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Voorgangers:
9.30 uur: Ds. M. Develing,
19.15 uur. Ontmoetingskerk, Ds. M. Develing
Collecten:
Werelddiaconaat – India, zie toelichting
Kerk
Onderhoudsfonds
Zending

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

A. v.d. Hoek
H. en J. Gerrits
F. Bruins
M. Snijder
Marije Veltman
A. Mulder

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:
Morgendienst
NLB 47: 1, 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Gebed
Psalm 150d uit ‘Psalmen anders’
lezing van een leefregel
Gebed
Kindermoment
NLB 923
Lezing Lucas 10: 1-20
NLB 975: 1, 3
Verkondiging
NLB 974: 1, 2
Dankgebed en voorbede
NLB 418: 1, 2, 3
Zegen

Avonddienst
NLB 145
Stil gebed
Bemoediging en groet
Gebed
Gen 15: 1-6
NLB 803: 1
Gal 3: 6-14
NLB 803: 6
Jac 2: 14-26
NLB 827: 2, 3
Verkondiging
NLB 841: 1, 2
Dankgebed
NLB 723
Zegen

Collecte Werelddiaconaat India
In India worden duizenden Dalit-kinderen 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. Op 3 juli collecteren we voor dit werk,
zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen.

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

Een berichtje over de Actie Vakantie Tas
Vanuit de gezamenlijke diaconieën willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het mogelijk
maken om 164 tasjes te vullen met leuk speelgoed en bonnen voor kinderen binnen de gemeente Dalfsen die leven
onder de armoedegrens.
Alle tasjes zijn gevuld met speelgoed door jullie en door de collectes en de giften hebben we alle tassen aangevuld
met een cadeaubon, ijscobon voor het hele gezin en een vakantie (doe)boek voor alle kinderen.
In de week voor de zomervakantie worden de vakantietassen rondgebracht door vrijwilligers van Humanitas binnen
de gemeente Dalfsen en bij de kinderen thuis gebracht.
Aan de ene kant verdrietig dat zoveel kinderen in aanmerking komen voor een vakantietas, aan de andere kant fijn
dat we 164 kinderen een mooie start van de vakantie kunnen geven op deze manier.
Nogmaals hartelijk dank voor jullie bijdrage!
Namens de gezamenlijke diaconieën:
De Voorhof, de Ontmoetingskerk en Hervormde Gemeente.

Inleveren wijzigingen informatiegids 2022-2023
Ook het volgend seizoen willen wij weer een informatiegids uitbrengen. Is er een wijziging in een commissie, zijn er
mail- of adreswijzigingen, wilt u dat dan doorgeven voor 15 juli aan de scriba’s?
Martin Hofman, scribaontmoetingskerk@kerkpleinnieuwleusen.nl
Wilma Westerman, scriba@pknnieuwleusen.nl
Hartelijk bedankt!

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.
Do 7 juli 18.45 uur – 19.45 uur ‘Muzikale Zanggroet’

Zondagsbrief
Kopij voor de zondagsbrief van 10 juli dient uiterlijk donderdag 7 juli om 15.00 uur binnen te zijn op het redactieadres,
zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl

