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Zondag 16 augustus 2020
Grote Kerk
Voorganger:
9.00 uur: Ds. L. Hoekstra
Organist: Jan Sierink
Collecten: digitaal
Kindernevendienst: groep 1 - 8

Liturgie Grote Kerk en Maranathakerk
Psalm 84: 1 en 6
Lied 211: 1 en 2
- De gouden zonne…..
Lied 971: 1 en 2
- Zing een nieuw lied…..
Lied 912
- Neem mijn leven….
Lied 214: 1,2,4,5,8 - Het licht dat weer opnieuw……

Maranathakerk
Voorganger:
10.15 uur: Ds. L. Hoekstra
Organist: Jan Sierink
Collecten: digitaal

Schriftlezing: Exodus 35: 4-29

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’.
Avonddienst
Vanavond om 19.15 uur heeft de dienst in de Grote Kerk het karakter van een avondgebed, met enkele mooie
liederen, een meditatief woord over een van de psalmen en gebeden uit de traditie van de kerk. Niet zulke lange
diensten, maar eenvoudig en in alle rust. Ieder welkom! Ds. Hoekstra gaat voor in deze dienst en Wim van Lenthe is
organist. Deze dienst kunt u bezoeken, maar dient u vooraf te reserveren. De dienst is thuis te beluisteren via
kerkomroep.nl.
Reserveren kerkdiensten Hervormde kerk
Wanneer u een plaatsje reserveerde voor één van de diensten, moest u bij de vraag Met hoeveel personen komt
u? Het aantal kerkdienstbezoekers + het aantal kinderen van de oppas en Kinderkerk noteren. Vanaf nu noteert u hier
alleen het aantal dat de kerkdienst bezoekt. Wel moet u nog steeds aangegeven hoeveel kinderen naar de oppas en
hoeveel naar de Kinderkerk gaan. Maar het maximale aantal van 70 geldt alleen voor de kerkdiensten.
Reserveren kan via www.kerkpleinnieuwleusen.nl - kerkdiensten-reservering. Telefonisch reserveren voor de
Maranathakerk voor de zondagen 23 en 30 augustus en 6 september kan in verband met vakantie uitsluitend via Gery
Jonkman of Pieter Courtz.
Gery Jonkman: 06-26980986
Pieter Courtz: 0529-466428
Dit kan tot en met vrijdagavond voor de betreffende zondag.
U dient zelf uw liedboek mee te nemen!
Zieken
De heer W.Westerholt uit de van Ankumhof mocht het ziekenhuis verlaten en verblijft nu ter revalidatie in het
Zonnehuis in Zwolle.
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!

Verkiezing ambtsdragers
De kerkenraad is verheugd dat een aantal leden uit onze gemeente toegezegd hebben actief deel te willen nemen in
het kerkenwerk. Jan van der Kolk, Kringsloot west 28 heeft zijn benoeming tot kerkrentmeester aanvaard. Omdat de
namen van Wilma Westerman-Prins, Oosterhulst 26 (benoeming tot scriba) en van Regiene Mijnheer-Meijer,
Zandspeur 72 (benoeming tot diaken) nog niet op de zondagsbrief hebben gestaan, geven wij u ook voor hen nu nog
drie dagen de tijd om eventuele bezwaren in te dienen. Bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de
bevestiging van een van hen kunnen worden ingebracht door stemgerechtigden en dienen voor 19 augustus
schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.
Vakanties
Vakanties van de predikanten van de Hervormde Gemeente en de waarneming, zijn te vinden in het Klankbord op
pagina 15 onder de agenda.
Agenda
19 augustus Zang en meditatie via de kerkradio, 18.45 uur

