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Voorgangers:
9.30 uur: ds. M. Gaastra uit Zwolle
19.15 uur: Grote kerk: ds. W. Hortensius uit Hattem
Collecten:
Diaconie
Kerk
Onderhoudsfonds
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8

Ouderling van dienst:
Diaken van dienst:
Organist:
Beamist:

S. de Jong - Bouwman
J. Lammertsen – ten Kate
A. Hagels
E. Snijder

Oppasdienst:

Marije Veldman
Lisanne Aalbers

Bijwonen van de kerkdiensten
Het is nu weer mogelijk om kerkdiensten te houden met ca. 100 kerkgangers (want zoveel kunnen er ongeveer in
onze kerkzaal met behoud van de 1,5 meter afstand).
Wij hopen, als kerkenraad, u dan ook weer op zondag te mogen begroeten in de Ontmoetingskerk.
Maar helemaal ‘gewoon’ wordt het voor alsnog niet. Geheel volgens de regels die ons gesteld zijn door de landelijke
kerk en in verband met het zo goed mogelijk positioneren van de kerkgangers in de kerk met behoud van de 1,5
meter tussenruimte, blijft het nodig dat u zich van te voren even aanmeldt bij de koster(-es) zodat hij/zij van te voren
een indeling kan maken. U kunt dan aangeven met hoeveel personen u komt en eventueel aangeven dat u (om u
moverende redenen) in een bepaald gedeelte van de kerkzaal wilt plaatsnemen. Aanmelden kan telefonisch of via
de What’s App tot zaterdag 12.00 uur. ( tel.nr. 06-33313355).
Of via de mail: ontmoetingskerk@kerkpleinnieuwleusen.nl
De kindernevendienst is weer van start gegaan en zal er ook weer kinderoppas aanwezig zijn.
Maar mocht u niet in de gelegenheid zijn om de dienst bij te wonen, dan maken wij u op attent dat het natuurlijk altijd
mogelijk blijft om de kerkdienst in de Ontmoetingskerk te volgen via internet. Ga daarvoor naar
www.kerkpleinnieuwleusen.nl, klik in de bovenste balk op luisteren en kijken, daarna op kerkomroep Ontmoetingskerk
luisteren (vul in bij vind uw kerk Ontmoetingskerk Nieuwleusen) of op kerkomroep Ontmoetingskerk kijken.
Mocht u deze nieuwsbrief digitaal krijgen dan kunt u ook de onderstaande link invoeren op uw zoekmachine d.m.v.
knippen en plakken: https://tiny.cc/ontmoetingskerk
Reserveren morgen en avonddienst Hervormde kerk
Meer info en de link naar de website vindt u hier: https://kerkpleinnieuwleusen.nl/reservering/
De avonddiensten zijn alleen te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Bij de diensten.
Achterop het klankbord is vergeten te vermelden dat er volgende zondag ook gewoon kindernevendienst is voor
groep 1 t/m 8.
Liturgie van de morgendienst:
NLB 105: 1, 2 en 3
Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria
Gedachtenismoment, gedachtenis lied “Mijn Herder’, van Sela
Gebed
NLB 156: 1 en 3
Leefregel: Mattheus 17: 14 – 20
NLB 181: 1`t/m 7
Verkondiging
gevolgd door Meditatief orgelspel
Dankzegging en gebeden
NLB 855: 1, 2 en 4

Digitaal bijdragen collectegelden:
De collecten vormen een wezenlijk onderdeel in het huishoudboekje van kerk en diaconie. Doordat de gelden niet
binnenkomen ontstaan er financiële tekorten in het bekostigen van het pastorale en diaconale werk.
Er bestaat uiteraard een mogelijkheid om dit digitaal te doen. Voor zover u dat nog niet gedaan heeft, vindt u
onderstaand de bankrekeningnummers:
Voor de kerk en ook KerkTV: NL79 RABO 0345 5041 94
Voor de diaconie: NL22 RABO 0345 5023 10
Dank al vast voor uw bijdrage.

Collectedoelen Ontmoetingskerk.
Omdat er nu niet gecollecteerd kan worden, kunt u natuurlijk uw gift met vermelding van het doel of de datum
overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie: NL 22 RABO 0345502310.
Waarvoor alvast hartelijk dank!
Collectebestemming 30 augustus diaconie

Gezocht: Een Verjaardagfondscoördinator en verjaardagfonds-lopers
Na vele jaren het verjaardagfonds te hebben gecoördineerd en zelf ook een wijk voor haar rekening te hebben
genomen, legt Mina Vos deze taak neer. Wij zijn dankbaar dat zij deze taak zovele jaren (meer dan 25 jaar) heeft
willen vervullen.
Omdat zij deze taak neerlegt zijn we op zoek naar iemand die deze taak van haar over wil nemen. Verder zoeken we
ook nog mensen die gedurende het jaar de verjaardagskaarten willen wegbrengen en donaties willen ophalen. Voor
dit werk geldt ‘vele handen maken licht werk’. De opbrengst van het verjaardagfonds komt ten goede aan het
kerkenwerk in onze gemeente. En zeker in deze ‘corona tijden’ is het een vaste ( niet geringe) bijdrage aan het in
stand houden van het gemeentewerk. Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met de scriba.

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

Catechisatieseizoen
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 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 coordinator Erica Adams - Zandspeur 76a of digitaal via
ericaadamsid@gmail.com.

Buitendienst Startweekend zondag 13 september Lieve jongeren/ouderen/kinderen,
De vakantie zit er helaas op en de scholen zijn weer begonnen! Deze zin heeft dit jaar een iets andere betekenis
gekregen. Een andere vakantie dan normaal ook! Iedereen heeft gemerkt wat er momenteel speelt om ons heen en in
de wereld. Graag kijken we naar wat de mogelijkheden zijn om samen te komen. Natuurlijk is het allemaal totaal
anders dan we gewend zijn en moeten we ons houden aan een aantal regels. Toch wilden we iets organiseren om het
samen kerk zijn vorm te kunnen blijven geven…
Daarom wordt er op zondag 13 september, tijdens het startweekend, een buitendienst in het Palthebos gehouden.
Vanaf 09.30 uur is er inloop en er wordt bij iedereen een gezondheidscheck afgenomen middels een kort vragenlijstje.
We willen om 10.30 uur starten met de dienst en ds. Hoekstra zal ons ondersteunen tijdens de samenkomst. Om het
geheel muzikaal in te kleuren treden Bert-Jan Westerink en Claire Hooijer op. We zijn genoodzaakt om ons te houden
aan de regels dus we willen jullie vragen om alleen te komen als je geen gerelateerde klachten hebt! Neem zelf een
kleedje mee om op te zitten. Wij zorgen ervoor dat de anderhalve meter in acht wordt genomen.
Wat wel belangrijk is om te weten: het is een samenkomst in de buitenlucht. Dit houdt in dat bij slecht weer (lees;
aanhoudende regen) alles wordt afgeblazen… Een enkel klein buitje weten wij wel te trotseren (met of zonder paraplu
of capuchon ;) )… Ons thema voor de dienst is ‘Het regent zonnestralen’ en dat is ook wat we wensen voor die dag!
We houden jullie op de hoogte via de social media en kort voor tijd laten we weten of het doorgang kan vinden! We
hopen op goed weer en op veel belangstellenden!!
Zet maar vast in je agenda: zondag 13 september, 10.30 uur, Palthebos.

Agenda
Di. 1 sept: 19.30 uur vergadering College van Kerkrentmeesters
Wo. 2 sept; 18.45 uur uitzending zang en meditatie via de kerkradio.
Za. 5 sept; 10.00 – 12.00 uur verkoop collectebonnen en –munten.

Zondagsbrief
Kopij voor de zondagsbrief van 6 september dient uiterlijk donderdag 3 september om 15.00 uur binnen te zijn op het
redactieadres.

