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Voorgangers:
9.30 uur: Ds. A. Nijland – Baljeu uit Mariënheem
19.15 uur. Maranathakerk: ds. J.T. Baart uit Ommen
Collecten:
Diaconie
Kerk
Onderhoudsfonds

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

L. de Haan
S. ter Wee
A. Hagels
W. Haan
Anneke Kalteren

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:
Liturgie van de morgendienst:
Welkom
Aanvangslied 672: 1, 2 en 3
Stilte
Bemoediging en groet
Inleiding
Lied 705
Gebed
Kinderverhaal: ‘Regeltjes en een klapzoen’
Kinderlied Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Bijbellezing Romeinen 7: 1 – 6
Schriftlied 841: 1, 2 en 4
Preek
Lied na de preek 388
Dankgebed
Slotlied 289
Zegen

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!

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!

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
Zondagsbrief
Kopij voor de zondagsbrief van 19 juni dient uiterlijk donderdag 16 juni om 15.00 uur binnen te zijn op het
redactieadres, zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl

