ZONDAGSBRIEF
28 ste jaargang, week 23, Zondag 5 juni, Eerste Pinksterdag
Redactieadres: Hennie Bijker - Grolleman, Burg. Backxlaan 273, tel.0529-482185
Manon Kleine - Visscher, Meeleweg 38, tel. 06-52061538
E-mailadres: zondagsbrief geref @kerkpleinnieuwleusen.nl.
Eindredactie namens de kerkenraad: Ds. M. Develing , E-mailadres: develing@xs4all.nl.
De zondagsbrief is ook te lezen op de website: www.kerkpleinnieuwleusen.nl
Bankrekeningnummers: Bijdragen kerk: NL79RABO0345504194 Bijdragen diaconie: NL22RABO0345502310

Voorgangers:
09.30 uur: Ds. M. Develing,
19.15 uur. Ds. J.T. Baart uit Ommen, Maranathakerk
Collecten:
Diaconie, zie actie Vakantie Tas 2022
Kerk
Onderhoudsfonds

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

E. Hofman
A.J. en F. Haak
F. Bruins
M. Snijder
Aleida de Weerd

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:
Wij maken u erop attent dat de morgendienst weer om 9.30 uur begint
Liturgie bij de morgendienst
NLB 68:7
Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein gloria
Kyriëgebed
704: 3
Gebed van de zondag
Kindermoment gevolgd door NLB 683: 1, 2
Lezing: Ruth 2
Lied May it Be. Door de VOCES8
Lezing: Handelingen 2: 1-11
NLB 687: 1, 2
Verkondiging
NLB 686: 1, 2
Gebeden
Aandacht voor de collecte
NLB 672: 6, 7
Zegen

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

Liturgische schikking:
De 7 rode rozen in de schikking en de 7 rode waxinelichtjes symboliseren het getal van de volheid. Alles wat nodig is,
wordt ons geschonken. De rode kleur is een verwijzing naar het vuur, het licht dat ontvlamt. De uitstorting van de
Heilige Geest is verbeeld in neerdalende lijnen.
Gij zendt uw Geest uit:
wij worden herschapen
en Gij vernieuwt
het gelaat van de aarde!
Als wij elkaar overschreeuwen,
doof voor elkanders taal,
als harde woorden ons toesluiten,
laat dan uw Adem ons open maken!
Als onmacht ons beheert
om de taal van de liefde te spreken
en wij niet kunnen luisteren,
laat dan uw Vuur ons zacht maken!
Als ons leven opdroogt en verdort,
en wij worden opgejaagd
door de hitte des daags,
waai dan uw Wind door ons hoofd, door ons hart!
Als de aarde verstoft en sterft in onze handen,
ten dode uitgeput,
kom dan met uw Geest
en herschep haar,
want
Gij zendt uw Geest uit:
wij worden herschapen
en Gij vernieuwt
het gelaat van de aarde!
Sytze de Vries

Oekraïense Pinksterviering op 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 een ieder die
bij de zorg en opvang voor hen betrokken is, alsook voor een ieder 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. vd. 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!
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
Za 4 juni: Verkoop collectebonnen en -munten, 10.00-12.00 uur, Ontmoetingskerk
Do 9 juni: ‘Muzikale Zanggroet’, 18.45 tot 19.45 uur

Zondagsbrief
Kopij voor de zondagsbrief van 12 juni dient uiterlijk donderdag 9 juni om 15.00 uur binnen te zijn op het
redactieadres, zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl

