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Zondag 13 september 2020
Palthebos
Startdienst/Jeugddienst
Voorganger:
10.30 uur: Ds. L. Hoekstra
Organist: Jan Sierink
Collecten: digitaal

Maranathakerk
Voorganger:
9.00 uur: Ds. G.A. Trouwborst
Organist: JanRijn Askes
Collecten: digitaal

Liturgie Maranathakerk:
Alle liederen worden door een zanggroepje gezongen
Psalm 103
Psalm 314
Lied 103C
Lied 837

: 1 en 3
: 1 en 3
: 1, 3 en 5
: 1, 2 en 4

Schriftlezing:
Exodus 32: 7 - 14
Matteüs 18: 21 - 35

Bij de diensten
Op deze zondag om 9.00 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’.
Om 10.30 uur is er in het Palthebos, op het grasveld bij de bult, een Startdienst/Jeugddienst. 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. 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! Let op: neem zelf een kleedje mee én een pen!!
Avonddienst
Vanavond is er om 19.15 uur een gezamenlijke dienst met samenzang in de Maranathakerk onder leiding van ds. M.
Develing. Organist tijdens deze dienst is Wim van Lenthe.
Zieken
De heer H.J. Bloemhof verbleef enkele dagen in de Isala. Deze week keerde hij weer naar huis voor verder herstel;
hem en zijn vrouw wensen wij alle sterkte toe.
In de Isala verblijft momenteel mevr. Fennie van den Berg. Onderzoek wijst nog uit hoe zij het beste geholpen kan
worden en wij wensen haar en haar man thuis veel sterkte toe.
De liefde giet d’r met strieken
Dit is het thema van de welkomstdienst op 20 september in de Maranatha Kerk aan de van de Grondenstraat in
Nieuwleusen. Een dienst die voor een groot deel in de streektaal zal zijn. Ds. Hans Schipper uit Dalfsen preekt in zijn
eigen dialect en ook andere lezingen en gebeden zullen in onze streektaal zijn. De dienst begint om 19.15 uur,
reserveren hoeft niet maar u wordt wel geregistreerd bij binnenkomst en ook bij ons de regels van het RIVM; bent u
verkouden moet u veel hoesten of niezen, hebt u verhoging blijf dan thuis. 70 bezoekers is de limiet dus kom op tijd
want vol is vol. Zingen en muziek maken doen we in verschillende vormen er zal een zanggroepje, zijn we luisteren
naar de muziek via de beamer en we zullen twee liederen samen zingen als gemeente.
We hopen er samen een fijne dienst van te maken in de taal die je bij je binnenkomt.
Solidariteitskas 2020
Ook dit jaar hebben zich ongeveer 25 mensen aangemeld om de solidariteitskas rond te brengen. Een ieder hartelijk
dank hiervoor! De komende week worden de enveloppen bezorgd. De solidariteitskas is een vaste verplichte bijdrage.
De helft van de bijdrage is voor onze eigen gemeente en de andere helft wordt gebruikt voor andere projecten.
Dit jaar vragen wij u om een machtiging in te vullen voor een automatische incasso voor volgende jaren. Indien u
hiervan gebruik wilt maken, kunt u het volledig ingevulde antwoordstrook op een van de aangegeven adressen
inleveren. Voor dit jaar vragen wij u om de acceptgiro te willen gebruiken.

Wandelen: 14 september, 18:00 uur
Zoals in het Klankbord aangekondigd zal er voor de liefhebbers gewandeld worden. Een mooie gelegenheid om
samen buiten op te trekken, en elkaar te spreken. Ds. Trouwborst wacht u maandagavond om 18:00 uur op bij het
wandelpad in het Palthebos, ter hoogte van het museum. De wandeling zal ongeveer een uurtje duren. Waarschijnlijk
hebt u dan al gegeten, en anders neemt u gewoon zelf een natje en droogje mee. U hoeft zich niet op te geven. We
hopen er samen een mooie activiteit van te maken en het belooft mooi weer te worden. Welkom!
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!
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!
Collecte overmaken
Om tegemoet te komen aan personen, die het lastig vinden om via kerkplein Nieuwleusen geld over te maken voor de
collectes, die kunnen dat bedrag ook overmaken op rek. NL70RABO0373708076 t.n.v. Hervormde Gemeente
Nieuwleusen met vermelding van “collecte”. De afgesproken verdeelsleutel 2/3 kerkbeheer en 1/3 diaconie zal hierop
worden toegepast.
Agenda
14 sept
14 sept
16 sept

Vergadering HVD Zuid, 20.00 uur, GK
Wandelen Palthebos, 18.00 uur
Zang en meditatie via de kerkradio

