
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 Gift project Jona 
 
In juni 2019 kregen wij een verzoek om 
financiële steun voor een project onder 
vluchtelingen in het Midden-Oosten. Bij 
nader contact bleek dat dit een zuster 
uit de gemeente Ommen betreft die 
vanaf begin juli daar met haar werk is 
begonnen. Zij werkt samen met de 
Stichting Frontiers en wordt uitgezonden 
en ondersteund vanuit onze zusterge-
meente Ommen. 
Om haar werk goed en vooral ook veilig 
te kunnen doen, moest een auto worden 
aangeschaft. Daarvoor was nog een be-
drag nodig van € 6.000. Na gebed en ge-
zamenlijk overleg heeft de stuurgroep 
unaniem besloten om het benodigde be-
drag van € 6.000 als gift te geven. Ook 
de oudsten hebben aangegeven unaniem 
achter dit besluit te staan. Voor meer 
informatie kan contact worden opgeno-
men met Rob Cramer. 
 
 Op en Top Vrouw 
 
N.a.v. de georganiseerde mannenavond 
kwamen we op het idee om ook met de 
vrouwen uit onze gemeente iets samen 
te doen. Het leek ons leuk om een 
avondje uit te gaan! Kleinkunsttheater 

Op en Top Vrouw is voor en door vrou-
wen. Zij gingen in Ethiopië vrouwenpro-
jecten van Dorcas bezoeken en hebben 
hun ervaringen verwerkt in hun nieuwe 
show “Contrast”. Op zaterdag 12 okto-
ber komen ze in Hoogeveen. Kaarten te 
bestellen op opentopvrouw.nl  voor € 15,
- Wie gaat er mee? Graag aanmelden 
voor vervoer bij Anja (06-39887408) of 
Wendeline (06-55621104) 
 
 
 Zingen voor Israël 
 
Op zaterdag 28 september 2019  organi-
seert Christenen voor Israël een koor- en 
samenzangavond in Nieuwleusen. De 
avond begint om 19.30 uur en wordt ge-
houden in kerkgebouw De Voorhof, Burg. 
Mulderlaan 1. Muzikale medewerking 
wordt verleend door Christelijk Mannen-
koor Staphorst, Chr. Mannenkoor “Asaf” 
uit Dedemsvaart en gospelkoor 
“Response” uit Zwolle. Naast koorzang is 
er veel samenzang. Iedereen is van harte 
welkom. De toegang is vrij, wel zal er 
een collecte worden gehouden voor 
voedselhulp in Israël, bestemd voor 
mensen die onder de armoedegrens le-
ven. 
 

 Proclamatie: 
 
De wachters van Israël willen u graag 
uitnodigen om deze bijbeltekst uit 
Zacharia te proclameren, en om Israël te 
gedenken in uw gebeden.  
 
Op, op! Vlucht uit het Noorderland! 
Luidt het woord des Heren, want naar 
de vier windstreken des hemels heb Ik u 
uiteengedreven, luidt het woord des He-
ren. Op, redt u naar Sion, gij die woont 
bij de dochter van Babel. Want, zo zegt 
de Here der heerscharen, wiens heerlijk-
heid mij gezonden heeft, aangaande de 
volken die u uitgeplunderd hebben - 
want wie u aanraakt, raakt zijn oogap-
pel aan -: voorwaar, zie, Ik beweeg mijn 
hand tegen hen, en zij zullen hun knech-
ten ten buit worden.  Zacharia 2 : 6 - 9 
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Zondag  15 September    09.30u 
Samenkomst,  
Spreker: Hans Berkenbos 
 
Wonesdag  18 September    20.00u 
Groeigroepen 
 
Zondag  22 September    09.30u 
Samenkomst, Kidspraise 
Spreker: Kees Pijp 
 
Zondag  29 September    09.30u 
Samenkomst, Kidspraise 
Spreker: Jan v/d Akker 
 
 
 

 
 
  

 13 sept. : Anna Starke 

 13 sept. : Manuel Snoek 

 15 sept. : Jorina Bunk 

 17 sept. : Henk Wind 

 18 sept. : Arno van der Zwan 

 18 sept. : Wouter Wassens 

 21 sept. : Linda Kamphuis 

 21 sept. : Mathijs Hamberg 

 21 sept. : Janneke Albers 

 21 sept. : Sem Dijkema 

 24 sept. : Elias Aalberts 

 25 sept. : Jeramy Snoek 

 26 sept. : Martin Wassens 

 26 sept. : Finn Bunk 

 27 sept. : Daan Meijer 

 27 sept. : Tristan Wibier 

Deze dingen heb ik tot u ge-
sproken, opdat u in Mij vrede 
zult hebben, In de wereld zult 
u verdrukking hebben, maar 

heb goede moed: ik heb de we-
reld overwonnen 
Johannes 16:33 


