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Zondag 3 februari 2019
Grote Kerk
Geen dienst

Maranathakerk
Doopdienst
Voorganger:
10.00 uur: Ds. L. Hoekstra
Organist: Jan Sierink
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: KIA werelddiaconaat
Kinderkerk: groep 1 - 4
Kindernevendienst: groep 5 - 8

Liturgie Doopdienst Maranathakerk
Psalm 87 : 1, 3 en 4
Lied 280
: 1, 2, 3, 4 en 5
Psalm 150a : 1 en 2
Lied 357
Lied 781
Lied 413
: 1 en 3
Schriftlezing: Lucas 4: 31-37
Lied 837
: 1 en 4
Lied 415
: 1 en 2
zegen - als ‘amen’ vers 3
Bediening van de H.Doop
Vanmorgen wordt in ons midden een drietal kinderen gedoopt. Wij wensen hun ouders, allen die met hen
meegekomen zijn en als gast vanmorgen in ons midden en heel de gemeente, een fijne en gezegende dienst.
Jeugddienst
Vanavond is er om 19.15 uur een jeugddienst in de Maranathakerk met Marianne Develing als voorganger. Het thema
van deze jeugddienst is: HOUD VOL!! Kom luisteren en leren over wat God in ons leven kan betekenen. Soul &
Gospelchoir ‘Sing with Spirit’ komt optreden! Voel je welkom om deze dienst bij te wonen en mee te vieren!.
Overleden
Vorige week zondag herdachten wij dhr. Fokke Vleer, die op 26 januari op 93-jarige leeftijd overleed. Hij was sinds 17
juni 1989 weduwnaar van Geertje Boesenkool. De begrafenis vond afgelopen week in besloten kring plaats. Wij
denken aan zijn schoonzoon, schoondochter, klein- en achterkleinkinderen, alsmede een ieder die bedroefd is om zijn
heengaan.
Zieken
Mevrouw G. Evertsen-Schuurman verbleef in de Isala voor een geplande operatie, en kwam weer thuis.
Mevrouw G. Bosgraaf-Luten verblijft in de Isala op V.2.4.143.
De kleine Timo Vonder verblijft al sinds enige tijd in de Isala te Zwolle, maar mag wellicht binnenkort weer huiswaarts
keren.
Na lange weken in het ziekenhuis en IJsselheem keerde afgelopen week mevr. Ina Struik terug naar huis. Geweldig
fijn voor haar en haar man Jan en wij wensen hen alle goeds.
Teruggekeerd uit het ziekenhuis en van verzorging elders zijn de heer en mevr. van Berkum
Ook de heer Dries Hoekert die enkele weken in het UMCG is geweest en daarna in het Zonnehuis mocht naar huis
terugkeren. U allen sterkte en herstel gewenst.
Mevr. Broek is verhuisd van de Isala naar Reggersoord voor revalidatie - afd. 1 k. 9.
Mevr. Scholten van verblijft ter revalidatie in Zandhoven, afd. Vuurvlinder k. 23.
Wij wensen hen beiden veel sterkte met revalideren - met een hartelijke groet.
Vrijwilligersavond
Welkom vrijwillig(st)ers van de Hervormde gemeente en andere belangstellenden. Woensdagavond 6 februari a.s. zal
toneelclub “OLEU” uit Oudleusen het toneelstuk “Als ik Sophie zie” opvoeren. U (jullie) zijn van harte welkom in de
grote zaal van de Maranathakerk. Vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee klaar en om 19.30 uur gaan wij beginnen. Zegt
het voort, want het belooft een hele mooie avond te worden.

Deurcollecte KIA werelddiaconaat Bangladesh
Water staat Bengalen aan de lippen. Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp,
maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de
overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk.
Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed
waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van
de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in
rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo
veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via
NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari. Meer informatie op
www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
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.
Agenda
6 febr.
6 febr.
8 febr.
11 febr.

Vrijwilligersvond Hervormde Gemeente, 19.15 uur, MK
H.V.G. ‘Maria Martha’, 19.30 uur, GK
Handwerkochtend, 09.30 uur, OK
Inleveren familieberichten februari/maart-nummer voor ‘Het Klankbord’, tot 12.00 uur. Bij H. Kreule,
Oosteinde 31, Nieuwleusen, e-mail: hemkreule@gmail.com.

