albertje Kroes bellen. Telefoon: 0522-462541
Namens het bestuur, Rita de Graaff-Gr.
Agenda
29 jan.
30 jan.
31 jan.
2 feb.

H.V.D. Noord, vergadering 20.00 uur, MK
Zang en meditatie via de kerkradio, 18.45 uur
PCOB & KBO Nieuwleusen/Staphorst/Rouveen, 14.00 uur, OK
Verkoop collectebonnen en –munten, 10.00-12.00 uur, OK

