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Zondag 23 oktober 2022 
Grote Kerk 
Voorganger:  
10.00 uur: Ds. J. G. Zomer uit 
Staphorst  
Organist: Jan Sierink 
Collecten: Diaconie (Copii of Love) 
en kerkbeheer 
Deurcollecte: Onderhoudsfonds 
Kindernevendienst: groep 1 – 8 
Tienernevendienst 

 

 

Maranathakerk 
 
 

GEEN DIENST 
zie Grote Kerk 

 

 

Liturgie Grote Kerk: 
Psalm 138: 1 
Lied 203 
Psalm 119: 34, 35                     Schriftlezingen: Genesis 1: 1-2,3 
Lied 333                                                              Lukas 18: 35-43 
Lied 647 
Lied 943: 1,2,3 en 6 
Diaconie collecte 23 oktober 2022 
De diaconiecollecte van 23 oktober is bestemd voor Copii of Love. Sandra Pasman is in Roemenië actief om daar de 
kinderen in Medgidia, Valeni en Mircea Vodà een beter leven te geven op allerlei gebieden. De ondersteuning groep 
uit Nieuwleusen spant zich hiervoor in om dit financieel mogelijk te maken. De diaconie wil het werk van Sandra ook 
ondersteunen d.m.v. financiële steun. Daarom stellen wij de diaconie collecte van 23 oktober beschikbaar voor dit 
doel. Laten we met elkaar zorgen dat dit project niet gestopt hoeft te worden omdat de middelen ontbreken. Mocht u 
om welke reden dan ook niet fysiek aanwezig zijn in deze dienst, dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op het 
rekeningnummer van copii-of-Love. Dit staat vermeld in hun uitleg op deze zondagsbrief. 
  
Avonddienst 
Vanavond is er om 19.15 uur een gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk onder leiding van ds. J. Schipper uit 
Dalfsen. 
 
Overleden 
Afgelopen zondag herdachten wij tijdens de dienst mevrouw Fietje de Vries-van der Grift, die op 14 oktober overleed 
op 80-jarige leeftijd. De laatste levensfase verbleef zij in het Zonnehuis te Zwolle. Zij was sinds 26 juni 2007 weduwe 
van Bart de Vries. De afscheidsbijeenkomst en begrafenis hadden plaats op vrijdag 21 oktober te Nieuwleusen. 
Op 18 oktober overleed op 84-jarige leeftijd mevrouw Klasina Jacoba Bosgraaf-Bakker. Sieny was sinds 10 januari 
2008 weduwe van Dick Bosgraaf. Zij woonde samen met haar partner, dhr. Anton Schutte 
De afscheidsdienst zal worden gehouden dinsdag 25 oktober om 13.30 uur in de Grote Kerk, waarna de begrafenis 
zal plaatshebben op de algemene begraafplaats ''Welsum'' te Dalfsen. In onze gebeden denken wij aan haar partner, 
Anton Schutte, haar kinderen en (achter)kleinkinderen, alsmede eenieder die om haar heengaan bedroefd is. 
 
Zieken 
Dhr. H.J. Lefers kwam thuis uit het ziekenhuis. 
Mevr. J.H. Kerkdijk-Schuldink kwam thuis uit het ziekenhuis. 
Dhr. D.J. Schuurman en zijn vrouw, mevr. C.B. Schuurman-Bouwhuis kregen beiden te maken met zorgen rond de 
gezondheid. Momenteel zijn zij samen weer thuis. 
 
65-jarig huwelijk 
Op 24 oktober hopen mijnheer J. Schuurman en zijn vrouw, mevrouw A. Schuurman-de Weerd 65 jaar door het 
huwelijk met elkaar verbonden te zijn. Samen met hen zijn wij dankbaar voor het al bijna mogen bereiken van deze 
mijlpaal, en wensen wij mijnheer en mevrouw Schuurman, samen met al hun dierbaren, Gods zegen toe op hun weg. 
 
 
 
 
 



COPIIS FOR COPIIS Kerstkaartenactie voor kinderen voor kinderen 
Op zondag 23 oktober gaan we met de kindernevendienst en de tienernevendienst kerstkaarten maken en versieren! 
Kom jij ook? Met kerst zullen deze kerstkaarten uitgewisseld worden in Roemenië. Daar doet Sandra Pasman uit onze 
gemeente zendingswerk middels het project Copii of Love. Ook de kinderen uit de Ontmoetingskerk en de Voorhof 
kleuren of schrijven een kaart voor kinderen in Medgidia, Valeni en Mircea Vodâ. Maar andersom ook! We koppelen 
zo onze COPIIS (kinderen) aan de COPIIS van Sandra. Zo weten de kinderen in Roemenië dat er “ver weg” aan hen 
wordt gedacht. Dit kan door een gift over te maken op bankrekeningnummer NL03INGB 0006 4723 88. U kunt ook 
nog altijd het machtigingsformulier downloaden via de website http://www.medgidia.nl/copii-of-love. Van harte 
aanbevolen! 
 
Komen jullie ook naar de krabbeldienst? 
Een korte, vrolijke viering waarin we het Bijbelverhaal “Het verloren schaap” gaan beleven met elkaar door middel van 
een verhaal en liedjes. De viering is bedoeld voor jonge kinderen tot ongeveer 5 jaar samen met hun ouder(s), 
verzorger(s). Natuurlijk mogen oudere broers/ zussen ook meekomen. Zien wij jullie ook op zondag 6 november om 
11.30 uur in de Ontmoetingskerk? (adres: Burgemeester Backxlaan 269) Dat zou super zijn! Vragen of meer info: 
jeugdberaad@pknnieuwleusen.nl                                                                                                           
 
Afscheid Ds. Hoekstra 
U wordt in de gelegenheid gesteld om een gift/bijdrage te doen voor het afscheid van Ds. Hoekstra. Daarvoor staat er 
een bus in de hal van de kerk, waarin een contante gift/bijdrage gedaan kan worden. Ook bestaat de mogelijkheid om 
uw gift/bijdrage over te maken op rek. NL70RABO0373708076 t.n.v. Hervormde gemeente Nieuwleusen o.v.v. 
afscheid Ds. Hoekstra. 
 
Wil jij je inzetten voor dorpsgenoten i.v.m. de energiearmoede? 
 Als je redelijk tot heel handig bent en je op deze manier je naaste in het dorp jouw liefde wilt tonen, doe dan mee met 
onze fix brigade! In de hal van de kerk liggen formulieren waar je jouw naam op kunt zetten. Wij nemen daarna verder 
contact met je op. Tevens kunnen vrijwilligers zich melden bij: Henk Laarman 0529-481598. Meer informatie op de 
vorige zondagsbrief 
 
Gift Diaconie Warmtefonds 
Naar aanleiding van het verzoek van het Diaconaal Platform om een collecte te houden voor de dorpsgenoten, die het 
zwaar hebben door de energie en inflatie. Omdat deze collecte voor begin volgend jaar al gepland is, willen we nu 
direct iets bijdragen. De Diaconie schenkt daarom alvast € 500,-- t.b.v. dit warmtefonds. 
 
Samen kijken en luisteren, èn zingen! 
Op zondag 23 oktober gaan we eindelijk weer eens Samen-zingen-op-zondag. Let op: de tijd is anders dan voorheen: 
15.00 uur – 16.30 uur! De plaats is hetzelfde: de grote zaal van de Ontmoetingskerk. Graag tot ziens! Albertus en Aly 
Overige info zie zondagsbrief van 9 oktober jl. 
 
Contactmiddag PCOB Op 27 oktober a.s. hopen wij weer een contactmiddag te beleggen. Wij hopen dan mevrouw 
Emmy Janssen van “Wilde Ganzen”, bekend van radio en tv, welkom te heten. Zij zal ons het e.e.a. vertellen over het 
belangrijke werk en de programma’s van deze stichting. “Al meer dan 60 jaar helpen wij stichtingen in binnen- en 
buitenland het verschil te maken. Dat doen we door drie pijlers centraal te zetten in ons werk, t.w. - financiële steun, - 
kennis en advies en - netwerk en training”. Alle leden (en niet-leden) van harte welkom in Nieuwleusen. Wij beginnen 
om 14.00 u in de Ontmoetingskerk, Burg. Backxlaan 269. Voor vervoer kun je contact opnemen met Rita de Graaff 
0529 482 219. Namens het bestuur Klaas Buitenhuis secr. PCOB 
 
Filmmiddag voor alle jongens en meisjes tussen de 6 en 12 jaar: 
Op woensdagmiddag 2 november wordt er om 14.00 uur een leuke film gedraaid in de grote zaal van de 
Ontmoetingskerk. Welke film? Dat houden we nog even geheim maar spanning en humor gegarandeerd! 
Dus neem je vriendje of vriendinnetje mee en kom gezellig samen deze film kijken. In de pauze is er ranja met wat 
lekkers erbij. Vanaf 13.30 uur zijn jullie welkom. Jeugdberaad PKN Nieuwleusen (meer info: 06-21170613) 
 
Verzoek/mededeling van de redactie 
Graag de stukjes voor de zondagsbrief zo compact mogelijk aanleveren zodat we de informatie op 2 pagina’s kunnen 
verwerken. De website kan gebruikt worden voor meer informatie en daar kan in het compacte artikel van de 
zondagsbrief naar verwezen worden. 
 
 
Agenda 
24 okt.: Bijbelkring o.l.v. Ds. Trouwborst 
26 okt.: 26 oktober is er een avond over geloofsopvoeding voor ouders van (pre)pubers, 20:00 uur in de Grote Kerk. 
27 okt.: ”Muzikale Zanggroet”, 18.45 tot 19.45 uur 
27 okt.: Contactmiddag PCOB 14.00 uur OK. 
28 okt.: De belijdeniscatechisatie gaat van start. Er is inmiddels een groepje gevormd van vierdeelnemers. Wil je nog 
aansluiten of meer informatie? Bel of mail ds. Trouwborst. Welkom! 


