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Zondag 9 augustus 2020
Grote Kerk
Voorganger:
9.00 uur: Ds. L. Hoekstra
Organist: JanRijn Askes
Collecten: digitaal
Kindernevendienst: groep 1 - 8

Maranathakerk
Bediening Heilige Doop
Voorganger:
10.15 uur: Ds. L. Hoekstra
Organist: JanRijn Askes
Collecten: digitaal

Liturgie Grote Kerk:
Psalm 103 : 3 en 7
Lied 274
Lied 316 : 1 en 4
Lied 792 : 1, 2 en 3
Lied 425

Liturgie Maranathakerk: Bediening Heilige Doop
Psalm 103 : 3 en 7
Lied 344
Schriftlezing:
Lied 357
Exodus 34: 1-11a en
Lied 781 : 1, 2 en 3
27-29a
Lied 792 : 1, 2 en 3
Lied 425

Schriftlezing:
Exodus 34: 1-11a en
27-29a

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’.
Bediening Heilige Doop
Deze zondagmorgen wordt in de dienst in de Maranatahkerk een drietal kleine kinderen gedoopt. Het zijn:
Imke Klarijn Grooteboer, Sanne Compagnien en Gerlinda Francisca Rumpf.
Wij wensen ieder, ook de gasten in ons midden, een fijne en gezegende dienst toe.
Na de dienst kunt u buiten op het grasveld de doopouders (op gepaste afstand) gelukwensen.
Avonddienst
De avonddienst zal deze zondag een korte vesper zijn welke in de Grote kerk gehouden wordt om 19.15 uur onder
leiding van ds. L. Hoekstra en waarin Wim van Lenthe de organist is.
Deze dienst kunt u bezoeken, maar dient u vooraf te reserveren. De dienst is thuis te beluisteren via kerkomroep.nl.
Reserveren kerkdiensten Hervormde kerk
Reserveren 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!
Geboren
Op zaterdag 1 augustus is geboren Marit Eline, dochter van Henry en Florieke Veijer-Rijkeboer.
Wij wensen hen beiden van harte geluk met de geboorte van Marit en wensen en bidden haar toe dat zij voorspoedig
en met liefde omgeven groot mag worden.
Zieken
Mevrouw Griet van der Wal kwam deze week weer terug van haar tijdelijke vervolgadres in Myosotis Kampen. Fijn dat
zij weer thuis is en wij wensen haar daar alle goeds en sterkte toe. Met een hartelijke groet.

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!
Vakanties
Vakanties van de predikanten van de Hervormde Gemeente en de waarneming, zijn te vinden in het Klankbord op
pagina 15 onder de agenda.

