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Zondag 19 juni 2022
Grote Kerk

Maranathakerk
Voorganger:
9.30 uur: studente mw. H. van Keulen
Organist: Marcel Logtenberg
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Deurcollecte: Onderhoudsfonds
Kindernevendienst: groep 1 - 8

GEEN DIENST
zie Maranathakerk

Liturgie Maranthakerk:
Psalm 84 : 1
Psalm 84 : 4 en 6
Psalm 119 : 1 en 5
Kinderlied 923
Psalm 38 : 1
Psalm 38 : 12
Psalm 103 : 2, 3 en 4
Lied 868
: 1, 4 en 5

Schriftlezing:
Lucas 16: 19-31
Jesaja 65: 1-7
Jesaja 65: 8-9

Avonddienst: 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 16.30 uur met koffie, thee en ranja, gevolgd door de dienst om 17.00 uur. We
hopen jullie allemaal te zien in de Maranathakerk!
Zieken
Mevrouw K.J. Bosgraaf-Bakker kwam thuis uit het ziekenhuis.
De heer H.J. Kouwen verblijft nog in het ziekenhuis.
Mevrouw H.J. Prins-Witpaard onderging een geplande operatie in het ziekenhuis, en kwam weer thuis.
Vakantie
Ds. Hoekstra heeft vakantie van maandag 6 juni t/m zondag 3 juli.
In voorkomende gevallen neemt ds. Trouwborst waar.
Dalfsen geeft warmte; Laat niemand in de kou staan de komende winter
Help je mee wat warmte te delen?
Door de sterke stijging van de energieprijzen en de inflatie wordt het dagelijkse
leven flink duurder. Dit is vooral slecht nieuws voor de mensen met een laag
inkomen. Hoe ga je dan alles betalen ? De kerken in de gemeente Dalfsen
organiseren nu via het Noodfonds Dalfsen de actie “Dalfsen geeft warmte”
Heb je niet te maken met de gestegen energieprijzen vanwege een
meerjarencontract, dan heb je toch het voordeel van de verlaagde
energiebelasting (gemiddeld 400 euro per jaar). Iedereen die om wat voor
reden het goed heeft, kan met deze actie delen met wie het nu moeilijk heeft. Dit omdat we geloven in de
verbondenheid tussen mensen, juist in deze tijd ongekende problemen.
De opbrengst wordt verdeeld onder de aanvragers en het maakt niet uit of een aanvrager wel of geen lid is van een
kerk.
Deel je mee? Een gift kun je geven via NL66ABNA0109944216 tnv Stichting Noodfonds Dalfsen ovv warmtefonds.
ANBI (aangevraagd en wordt vrijwel zeker toegekend met terugwerkende kracht).
100% van deze actie gaat naar de ontvangers. Looptijd van de actie: tot 15 juli 2022.

PCOB
De PCOB hoopt op 30 juni a.s. weer een contactmiddag te houden in de Ontmoetingskerk in Nieuwleusen. Aanvang
14.00 uur. Deze middag zal voor ons spreken een ervaringsdeskundige van Bartiméus. In ons land zijn ca. 300.000
mensen die slechtziend of blind zijn. Omdat deze groep niet kan vertrouwen op hun ogen, kunnen ze bij Bartiméus
leren hoe hiermee om te gaan. Oogzorg, onderwijs, begeleiding, hulpmiddelen en wetenschappelijk onderzoek
kunnen bijdragen aan een zo zelfstandig mogelijk leven.
Het programma ziet er ongeveer als volgt uit:
1. ‘Mijn wereld is in nevelen gehuld’, een ervaringsdeskundige aan het woord
2. Aan het werk bij Bartiméus Fonds/wat doet het Bartiméus Fonds
3. Bewustwordingservaring: ervaar de wereld van iemand met een visuele handicap
4. Mensen met een visuele beperking willen ook graag meedoen. Zonder steun blijven zij afhankelijk
Leden en gasten zijn van harte welkom. Namens het bestuur Klaas Buitenhuis
Agenda
23 juni

‘Muzikale Zanggroet’, 18.45 tot 19.45 uur

