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Voorgangers:
9.30 uur: Ds. M. Develing
17.00 uur. Maranathakerk, Ds. M. Develing
Jeugddienst/Slotzondag
Collecten:
Diaconie
Kerk
Onderhoudsfonds

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

D. Mulder
F. Harke
J. Aalbers
J. Nijholt
Aly v.d. Hoek

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:
NLB 27: 7
Stil gebed
Bemoediging en groet
Gebed
NLB 139b
Gebed
Kindermoment
Lied : Het allerleukste liedje
Lezing Ruth 4
Lied ‘Children’ door Twarres
Verkondiging
NLB 880
Aandacht voor de kinderen die afscheid nemen van de nevendienst
Dankgebed en voorbede
NLB 791: 1, 3, 4, 6
Zegen

SING-IN SLOTDIENST
Vanavond 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!

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

Hulp bij sterk gestegen kosten
De sterk gestegen energielasten en hoge inflatie kunnen voor
behoorlijke financiële problemen zorgen. De overheid biedt
compensatie maar die is niet voldoende voor de nog sterker
gestegen kosten.
Daarom hebben de kerken in de gemeente Dalfsen de actie –
Dalfsen geeft warmte- opgezet. Zij vragen aan inwoners die de
energiecompensatie niet nodig hebben omdat ze een
meerjarencontract hebben, om (een deel van) deze bijdrage aan
deze actie te geven. Uiteraard wordt ieder ander ook uitgenodigd te
delen van het goede dat hij/zij heeft. Samen zorgen we voor
verbondenheid.
De kerken gaan het ingezamelde geld verdelen onder de mensen met een laag inkomen, het lidmaatschap van een
kerk speelt hier geen rol, we willen iedereen helpen. Criteria om in aanmerking te komen: minimuminkomen,
maandelijkse energiekosten in 2022 sterk gestegen door het verhoogde tarief van de energieleverancier, (dreigende)
financiële problemen.
Op de site van Noodfonds Dalfsen (www.noodfondsdalfsen.nl) staat het opgave formulier. Het is ook aan te vragen
bij de diaconie.

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
Do 23 juni: ‘Muzikale Zanggroet’, 18.45 tot 19.45 uur

Zondagsbrief
Kopij voor de zondagsbrief van 26 juni dient uiterlijk donderdag 23 juni om 15.00 uur binnen te zijn op het
redactieadres, zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl

