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Zondag 6 september 2020
Grote Kerk
Viering Heilig Avondmaal
met samenzang
Voorganger:
10.15 uur: Ds. G.A. Trouwborst
Organist: Jan Sierink
Collecten: digitaal
Deurcollecte: Hospice Dalfsen
Liturgie Grote Kerk:
De liederen waarbij allen is vermeld, worden door de
gemeente gezongen. Overige liederen door een
zanggroepje.
Psalm 105 : 1
Schriftlezing:
Psalm 81 : 11
Jeremia 7: 23-28
Lied 422 allen
Matteüs 17: 14-20
Lied 344 waarbij 4e regel couplet allen
Lied 425 allen

Maranathakerk
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger:
9.00 uur: Ds. G.A. Trouwborst
Organist: Jan Sierink
Collecten: digitaal
Deurcollecte: Hospice Dalfsen
Kinderkerk/-nevendienst: groep 1 - 8
Liturgie Maranathakerk:
Alle liederen worden door een zanggroepje gezongen
Psalm 105 : 1
Psalm 81 : 11
Lied 422
Lied 344
Lied 425

Schriftlezing:
Jeremia 7: 23-28
Matteüs 17: 14-20

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’.
Zingen in de kerk
Vanaf vandaag zal in de tweede dienst van 10.15 uur weer op bescheiden wijze door de gemeente gezongen kunnen
worden. In het Klankbord wordt u hier uitvoerig over geïnformeerd.
Voor de avonddiensten is het reserveren komen te vervallen, wel is er een triage bij de deur en registrering van uw
naam. In de avonddiensten kan weer door de gemeente worden gezongen.
Avonddienst
Vanavond is er om 19.15 uur een gezamenlijke viering Heilig Avondmaal en Dankzegging met samenzang in de
Maranathakerk onder leiding van ds. G.A. Trouwborst. Organist tijdens deze dienst is Wim van Lenthe.
Overleden
Afgelopen zondag herdachten wij Jan Beltman. Hij overleed op 29 augustus op 81-jarige leeftijd. De uitvaart had
afgelopen vrijdag in besloten kring plaats. Bidden wij voor zijn vrouw Trijntje en haar kinderen en kleinkinderen en de
verdere naaste familie.
Afgelopen zondag herdachten wij Gerrit Liefers, die op 29 augustus overleed in de leeftijd van 88 jaar. De uitvaart had
afgelopen zaterdag plaats. Bidden wij voor zijn vrouw Hennie, hun zoon en kleinkinderen en de verdere naaste familie.
Geboren
Dankbaar en erg blij geven Harm en Rianne Withaar bericht van de geboorte van hun zoon Hendrik Gijs. Gijs is
geboren op 2 september. Heel veel geluk wensen wij Harm en Rianne en dat Gijs gezond en wel groeien en bloeien
mag.
Zieken
Mevrouw H.M. Runhart-Wemekamp die in het Zonnehuis verblijft, is daar nu tijdelijk woonachtig op kamer
Hamingen 7.

Reserveren kerkdiensten Hervormde kerk
Wanneer u een plaatsje reserveert voor de dienst, moet u bij de vraag Met hoeveel personen komt u? het aantal
kerkdienstbezoekers noteren. 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 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!
Buitendienst Startzondag 13 september
Lieve allemaal,
Het is bijna tijd voor het startweekend en we hopen op een paar mooie dagen met veel zon! Alle voorbereidingen, ook
voor de openluchtdienst, zijn in volle gang. Op zondag 13 september willen we graag in het Palthebos, op het grasveld
bij de bult, deze dienst houden. Vanaf 09.30 uur is er inloop en dan wordt er bij iedereen een gezondheidscheck
afgenomen middels een korte vragenlijst. 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! Wij zorgen ervoor dat de anderhalve meter in acht wordt genomen. Let op: neem
zelf een kleedje mee én een pen!! Ook moet je van te voren jezelf (je gezin) aanmelden via de onderstaande
link, zodat we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten en voor onze administratie. Bij de uitgangen staan
collectebussen, waar je je bijdrage in kunt doen. Als we voldoende afstand bewaren, mogen we met elkaar weer uit
volle borst meezingen! We verwachten jullie medewerking, samen maken we er een mooie dienst van!
Nogmaals: 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/capuchon)… Ons thema
voor de dienst is ‘Het regent zonnestralen’ en dat is ook wat we wensen voor die dag! Houd de social media in de
gaten, want kort voor tijd (zaterdag om 14.00 uur) laten we weten of het doorgang kan vinden! We hopen op goed
weer en op veel belangstellenden!! Noteer dus in je agenda: zondag 13 september, 10.30 uur, Palthebos. Vergeet je
niet vooraf te registreren via de site van kerkpleinnieuwleusen.nl middels daar genoemde link:
www.myreservations.nl/calendar. Aanmelden graag voor vrijdag 11 september vóór 14.00 uur. Alvast bedankt en
hopelijk tot dan!!
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!
Digitaal collecteren
Omdat we nog niet 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!
Agenda
8 sept

Bijbelkring (opgave voor 6 september), 20.00-21.30 uur, Maranathakerk

