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Voorgangers:
10.00 uur: ds. M. Develing “Preek in de week”
19.15 uur: ds. G.A. Trouwborst, zangdienst mmv
Christelijk Mannenkoor Zwolle

Ouderling van dienst:

H. Lammers

Diaken van dienst:

A. Bekedam - Klei

Organist:

G. Meijer

Collecten:
Eerste:
Diaconie
Tweede: Kerk
Deurcoll: Onderhoudsfonds

Beamist:

J. Nijholt

Oppasdienst:

Aleida de Weerd
Marieke de Weerd
Gerry van der Vegt
Jasper Haan

Kindernevendienst: groep 1 t/m 8

Oppasdienst 3 febr.:

Bij de diensten:
Liturgie van de morgendienst: Voor aanvang van de dienst zingen we: ELB 376 “Abba Vader”
NLB 145: 1, 2
Klein gloria (NLB 195)
ELB 381: 1, 2 “Daar ruist langs de wolken”
NLB 288
ELB 185: 1, 2 “Leer mij uw weg”
ELB 185: 3, 4
ELB 396: 1, 2 “Grijp toch de kansen”
Psalm 146: 1, 3, 4 Oude Berijming ‘Prijst de Heer met blijde galmen’
Lezingen Ester 3 en Lucas 18: 35 - 43
Wij wensen u goede diensten.

Uitnodiging.
Vanmiddag is er opnieuw een zing-mee-zondagmiddag Net als de vorige keer zingen we een mix van bekende en
nieuwe liederen. Het thema dit keer is: “Omzien naar elkaar” (diaconale liederen).
Zingt u mee? U bent van harte welkom van half 4 tot half 5 in de Ontmoetingskerk.
De koffie/thee staat klaar en Anneke Wigmans begeleidt ons deze middag weer.
Neemt u nog wel uw liedboek mee? Albertus Mulder (483590), Aly v.d. Hoek (482581)

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!!

Agenda
Di. 29 jan.; 19.30 uur vergadering Kerkenraad.
Wo. 30 jan.; 18.45 uur uitzending zang en meditatie via de kerkradio.
Do. 31 jan.; 14.00 uur PCOB & KBO

Nieuws over de jeugdwerker.
Met groot genoegen kunnen we vertellen dat we een nieuwe jeugdwerker hebben gevonden in de persoon Hermy
Bredewold. 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.

Medewerkers gevraagd voor Bijbellezing in de morgendienst
Als onze eigen dominee M. Develing voorgaat in de morgendienst wordt de 1e schriftlezing meestal gelezen door één
van onze gemeenteleden. Voor dit jaar 2019 wordt de lijst van schriftlezingen op dit moment weer in orde gemaakt.
Een aantal gemeenteleden heeft zich om persoonlijke reden afgemeld.
Daarom zoeken we weer aanvulling met een aantal
mensen, die dit ook wel willen doen in onze gemeente, zodat elke lector ca 2 keer per jaar wordt gevraagd om vóór in
de kerk een Bijbelgedeelte te willen voorlezen. Een lector krijgt altijd, uiterlijk op vrijdagmorgen voor 12.00 uur, per
mail óf telefoon, door van onze dominee welk Bijbelgedeelte u mag (voor)lezen in de kerk. U krijgt een schema over
het hele verder jaar 2019 wanneer u deze schriftlezing doet. (dwz: ''aan de beurt bent") Bovendien kunt u altijd, indien
nodig, ruilen met iemand anders op de lijst. Graag vraag ik u om per mail of telefoon aan mij kenbaar wil maken als u
mee wilt doen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Mailto: s.dejong@cibap.nl of telefoon 0529-482630.

Kerkbalans 2019
De actie Kerkbalans wordt volgende week afgerond. Als uw formulier met uw toezegging nog niet is opgehaald vragen
wij u de antwoordstrook die u heeft ontvangen in te vullen en te ondertekenen.
De enveloppe met uw toezegging wordt uiterlijk zaterdag 2 februari weer bij u opgehaald.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
College van Kerkrentmeesters

Uitnodiging Handwerkontmoeting
Op vrijdag 8 februari is weer met een handwerkontmoeting in de Ontmoetingskerk. Het handwerken staat in het teken
van elkaar ontmoeten. Een ieder is dus welkom met zijn/haar eigen werkstuk.
Daarnaast is het ook mogelijk samen te werken en elkaar te inspireren bij het maken van een wanddecoratie voor een
van de ruimtes van de Ontmoetingskerk. U bent van harte welkom van 9.30-11.30.
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.

Wij gaan naar Opwekking 2019
Van vrijdag 7 juni tot maandag 10 juni wordt de 49ste editie van de Pinksterconferentie in Biddinghuizen gehouden.
Het thema van dit jaar is: Dieper met de Geest. Voor het eerst gaan we vanuit de Ontmoetingskerk georganiseerd
daar naartoe. Lijkt het je leuk of heb je interesse om bij ons aan te sluiten of ken je mensen voor wie dat geldt, laat het
ons dan zo snel mogelijk weten. Er is voor iedere leeftijdsgroep een programma: voor volwassenen, jongeren,
mensen met beperking, tieners en kinderen, denk aan samen zingen, samen eten en samen gesprekken voeren.
Kortom tijd voor elkaar. Ben jij enthousiast geworden of heb je vragen, mail dan naar a.c.aalbers@icloud.com of
marieke.haan@home.nl Wij gaan in ieder geval, sluit je bij ons aan!
Carla Aalbers en Marieke Haan

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-Griffioen

Zondagsbrief.
Kopij voor de zondagsbrief van 3 februari dient uiterlijk donderdag 31 januari om 15.00 uur binnen te zijn op het
redactieadres.

