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Voorgangers:
10.00 uur: Ds. M. Develing,
19.15 uur. Welkomstdienst: Via de vlam van Pasen naar het
vuur van Pinksteren!
Collecten:
Diaconie
Kerk
Onderhoudsfonds

Ouderling van dienst:
Diaken van dienst:
Organist:
Organist 19.15 uur:
Beamist:
Oppasdienst:

G. Lammertsen
H. en J. Gerrits
A. Hagels
A. Hagels
J. Nijholt
Liandra van Es

Kindernevendienst groep 1-8

Informatie bij de Kerkdienst:
Voor wat betreft de samenzang geldt dat kerkgangers die willen zingen in het oude gedeelte van de kerkzaal plaats
kunnen nemen (ivm met de hoogte van het plafond en de lucht ventilatie).
Voor de hen die liever (nog) niet zingen, geldt dat zij op de stoelenrijen vanaf de schuifwand (vanaf de 4de rij) in het
nieuwe gedeelte van de kerkzaal plaats kunnen nemen (vanwege de luchtventilatie).

Bij de diensten:
Vanaf volgende week zondag 5 juni begint de morgendienst weer om 9.30 uur.
Liturgie bij de morgendienst
NLB 27: 1, 7
Stil gebed
Bemoediging en groet
Gebed
NLB 304
Gebed
Kindermoment gevolgd door Evang. Liedb lied 456
Lezing Ruth 1
Stef Bos: My land is Jou LandVerkondiging
NLB 973
Dankgebed en voorbede
Aandacht voor de collecte
NLB 425
Zegen

Welkomstdienst zondagavond 29 mei – Ontmoetingskerk
Op zondag 29 mei 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.

Uitnodiging van de SoW werkgroep in samenwerking met de ouderlingen
T.a.v. 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

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 w orden
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 benodig de 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)

Agenda
Ma 30 mei: Inleveren familieberichten voor ‘Het Klankbord’ tot 12.00 uur bij R. Harke, Dommelerdijk 133a,
Nieuwleusen, of per e-mail: hetklankbord-administratie@pknnieuwleusen.nl
Woe 1 juni: Inleveren kopij voor ‘Het Klankbord’ tot 12.00 uur op Westeinde 72, Nieuwleusen, of per e-mail:
redklank@kerkpleinnieuwleusen.nl
Do 2 juni: Samen-op-Weg bijeenkomst over thema Vieren (Maranathakerk), (aanmelding bij koster Van Zoelen,
telefoon 481388)
Za 4 juni: Verkoop collectebonnen en -munten, 10.00-12.00 uur, Ontmoetingskerk

Zondagsbrief
Kopij voor de zondagsbrief van 5 juni dient uiterlijk donderdag 2 juni om 15.00 uur binnen te zijn op het redactieadres,
zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl

