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Voorgangers:
9.30 uur: Ds. M. Develing, viering Heilig Avondmaal
19.15 uur. Maranathakerk: ds. G.A. Trouwborst,
Viering Heilig Avondmaal en Dankzegging
Collecten:
Diaconie, zie toelichting
Kerk
Onderhoudsfonds
Zending

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

R. van Lenthe
L. Poppen
G. Lammertsen
J. Nijholt
Liandra van Es

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 111: 1
Stil gebed
Bemoediging en groet
Gebed
NLB 103: 3
Gebed
Kindermoment gevolgd door het lied 7 x 70 maal
Lezing 1 Kg 19: 19 - 21
NLB 941: 1, 2
Lezing luc 9: 51 - 62
NLB 833
Verkondiging
ELB 213: 1, 2, 3, 4
Dankgebed en voorbede
Viering Heilig Avondmaal
NLB 405: 4
NLB 385: 1, 3, 4
Slotlied NLB 146a: 1, 2
Zegen’

Diaconie Heilig Avondmaal collecte 26 juni
Uitje minima
Elk jaar wordt aan de gezinnen die dit niet zelf kunnen bekostigen een dagje uit aangeboden, zodat
ook zij vakantie kunnen vieren en de kinderen wat te vertellen hebben als ze weer op school komen.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Koffieochtend Samen ontmoeten
Op dinsdag 5 juli wil de Diaconie u/jou uitnodigen om elkaar te ontmoeten in de Ontmoetingskerk.
Bij mooi weer drinken we koffie in de tuin van ds. Develing.
De koffie of thee staat vanaf 10 uur klaar. Iedereen is van harte welkom en neem gerust je buurvrouw, familielid,
vriend of vriendin mee.
Op deze ochtend willen we ook weer een ruilbeurs houden met puzzels. Als u ook van puzzelen houdt en u wilt wel
eens een andere puzzel maken dan is er dan de mogelijkheid om te ruilen.
De puzzels kunt u ’s morgens inleveren en misschien kunt u er ook weer 1 of meerdere meenemen om
te maken.
Hopelijk zien we u/jou bij de koffieochtend.
Hartelijke groet, de Diaconie

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.

Welkomstdienst 10 juli.
Op zondag 10 juli is er opnieuw een Welkomstdienst en opnieuw in de Ontmoetingskerk.
De opdracht: “Jullie moeten naar alle mensen gaan om van mij te getuigen” is wel een hele zware en bij tijden een
moeilijke opdracht. Maar ook: “Wees een licht voor de mensen”. Hoe doe je dat?
Daar willen we in deze dienst over nadenken.
U bent van harte welkom: zondag 10 juli in de Ontmoetingskerk: om 19:00 uur begroeten wij jullie
graag om daarna om 19:15 uur met de dienst te beginnen.

Agenda
Zat 2 juli 10.00 – 12.00 uur verkoop collectebonnen en –munten.
Di 5 juli 10.00 uur koffieochtend Samen Ontmoeten, zie toelichting.

Zondagsbrief
Kopij voor de zondagsbrief van 3 juli dient uiterlijk donderdag 30 juni om 15.00 uur binnen te zijn op het redactieadres,
zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl

