ZONDAGSBRIEF
25 ste jaargang, week 7, 10-2-2019
Redactieadres: Hennie Bijker - Grolleman, Burg. Backxlaan 273, tel.0529-482185
E-mailadres : henniebijker@hotmail.com of zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl.
Eindredactie namens de kerkenraad: Ds. M. Develing, E-mailadres: develing@xs4all.nl.
De zondagsbrief is ook te lezen op de website: www.kerkpleinnieuwleusen.nl
Bankrekeningnummers: Bijdragen kerk: NL79RABO0345504194 Bijdragen diaconie: NL22RABO0345502310

Voorgangers:
10.00 uur: ds. M. Develing
19.15 uur: Maranathakerk; ds. L. Hoekstra, catechismusdienst
Collecten:
Eerste:
Diaconie
Tweede: Kerk
Deurcoll: Onderhoudsfonds
Kindernevendienst: groep 1 t/m 7, groep 8 overstap
Tienernevendienst; klas 1 t/m 6

Ouderling van dienst:

M. Scharloo - Vreugdenhil

Diaken van dienst:

L. Poppen - Bouwman

Organist:

J. Aalbers

Lector:

G. van der Vegt - Visscher

Beamist:

E. Snijder

Oppasdienst:

Liandra van Es
Lisanne Aalbers
Evelien Visserman
Nieke Aalbers

Oppasdienst 17 febr.:

Bij de diensten:
Koffiedrinken na de dienst voor de secties 6 en 7.
Vanmorgen is er gelegenheid voor de leden van secties 6 en 7, om na de dienst gezamenlijk een kop koffie te drinken
in de grote zaal. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten.
U komt toch ook?
Liturgie van de morgendienst:
Voor aanvang van de dienst zingen we: NLB 289: 1, 2
NLB 145: 1
Klein gloria)
NLB 145: 3
NLB 288
NLB 991: 1, 4
NLB 991: 6, 7
NLB 974: 1, 2, 5
Lezingen Ester 5 en Ester 6: 1 - 11

Wij wensen u goede diensten.

Formulier voor het indienen van namen ambtsdragers 2019.
De kerkenraad start met het zoeken van nieuwe ambtsdragers die de kerkenraad willen gaan versterken.
Door o.a. het periodiek aftreden ontstaan er de volgende vacatures: diaken-penningmeester, diaken, jeugd-diaken,
ouderling-kerkrentmeester-secretaris, ouderling-scriba, 2 ouderlingen.
Vandaag en volgende week zondag liggen de formulieren voor het indienen van namen in de hal (daar staat ook de
bus waar u het ingevulde formulier in kunt doen).
Voor de invulling van de vacatures heeft de kerkenraad uw medewerking en hulp hard nodig!

Agenda
Ma. 11 febr.: Inleveren familieberichten febr./maart-nummer van Het Klankbord tot 12 uur, bij H. Kreule,
Oosteinde 31, e-mail; hemkreule@gmail.com
Di. 12 febr: 19.45 uur Jaarvergadering CPVN.
Wo. 13 febr.: Inleveren kopij voor het febr./maart-nummer van Het Klankbord tot 12 uur, Westeinde 72,
e-mail; redklank@kerkpleinnieuwleusen.nl
Wo. 13 febr.: 18.45 uur uitzending zang en meditatie via de kerkradio.

Maatje gezocht
De Kern maatschappelijke dienstverlening werkzaam in de gemeente Dalfsen is op zoek naar een maatje voor een
man afkomstig uit Irak en al 12 jaar woonachtig in Nieuwleusen.
Meneer is christelijk en bezoekt de kerkdiensten in de Ontmoetingskerk, vandaar dat we op zoek zijn naar iemand uit
onze gemeente die tijd heeft om 1 x per 2 weken bij hem op bezoek te gaan.
Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met Alie Bekedam, tel.; 481158.

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.

Uitnodiging voor kerken in de Ring Zwolle - Themavond ' Vragen aan het einde van het
leven’ Hoe gaan we hier als geloofsgemeenschap mee om?
28 februari 2019 in Dalfsen vanaf 19.00 uur Ontmoeting
Voor ontmoeting en gesprek nodigt de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers in de ring Zwolle
graag alle belangstellenden uit voor de thema avond ' Vragen aan het einde van het leven: Hoe gaan we hier als
geloofsgemeenschap mee om? Ds. Annie Hasker en ds. Marjanne Dijk, geestelijk verzorgers in de Isala in Zwolle,
zullen spreken over dit onderwerp vanuit hun expertise.
Iedereen welkom
Alle geïnteresseerden zijn welkom op deze avond. De avond vindt plaats op 28 februari 2019 in kerkelijk centrum de
Overkant, Kerkplein 22 te Dalfsen.
Programma
19:00-19:30 u inloop met koffie/thee
19:30-21:30 u thema-avond over ‘Vragen aan het einde van het leven’
Organisatie
De avond wordt georganiseerd door de werkgemeenschap van predikanten van de Ring Zwolle.
Opgave wordt zeer op prijs gesteld. Mail daarvoor naar ds. Nelleke Eygenraam: dominel@hetnet.nl.
Contact: ds. Margo Jonker, 0384525408, margojonker@kpnplanet.nl
Stand kerkelijke
ontvangsten 2018
4e kwartaal

Bankrekeningnummers t.n.v. Geref. Kerk Nieuwleusen:
Rabobank
NL79 RABO 0345 5041 94
F. van Lanschot Bankiers
NL69 FVLB 0635 8161 21

Kerk algemeen
Actie Kerkbalans 2018
Actie extra bijdrage 2018
Collecten
Dankdag collecte
Verjaardagfonds
Giften
Totaal

Stand t/m 30-09
92.102,70
9.340,00
4.973,91
0,00
707,96
5,00
107.129,57

% ontv.

Onderhoudsvoorziening
Collecten
Giften
Totaal

Stand t/m 30-09
3.383,06
0,00
3.383,06

% ontv.
70

Acties
Actie KerkTV

Stand t/m 30-09
130,00

Actie KerkTV
Bloemendienst
Verjaardagfonds
Giften

okt
okt
okt
okt

- dec
- dec
- dec
- dec

77
69
0

76

Stand t/m 31-12
118.162,35
10.035,00
6.635,49
956,51
1.431,15
3.005,00
140.225,50

% ontv.

Stand t/m 31-12
4.926,09
0,00
4.926,09

% ontv.
103

Begroot

97

132.000,00

92
96

7.200,00
1.000,00

100

140.200,00

Toegezegd
116.727,35

Begroot
4.800,00

Stand t/m 31-12
245,00
€ 115,00 (Wenskaarten)
€ 40,00
€ 723,19
€ 3.000,00

Het College van Kerkrentmeesters

Zondagsbrief.
Kopij voor de zondagsbrief van 17 februari dient uiterlijk donderdag 14 februari om 15.00 uur binnen te zijn op het
redactieadres.

