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Zondag 19 juli 2020
Grote Kerk
Voorganger:
10.15 uur: Ds. G.A. Trouwborst
Organist: Jan Sierink
Collecten: digitaal

Liturgie Maranathakerk en Grote Kerk:
Psalm 139 : 1 en 2
Lied 313 : 1
Lied 315 : 1 en 2
Psalm 67 : 1 en 3

Maranathakerk
Voorganger:
9.00 uur: Ds. G.A. Trouwborst
Organist: Jan Sierink
Collecten: digitaal
Kindernevendienst: groep 1 - 8

Schriftlezingen:
Exodus 33: 12-23
Romeinen 11: 33-36

Bij de diensten
Op zondag om 9.00 en 10.15 uur kunt u thuis de dienst volgen op kerkomroep.nl of via de kerktelefoon. Vul op
kerkomroep.nl de plaatsnaam Nieuwleusen in, de datum en het kerkgebouw en vervolgens het icoontje ‘luisteren’.
Vanmorgen wordt in beide diensten gezongen door enkele voorzangers. Dit zijn gemeenteleden die hiervoor eenmalig
benaderd zijn. Voor de dienst volgende week zondag kunnen weer andere gemeenteleden zich hiervoor aanmelden
bij ds. Trouwborst (graag uiterlijk donderdag). Dus lijkt het u of jou wat om zo weer eens te kunnen zingen in de kerk?
Doe dan even bericht.
Avonddienst
Vanavond is er om 19.15 uur een gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk onder leiding van ds. G.A. Trouwborst.
Deze dienst kunt u bezoeken, maar dient u vooraf te reserveren, de dienst is thuis te beluisteren via kerkomroep.nl.
Overleden
Afgelopen zondag herdachten wij Henk Kreule, die op 10 juli overleed in de leeftijd van 68 jaar. De begrafenis had
plaats op 15 juli te Nieuwleusen, en werd voorafgegaan door een dienst in de Grote Kerk. Wij gedenken Henk vol
verdriet, maar ook vol dankbaarheid voor de trouw en toewijding waarmee hij zijn muzikale gaven vele jaren lang
ingezet heeft ten dienste van de lofzang aan onze God. Wij bidden Hennie, haar kinderen en kleinkinderen, Henks
naaste familie, alsmede een ieder die bedroefd is om zijn heengaan, Gods kracht en nabijheid toe.
Op 14 juli overleed op 63-jarige leeftijd Roelof Klein. Mijnheer Klein verbleef de laatste levensfase in het Hospice
Zwolle, waar hij liefdevol verzorgd is. Op zaterdag 18 juli was er een herdenkingsdienst in de Grote Kerk, waarna de
begrafenis plaatshad te Nieuwleusen. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen van Roelof Klein, alsmede zijn naaste
familie en een ieder die bedroefd is om zijn heengaan, Gods kracht en nabijheid toe.
Zieken
Dhr. H. Stegerman kwam thuis uit het ziekenhuis.
Aanmelden voor kerkdiensten vanaf juli
Zoals u weet dient u vanaf juli een reservering te maken voor het bezoeken van de ochtenddienst.
Dit kan via www.kerkpleinnieuwleusen.nl - kerkdiensten-reservering, of via de volgende telefoonnummers:
Gery Jonkman: 06-26980986
Pieter Courtz: 0529-466428
Hillie van Zoelen: 0529-481388/06-15676871
Dit kan tot en met vrijdagavond voor de betreffende zondag.
U dient zelf uw liedboek mee te nemen!

Statiegeldactie Plus Luuk Tijs Mircea Vodă 2020
Wij zouden op reis naar Roemenië om daar een zomerkamp te organiseren voor de kinderen in Mircea Vodă. Echter,
zoals u in het Klankbord heeft kunnen lezen, gaat dit door de coronapandemie helaas niet door. Om de kinderen en
hun families te bemoedigen en een beetje thuisvermaak te bieden, willen we ze deze zomer graag een pakketje
aanbieden. Hierin zitten naast nuttige spullen, zoals zeep, een tandenborstel en tandpasta ook een kleurboek met
kleurpotloden. U kunt ons hierbij helpen door uw lege statiegeldflessen in de maand juli in te leveren bij Plus Luuk Tijs
in Nieuwleusen en op de Doneerknop te drukken. Het geld dat we hebben opgehaald met eerdere acties blijft staan en
wordt voor hetzelfde doel ingezet. Hopelijk kunnen wij de reis volgend jaar alsnog maken!
Heel hartelijk dank voor uw steun.
Hartelijke groeten van Paulien, Alice, Marit, Bert Jan, Maira en Sandra
Digitaal collecteren
Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in
het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door te klikken op de collectezak of de
link die zichtbaar is, wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Twee
aandachtspunten zijn hierbij:
- De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een
verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze Hervormde
Gemeente.
- Het totale bedrag van de digitale collecte wordt via een verdeelsleutel doorgeboekt naar de diaconie en
kerkbeheer.
Wij danken u voor uw gift!

