Zondagsbrief van de Hervormde Gemeente Nieuwleusen
Redactie
Karin Evenboer-Meekhof, Kringsloot West 9, 7722 WT Dalfsen, Tel: (0529) 47 16 48
Janny Schoemaker-Kouwen, Oosterhulst 39, 7711 BE Nieuwleusen, Tel: (0529) 48 32 57
Lammert Adams, Zandspeur 76-A, 7711 HK, Nieuwleusen, Tel: (0529) 48 07 83
Kopij voor de volgende zondagsbrief inzenden per e-mail aan redactiezondagsbrief@pknnieuwleusen.nl uiterlijk vrijdag 18.00 uur
De zondagsbrief is ook te lezen op de website www.kerkpleinnieuwleusen.nl.

Zondag 23 augustus 2020
Grote Kerk
Voorganger:
9.00 uur: Ds. G.A. Trouwborst
Organist: Marcel Logtenberg
Collecten: digitaal
Kindernevendienst: groep 1 - 8
Liturgie Grote Kerk en Maranathakerk
Psalm 111: 1 en 5
Lied 653: 1, 3, 4, 5 en 7
Lied 919: 1 en 4

Maranathakerk
Voorganger:
10.15 uur: Ds. G.A. Trouwborst
Organist: Marcel Logtenberg
Collecten: digitaal

Schriftlezing: Exodus 37: 17-24
Openbaring 22: 1-5

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
Om 19.15 uur is er een gezamenlijke avonddienst in de Grote Kerk onder leiding van ds. J. Schipper uit Dalfsen.
Organist van dienst is JanRijn Askes.
Reserveren kerkdiensten Hervormde kerk
Wanneer u een plaatsje reserveerde voor de dienst, 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. De avonddienst is weer
vrij – zonder reservering – te bezoeken.
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!
Overleden
Op 17 augustus overleed op 83-jarige leeftijd Trijntje Alteveer-Schaapman. Zij was sinds 31 oktober 2007 weduwe van
Jan Thijs Alteveer. De begrafenis had plaats op zaterdag 22 augustus. Wij bidden broer en schoonzus Jan en Hennie
Schaapman, alsmede de neven en nichten Gods sterkte toe in dit verlies van hun lieve zus, schoonzus en tante.
Geboren
Op 2 augustus werd geboren: Roan, als zoon van Arend en Monique Vonder, en broertje van Timo. Wij feliciteren het
gezin Vonder en de familie van harte, en wensen hen Gods zegen toe.
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!

Verkoop collectemunten op zaterdag 5 september a.s.
Nu het kerkbezoek langzamerhand weer toeneemt komt ook de vraag wanneer we weer collectemunten kunnen
kopen. Welnu op zaterdag 5 september kunt u deze weer aanschaffen in de Ontmoetingskerk van 10.00 tot 12.00 uur.
Wij bieden u op die zaterdag en ook in de toekomst de mogelijkheid om dit middels pinbetaling te doen en wij vragen u
dringend hier dan ook gebruik van te maken.
Colleges van Kerkrentmeesters
Vrijwilligers gevraagd
Ook dit jaar willen wij graag met hulp van vrijwilligers, de enveloppen voor de solidariteitskas bezorgen. De bezorging
dient plaats te vinden van 14 t/m 19 september 2020 (week 38). Wil jij ons daarbij helpen, dan graag een mailtje naar
jantuin@pknnieuwleusen.nl of bettyschaapman@pknnieuwleusen.nl met opgave van het gebied of straat/straten,
waar jij de enveloppen wilt bezorgen. Wij rekenen op jullie medewerking!
Catechisatie aankondiging
Het afgelopen schooljaar heeft Corona veel invloed gehad op onze jeugd. Inmiddels zijn regels versoepeld, kan de
jeugd weer naar school en kunnen we ook weer naar de kerk. Dankbaar en blij kunnen wij u dan ook melden dat vanaf
en kunnen we ook weer naar de kerk. Dankbaar en blij kunnen wij u dan ook melden dat vanaf 13 september 2020 het
catechisatieseizoen weer van start zal gaan. De leiding staat klaar om onze jeugd, uw kinderen, op een open en
toegankelijke wijze mee te nemen in de wereld van Bijbel, kerk en geloof. Hierbij zal er aandacht zijn om dit veilig te
laten plaats vinden. Dit alles onder voorbehoud van wijzigingen in het landelijk protocol omtrent Corona/COVID-19.
Alle jongeren van 12-15 jaar hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging per post ontvangen. Opgave kan tot 30
augustus bij de coördinator Erica Adams - Zandspeur 76a of digitaal via ericaadamsid@gmail.com.
Vraag van de voedselbank Nieuwleusen aan de inwoners van Nieuwleusen
In week 35 (24-30 augustus as) zullen diverse AH-winkels zich inzetten om klanten producten te laten doneren voor
de voedselbank met het thema ‘Geen enkel kind zou met een lege maag of lege broodtrommel naar school moeten
gaan’. Om de AH in Nieuwleusen hierin vanuit de voedselbank te ondersteunen, hebben we vrijwilligers nodig die in
shift ’s van 3 of 4 uur de klanten bij binnenkomst verzoeken aan de actie mee te doen. En vervolgens achter de kassa
de producten in ontvangst nemen.
Wanneer er mensen zijn die dit leuk lijken en graag een steentje willen bijdragen, kunnen zij dit aangeven via het
mailadres ‘voedselbank.dalfsennieuwleusen@gmail.com’. Alvast hartelijk dank!!
Met vriendelijke groet, Agnes Roozeboom, coördinator acties Voedselbank Dalfsen-Nieuwleusen
Agenda
24 augustus
26 augustus

Inleveren familieberichten voor ‘Het Klankbord’ tot 12.00 uur bij R. Harke, Dommelerdijk 133a,
Nieuwleusen of e-mail: hetklankbord-administratie@pknnieuwleusen.nl
Inleveren kopij voor ‘Het Klankbord’ tot 12.00 uur op Westeinde 72, Nieuwleusen of e-mail:
redklank@kerkpleinnieuwleusen.nl

