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Zondag 29 mei 2022
Grote Kerk
Maranathakerk
Liedboekdienst
Voorganger:
GEEN DIENST
10.00 uur: Ds. G.A. Trouwborst
zie Grote Kerk
Organist: Marcel Logtenberg
Piano: Jan Sierink
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: Onderhoudsfonds
Kindernevendienst: groep 1 - 8
Liturgie Grote Kerk:
Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste: 1 Gemeente 2 KOOR 3 Gemeente
Gebed om ontferming Heer ontferm U: KOOR/Gemeente
Lied 27 Mijn licht, mijn heil is Hij: 1+2 Gemeente
Genadeverkondiging en leefregel
Lied 666 De Heer is opgetogen: 1 KOOR 1+2 Gemeente
Lied 681 Veni sancte Spiritus: 1 KOOR 1 Gemeente 2 KOOR 2 Gemeente
Lezing: 1 Samuël 12: 19b-24
Lied 875 Father, we love you 1+ref. Gemeente 2+ref. KOOR 3+ref. Gemeente Lezing: Johannes 14:15-21
Lied 695 Heer, raak mij aan met uw adem: 1 KOOR 2 Gemeente 3
KOOR Sopranen 4+5 Gemeente
Lied 422 Laat de woorden die we hoorden: 1 KOOR 2+3 Gemeente
De kinderen komen terug, en dan zingen we het kinderlied 162
Lied 162 In het begin lag de aarde verloren: 1 Kinderen 2 Dames Gemeente
3 Kinderen 4 Heren Gemeente 5 KOOR 6 Gemeente
Lied 680 Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods: 1+2 Gemeente
Ochtenddienst
Vanmorgen is er een liedboekdienst in de Grote Kerk, m.m.v. het gelegenheidskoor o.l.v. Magdalena Jarczyk.
Avonddienst/Welkomstdienst 29 mei - Ontmoetingskerk
Vanavond verzorgen we weer een Welkomstdienst met het thema:
“Via de vlam van Pasen naar het vuur van Pinksteren!”
Voor de leerlingen van Jezus was die periode een rollercoaster van ervaringen en verhalen.
Jezus sterft - leerlingen raken in verwarring - Jezus leeft - het is niet te vatten - Jezus verschijnt en verdwijnt - Jezus
zal hen verlaten - maar niet als wezen achterlaten - wel een opdracht om te getuigen. Probeer daarin maar eens een
weg in te vinden. U wordt uitgenodigd om samen met ons die weg te ontdekken.
Om 19.00 uur bent u welkom in de Ontmoetingskerk en we beginnen om 19.15 uur.
Zieken
Teruggekeerd uit het ziekenhuis zijn de heer Peter Brinkman en de heer Gerrit Wennemars die in IJsselheem
verbleef. Voor beiden is het thuis weer langzaam opbouwen en wij wensen hen een goed herstel toe.
In Het Zonnehuis revalideren mevrouw Klein en mevrouw Kragt, veel sterkte en goede voortgang gewenst.
Mevrouw F. de Vries-van der Grift verblijft in het Zonnehuis. Post kan gestuurd worden aan het adres van Het
Zonnehuis (afd. Reeststraat), Nijenhuislaan 175, 8043 WB, Zwolle.
Uitnodiging van de SoW werkgroep in samenwerking met de ouderlingen
T.a.v. het thema Vieren, organiseren we in mei en juni samen met de ouderlingen themabijeenkomsten zodat alle
gemeenteleden de gelegenheid krijgen om over dit onderwerp mee te praten. Waar hoopt u op als u zondags naar de
kerk gaat? Hoe ziet een inspirerende dienst er uit? Hoe kunnen we op een verbindende manier omgaan met de
verschillen in de manier van geloven beleven en de verschillende behoeften binnen onze gemeenten op dit gebied?
Wij hopen dat veel gemeenteleden inhoudelijk willen meedenken over dit belangrijke thema. Deze bijeenkomsten
zullen in de kerken georganiseerd worden en wel op:
• Donderdag 2 juni om 14.30 uur in de Maranathakerk (aanmelden bij koster van Zoelen 481388))
• Op een nog nader te bepalen datum zullen we een extra avond organiseren voor jongeren en jonge gezinnen
Hopelijk tot ziens op één van de bijeenkomsten.
De ouderlingen en de SoW werkgroep

PCOB
In verband met Hemelvaartsdag wordt de eerstvolgende contactmiddag gehouden op donderdag 2 juni a.s. in de
Ontmoetingskerk, aanvang 14.00 uur.
Wij hopen dan onze jaarvergadering over 2021 te houden. Ook zullen de aftredende bestuursleden herkiesbaar zijn.
Na afloop van dit gedeelte gaan wij over tot de traditionele bingo. Wij hebben weer mooie prijzen beschikbaar. Voor
deze bingo wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 3,=. Iedereen, ook niet leden, zijn van harte welkom.
Namens het bestuur, Klaas Buitenhuis
Fietsverrassingstocht 2022
Op zaterdag 18 juni 2022 wordt er weer een fietsverrassingstocht gehouden. Heel mooi dat dit na 2 jaar corona weer
kan. Om ongeveer 14.30 uur gaan we ons verzamelen bij de Maranathakerk. Hierna gaan we de mooie omgeving
verkennen. Onderweg zijn er een aantal rustpunten waar we iets kunnen bekijken en waar iets te eten en drinken is.
Er is een haal- en brengservice voor mensen die graag mee willen en die iets minder mobiel zijn.
Opgeven kan middels de mail bij bettyschaapman@pknnieuwleusen.nl en roelharke@pknnieuwleusen.nl en via de
intekenlijsten in de kerk. Opgave graag voor 12 juni.
Actie Vakantie Tas 2022
Door middel van “Actie Vakantie Tas” willen we de kinderen (in de gemeente Dalfsen) die leven in armoede een
rugzak vol vakantieplezier geven.
Er zijn dit weer veel kinderen aangemeld vanuit de gemeente Dalfsen. Al deze kinderen willen we graag een goed
gevulde tas geven. Daarvoor hebben we jullie hulp hard nodig. Doe je mee?
Hoe kan je meedoen met deze actie? Jij vult een tas met cadeautjes passend bij de leeftijd en geslacht van het kind
wat aan jou gekoppeld wordt of de tassen worden gevuld door ons met speelgoed van het bij elkaar gebrachte geld.
De tassen worden besteld via Kerk in Actie. In de tas komt speelgoed passend bij de leeftijd en geslacht van het kind
ter waarde van 10 euro. De tassen worden aangevuld met een ijsco bon voor het hele gezin en als er voldoende geld
binnenkomt met een leesboek en cadeaubon zodat ze zelf iets kunnen uitzoeken.
Op de zondagen 29 mei en 5 juni staan we in de hal van de kerk en kun je een rugtas en de benodigde informatie
meenemen om zelf een tas te vullen.
Kom je niet in de kerk en wil je toch een tas vullen, stuur dan een berichtje naar het mailadres:
actievakantietasdalfsen@gmail.com. Dan zorgen wij dat je een tas krijgt en de gegevens van het kind waar jij de tas
voor gaat maken.
Vind je het lastig om zelf het speelgoed te kopen, dan kan je er ook voor kiezen om een donatie te doen en zorgen wij
voor het vullen van de tasjes.
Het rekeningnummer is: tav Diaconie, ovv Actie Vakantietas: NL22 RABO 0345 5023 10
Tijdens deze actie werken we samen met Humanitas Dalfsen. Zij helpen ons bij de organisatie en hebben contacten
met de gemeente om te weten welke kinderen in aanmerking komen voor een vakantie tas.
Wij hopen dat jullie allemaal mee gaan doen en dat alle kinderen een goed gevulde tas krijgen.
Gezamenlijke diaconieën, Hervormde Gemeente, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en Gereformeerde kerk
Startweekend 2022
Het duurt nog even, maar over niet al te lange tijd gaan de voorbereidingen voor het startweekend 2022 (16, 17 en 18
september) weer van start. De afgelopen jaren hebben we met een enthousiaste groep deze voorbereidingen en
organisatie op ons genomen. Dit jaar willen we wederom iedereen de mogelijkheid geven aan te sluiten bij de
organisatie om een fantastisch weekend voor jong en oud te organiseren! Want we zoeken altijd mensen!
Lijkt het je leuk om te helpen bij de organisatie van het startweekend? Stuur dan een berichtje naar
startweekendnieuwleusen@gmail.com of neem contact op met Debora Dunnink-Jonkman (06-15497596)
Concert mannenkoor in Maranathakerk
Donderdag 2 juni brengt het mannenkoor ‘Mankracht’ uit Zwolle een bezoekje aan Nieuwleusen. Na een rondleiding
door het grammofoonmuseum en een lunch in een plaatselijke horecagelegenheid, zal het koor om ca. 15.00 uur, als
een soort openbare repetitie, een concert verzorgen in de Maranathakerk.
Aan liefhebbers en belangstellenden wordt de mogelijkheid geboden om dit concert (gratis) bij te wonen. Bij dezen
bent u van harte uitgenodigd.
Het koor staat onder leiding van dirigent Gert Oosterwijk en de relatie van het koor met Nieuwleusen is m.n. de vaste
begeleider van ‘Mankracht’, Jan Sierink, die u wellicht zult kennen als organist van de plaatselijke kerken.
Het koor zingt voornamelijk licht klassieke werken (we noemen o.a. ‘Plaisir d’amour’, het ‘Slavenkoor’ van Verdi en
‘Hallelujah’ van Leonard Cohen), terwijl de dirigent (op saxofoon) en begeleider ook een paar instrumentale
intermezzo’s zullen verzorgd.
Muzikale zanggroet verplaatst
Wegens omstandigheden is de uitzending van Muzikale zanggroet verplaatst naar Woensdag 8 juni.

Zonnebloemactie
Beste jongens en meisjes, en alle gemeenteleden die mee willen doen,
Zoals jullie weten doe ik jaarlijks mee in een wedstrijd: wie kweekt de langste zonnebloem?
Elk jaar weer spannend en leuk.
Nu had ik een aantal weken geleden gezegd: iedereen kan meedoen.
En vooral ook de jongens en meisjes. Maar... dan wel op een ándere manier, met een ander soort wedstrijd.
Niet: wie kweekt de hóógste zonnebloem? (dat blijft immers een tweestrijd).
Maar: wie kweekt de zonnebloem met de mééste pitjes/zaadjes in de kop?
Waar komt dit idee vandaan? Uit de Bijbel!
Jezus zegt: als je één zaadje in de aarde stopt, dan kóst je dat die ene zaadkorrel, maar je krijgt er een heleboel voor
terúg! Doe je niets met een zaadkorrel, dan gebeurt er niets. Nou, wij willen wél wat laten gebeuren!
Ik daag en nodig jullie allemaal uit om mee te doen.
Om deze dagen een zonnebloempitje te zaaien. En dan gaan we in september kijken:
wie heeft de zonnebloemkop met de meeste pitjes erin?
Doe je mee?! Er kan vanaf heden gestart worden. Zoek thuis een stukje tuin op, of een bloempot. Stop een zaadje in
de grond, zorg er goed voor met wat mest en water, en... afwachten maar!
En probeer het ook in je eigen leven te doen:
iets te offeren, iets goeds te doen of geven. Je zult verbaasd zijn wat je er voor terug krijgt.
Heel veel succes!
Ds. Bart Trouwborst
PS Stuur af en toe maar een foto naar het av-team van hoe met je plantje gaat.
Dan kunnen ze dat af en toe eens laten zien voordat de dienst begint: avteam@pknnieuwleusen.nl
Agenda
30 mei
1 juni
4 juni

Inleveren familieberichten voor ‘Het Klankbord’ tot 12.00 uur bij R. Harke, Dommelerdijk 133a,
Nieuwleusen of per e-mail: hetklankbord-administratie@pknnieuwleusen.nl
Inleveren kopij voor ‘Het Klankbord’ tot 12.00 uur op Westeinde 72, Nieuwleusen of per e-mail:
redklank@kerkpleinnieuwleusen.nl
Verkoop collectebonnen en -munten 10.00-12.00 uur, OK

