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Viering Heilig Avondmaal
Grote Kerk
GEEN DIENST
zie Maranathakerk

Liturgie morgendienst:
Psalm 100: 1,2,4
Lied 218: 1,2,4,5
Lied 313: 1
Lied 316: 1,4
Lied 340B
Lied 531: 1,3
Lied 381: 1.2.4
Lied 978: 1,2,4
Liturgie avonddienst
Psalm 122: 1
Psalm 122: 2,3
Lied 531: 1,3
Lied 836: 1,2,4
Lied 412: 1
Lied 370

Zondag 26 juni 2022

Maranathakerk
Voorganger:
9.30 uur: Ds. G.A. Trouwborst
Organist: Aaldert de Boer
Collecten: Diaconie en kerkbeheer
Avondsmaakcollecte: uitje Minima
Deurcollecte: Onderhoudsfonds
Kindernevendienst: groep 1 - 8

Schriftlezing: 1 Koningen 19: 19-21

Schriftlezing Lukas 9: 57-62

Avonddienst
Vanavond is er om 19.15 een gezamenlijke dienst Viering Heilig Avondmaal en Dankzegging in de Maranathakerk
onder leiding van Ds. G.A. Trouwborst. Organist is Jan Sierink.
Zieken
Dhr. H.J. Kouwen kwam thuis uit het ziekenhuis.
Mevr. K.J. Bosgraaf-Bakker moest opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis, maar kwam inmiddels weer thuis.
Dankbaar
Dhr. H.J. Lefers en mevr. H. Lefers-Kleen hopen op 29 juni a.s. 55 jaar getrouwd te zijn. De dankbaarheid voor het
bereiken van deze mijlpaal is groot, mede gezien de lichamelijke zorgen die de laatste tijden ervaren zijn. Wij wensen
Hendrik Jan en Hillie dan ook van harte toe dat zij, samen hun dierbaren, hun weg mogen vervolgen onder Gods
zegen.
Heilig Avondmaal collecte 26 juni 2022
De Heilig Avondmaalscollecte van 26 juni is bestemd voor de minima.
Ook dit jaar willen we deze collecte weer beschikbaar stellen voor gezinnen, die door omstandigheden, niet zelf elders
vakantie kunnen vieren.
Van de opbrengst bekostigen we een dagje uit voor deze gezinnen, zodat zij ook vakantie kunnen vieren en hun
kinderen ook wat te vertellen hebben als ze na de vakantie weer op school komen.
Wat voor veel van ons vanzelfsprekend is, is voor deze gezinnen een onmogelijkheid.
Door deze collecte kunnen we hen ook een klein beetje het gevoel geven, dat wij ook aan vakantie beleven.
We willen deze collecte dan ook van harte bij u aanbevelen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de dienst bij te
wonen, dan kunt u uw gift ook overmaken op ons bankrekeningnummer NL85RABO 0345525329. T.n.v. HA collecte
26 juni
Wij danken u bij voorbaat voor uw gift.

Uitgangscollecte 3 juli 2022
Onze uitgangscollecte van 3 juli is bestemd voor het wereld diaconaat en specifiek voor de kansarme kinderen in
India.
Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk
uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst. Dat is India wel anders. Daar worden duizenden
Dalitkinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale
partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer
buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar
krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren
hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht
ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in India om kansarme kinderen een betere
toekomst te bieden. Van harte aanbevolen
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de dienst bij te wonen, dan kunt u uw gift ook overmaken op ons bankrekening
nummer NL85RABO 0345525329. T.N.V. uitgangscollecte 3 juli
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. Oog zorg, 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
Welkomstdienst

Agenda
2 juli Verkoop collectebonnen en -munten, 10.00-12.00 uur, OK

