Zondagsbrief van de Hervormde Gemeente Nieuwleusen
QR voor digitale collecte
Redactie
Karin Evenboer-Meekhof, Kringsloot West 9, 7722 WT Dalfsen, Tel: (0529) 47 16 48
Janny Schoemaker-Kouwen, Oosterhulst 39, 7711 BE Nieuwleusen, Tel: (0529) 48 32 57
Frieda Schuurman-van Lenthe, Bosmansweg 4, 7711 HN Nieuwleusen, Tel: (0529) 48 28 67
Kopij voor de volgende zondagsbrief aanleveren per e-mail redactiezondagsbrief@pknnieuwleusen.nl uiterlijk donderdag 18.00 uur
De zondagsbrief is ook te lezen op de website www.kerkpleinnieuwleusen.nl.

Zondag 12 juni 2022
Grote Kerk

GEEN DIENST
zie Maranathakerk

Liturgie Ochtenddienst:
Psalm 29 : 1 en 4
Psalm 130: 1 en 3
Lied 705 : 1, 2, 4
Lied 313 : 1 en 2
Psalm 139: 1 en 3
Lied 841 : 1, 2, 3, 4
Psalm 29 : 6
Liturgie Avonddienst:
Lied 276 :
Psalm 27 : 1, 6, 7
Lied 314
Lied 704
Geloofsbelijdenis: gezongen (Lied 340b)
Slotlied 248

Maranathakerk
Voorganger:
09.30 uur: Proponent J. Admiraal
Organist: Marcel Logtenberg
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: Onderhoudsfonds
Kindernevendienst: groep 1 – 8
Tienerdienst

Lezing: 2 Timotheüs 1: 1-18 (NBV)

Lezing: 1 Tessalonicenzen 5:12-28

Avonddienst
Vanavond is er om 19.15 uur een gezamenlijke dienst in de Maranathakerk onder leiding van ds. J.T. Baart uit
Ommen. Organist tijdens deze dienst is Jan Sierink.
Zieken
Mevr. K.J. Bosgraaf-Bakker verblijft in het ziekenhuis, waar zij een operatie onderging. Post kan het beste naar het
huisadres worden gestuurd.
Dhr. H.J. Kouwen verblijft nog in het ziekenhuis.
Mevr. H.J. Kerkdijk-Schuldink kwam thuis uit het ziekenhuis.
Dhr. H. Geerts verbleef in het ziekenhuis en kwam inmiddels weer thuis.
Jubileum
Op 14 juni aanstaande hopen Henk en Anneke Runhart-Wemekamp 50 jaar door het huwelijk met elkaar verbonden
te zijn. Samen met hen zijn wij de Here God dankbaar voor deze naderende gouden mijlpaal, die zij samen met hun
dierbaren willen gedenken en vieren. Tegelijk staat de verbondenheid in een bijzonder licht, nu Anneke recent
woonachtig is in de Hulstkampen en Henk thuis aan de Magnolialaan 24 woonachtig zal blijven. Onverminderd van
zeggingskracht blijft echter de huwelijkstekst van destijds, uit 1 Korinthe 13: 'Ons resten geloof, hoop en liefde, maar
de meeste van deze is de liefde'. Moge Gods liefde hen en de hunnen tot zegen blijven op hun weg.
Sing-in slotdienst
Op zondag 19 juni staat de slotdienst op het programma. Na een jaar met lockdowns en andere manieren van naar de
kerk gaan willen we het jaar graag afsluiten met een sing-in. We worden bij het zingen begeleid door de band
Twelve21 uit Zwolle en ds. Develing zal met ons danken voor het bijzondere en mooie winterseizoen en bidden voor
een goede zomer. We beginnen om 16.30u met koffie, thee en ranja, gevolgd door de dienst om 17.00u. We hopen
jullie allemaal te zien in de Maranathakerk!

Oekraïense Pinksterviering zondag 12 juni te Nieuwleusen
Op de zondag waarop de kerk in Oekraïne het Pinksterfeest normaliter viert (en dat is op 12 juni, een week later dan
bij ons in het Westen) zal er een Pinksterviering gehouden worden in de Maranathakerk te Nieuwleusen. Deze dienst
is bedoeld voor de mensen uit Oekraïne die nu bij ons in de gemeente Dalfsen verblijven, alsmede voor eenieder die
bij de zorg en opvang voor hen betrokken is, alsook voor eenieder uit de plaatselijke kerken en kernen die zich bij hen
en de situatie in Oekraïne betrokken voelt, op wat voor wijze ook.
De dienst zal bestaan uit een liturgie met onder andere Oekraïense muziek en liederen, alsook gebeden en de lezing
en overdenking van het Hemelvaarts- en Pinksterevangelie uit Handelingen 1 en 2.
De lezingen en overdenking zullen tweetalig gehouden worden, zodat het voor iedereen begrijpelijk is.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder een eenvoudige lunch.
Waar: Maranathakerk Nieuwleusen, Burg. v.d. Grondenstraat 73
Tijd: vanaf 11:45 uur inloop met koffie; aanvang dienst om 12:15 uur; om ca. 13:00 uur gelegenheid voor ontmoeting
en lunch.
Voorgangers: diaken Ruud Houweling (liturg; Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Dalfsen en ds. Bart Trouwborst
(overdenking; Hervormde gemeente Nieuwleusen)
Weet u zich van harte welkom!
Zaterdag 18 juni een Vijfkorenconcert in de Maranathakerk
Aanvang 19.30 uur en de entree is 7 euro. Twee mannenkoren, twee
gemengde koren en een vrouwenkoor o.l.v. Wim van Lenthe.
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
14.00 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.
Wie komt ons helpen?
De voormalige pastorie met tuin aan de Van der Grondenstraat is aan een opknapbeurt toe. De woning is per 1 juni
weer vrijgekomen en het is de bedoeling dat deze per 1 juli a.s. weer in de verhuur gaat. Dus de maand juni willen wij
gebruiken om een aantal klussen te gaan doen in en rondom de woning. Daarom zoeken wij op korte termijn een
aantal personen die ons daarbij gaan helpen. Bijvoorbeeld in de woonkamer moet het behang worden verwijderd en
buiten zal de tuin en het straatwerk onkruidvrij moeten worden gemaakt. Wie kan en wil ons op korte termijn daarmee
helpen? Heb je komende weken even een 1 of 2 dagen beschikbaar?
Neem dan contact op met Jan van de Hoek, tel. 06-43130151 of Henk Huzen, tel. 06-38957376.
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 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)
Bijbelkring
Er is op woensdagavond 15 juni weer bijbelkring in de Maranathakerk: over Job 32-42. Weet u welkom, de start is om
20:00 uur.
Vakantierooster
Ds. Hoekstra heeft vakantie van maandag 6 juni t/m zondag 3 juli.
In voorkomende gevallen neemt ds. Trouwborst waar.
Agenda
15 juni Bijbelkring, 20.00 uur, MK
18 juni Fietsverrassingstocht (opgeven voor 12 juni), start 14.00 uur, MK

