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Redactieadres: Hennie Bijker - Grolleman, Burg. Backxlaan 273, tel.0529-482185
Manon Visscher, Meeleweg 38, tel. 06-52061538
E-mailadres: zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl.
Eindredactie namens de kerkenraad: Ds. M. Develing, E-mailadres: develing@xs4all.nl.
De zondagsbrief is ook te lezen op de website: www.kerkpleinnieuwleusen.nl
Bankrekeningnummers: Bijdragen kerk: NL79RABO0345504194 Bijdragen diaconie: NL22RABO0345502310

Voorgangers:
9.30 uur: ds. W. Visscher uit Dedemsvaart
19.15 uur: Grote kerk: ds. L. Hoekstra

Ouderling van dienst:
Diaken van dienst:
Beamist:

M. Scharloo - Vreugdenhil
L. Poppen - Bouwman
E. Snijder

Bijwonen van de kerkdiensten
Na een periode van ‘zonder’ en ‘met niet meer dan 30’ kerkgangers, is het 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
Dit geldt ook voor de avonddienst!
Vanaf zondag 16 augustus gaat de kindernevendienst weer van start 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
De avonddiensten zijn alleen te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Bij de diensten.
Liturgie van de morgendienst:
Voorbereiding:
beginlied: Psalm 121
stil gebed
bemoediging
groet
- gebed om Gods ontferming
- loflied: Lied 413
De dienst van het Woord:
gebed
lezing: Handelingen 27: 14-38
lezing: Psalm 23
lied: Psalm 79:5
verkondiging
lied: Lied: Psalm 23
Dankzegging en gebeden
Slotlied: Lied 905:1 en 4
Zegen

Digitaal bijdragen collectegelden:
Beste gemeenteleden: al enige weken hebt u geen (fysieke) bijdrage kunnen geven in de collectezak.
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 9 augustus diaconie

Reserveren avonddiensten Hervormde kerk
Meer info en de link naar de website vindt u hier: https://kerkpleinnieuwleusen.nl/reservering/

Zondagsbrief
Kopij voor de zondagsbrief van 16 augustus dient uiterlijk donderdag 13 augustus om 15.00 uur binnen te zijn op het
redactieadres.

