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jaargang, week 37, 6-9-2020

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. M. Develing, Viering Heilig Avondmaal
19.15 uur: Maranathakerk ds. G.A. Trouwborst,
Viering Heilig Avondmaal en Dankzegging

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

R. van Lenthe
A. Bekedam - Klei
F. Bruins
E. Snijder

Collecten:
Diaconie, zie toelichting
Kerk
Onderhoudsfonds

Oppasdienst:

Aleida de Weerd
Marieke de Weerd

Kindernevendienst: groep 1 t/m 8

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 avonddiensten 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.
Liturgie van de morgendienst:
NLB 139: 1, 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Gebed
De kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing math. 18 :1 + 15-20
NLB 991
Verkondiging
NLB 975
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Dankgebed en voorbede
Viering Heilig Avondmaal
Collecte
NLB 425
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 6 september Hospice Dalfsen – Heilig Avondmaal Collecte zie toelichting in Het Klankbord.

Vanuit de kerkenraad
De kerkenraad is dankbaar te kunnen mededelen dat dhr. H.R. de Boer, Burg. v.d. Grondenstraat, zich geroepen
voelt om het scribaat op zich te nemen, bevestiging zal plaatsvinden op 20 september.
Ook worden op 20 september ambtsdragers herbevestigd en ontheven uit het ambt, zie het klankbord.

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 deze link:
www.myreservations.nl/calendar.php?custid=6f64bf58a5af8cb6a7e73224c3d060b7&year=2020&month=9&date=01#l
oaded Aanmelden graag voor vrijdag 11 september vóór 14.00 uur. Alvast bedankt en hopelijk tot dan!!

Wie helpt mee?
Een primeur! Voor het eerst organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte in de week van 29
november t/m 5 december. Het mooie van zo’n collecte is dat nog veel meer mensen kunnen kennismaken met Kerk
in Actie en ons werk kunnen steunen. Samen zetten we ons dit jaar in voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse
vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden
Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Samen staan we op omdat we
geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. Kerk in Actie wil helpen met voedsel, kleding en
onderwijs en probeert hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter
leven voor kinderen.
We hopen en bidden dat mensen van harte bereid zijn om hiervoor te geven. Doet u mee om de collecte hier in
Nieuwleusen tot een succes te maken? Wie wil in die week één collecteroute voor zijn/haar rekening nemen? Verdere
informatie is te vinden op de site van Kerk in Actie. Aly v.d. Hoek, tel 482581 of 06-50536983

Agenda
Di 8 sept: 20.00 uur – 21.30 uur Maranathakerk, Bijbelkring (opgave voor 6 september)

Zondagsbrief
Kopij voor de zondagsbrief van 13 september dient uiterlijk donderdag 10 september om 15.00 uur binnen te zijn op
het redactieadres.

