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Zondagsbrief van de Hervormde Gemeente Nieuwleusen 
 
 
Redactie 
Karin Evenboer-Meekhof, Kringsloot West 9, 7722 WT Dalfsen, Tel: (0529) 47 16 48 
Janny Schoemaker-Kouwen, Oosterhulst 39, 7711 BE Nieuwleusen, Tel: (0529) 48 32 57  
Frieda Schuurman-van Lenthe, Bosmansweg 4, 7711 HN Nieuwleusen, Tel: (0529) 48 28 67 
 
Kopij voor de volgende zondagsbrief aanleveren per e-mail redactiezondagsbrief@pknnieuwleusen.nl uiterlijk donderdag 18.00 uur 

De zondagsbrief is ook te lezen op de website www.kerkpleinnieuwleusen.nl. 
Zondag 30 oktober 2022 

Grote Kerk 
Voorganger:  
10.00 uur: ds. L. Hoekstra  
Organist: JanRijn Askes 
Collecten: Diaconie en kerkbeheer 
Deurcollecte: Onderhoudsfonds 

 

 

Maranathakerk 
 
 

GEEN DIENST 
zie Grote Kerk 

 

 
Liturgie Grote Kerk: 
Psalm 42: 1, 4, 7 
Lied 1008  
Lied 274    Lezingen: Psalm 9: 2-5, 8-11 
Psalm 77: 1                    Lucas 18: 1-8 
Lied 904 : 1, 2, 4, 5 
Lied 905 : 1, 4 

 
Avonddienst 
Vanavond is er om 19.15 uur een gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk onder leiding van ds. R.H. Veldman uit 
Balkbrug. 
 
Overleden 
Op 27 oktober overleed op 80-jarige leeftijd dhr. Bouwe Hilbertus Verbeek. De afscheidsdienst, waarvoor een ieder 
wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op dinsdag 1 november a.s. om 11.00 uur in het Uitvaartcentrum Nieuwleusen. 
Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 10.30-10.50 uur gelegenheid tot condoleren. Na een samenzijn zal Bouwe 
worden begeleid naar Crematorium 'Kranenburg' te Zwolle. In onze gebeden bidden wij voor zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen, en een ieder die om zijn heengaan bedroefd is.  
 
Geboren 
Op 21 oktober werd geboren: Xoé Hekman. Xoé is dochter van Jurgen en Leonie Hekman. Wij feliciteren de ouders, 
grootouders en naaste familie met deze geboorte, en wensen hen van harte Gods zegen toe.  
 
Huwelijk 
Op donderdag 10 november hopen Stefan Krul en Gerrieke van Dijk elkaar het ja-woord te geven. Die dag zal hun 
huwelijk ook kerkelijk worden bevestigd en ingezegend in De Kaaihof te Genemuiden, aanvang 16.30 uur. Wij wensen 
het bruidspaar, samen met hun familie en vrienden, van harte een vreugdevolle gezegende dag en huwelijksweg toe. 
 
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. 
 
Avonddienst 6 november - Geheime Kerk 
Wat blijft er over als alle uiterlijke vertoon wegvalt? Die vraag komt geheid op je af als je met je kerk of groep een 
Geheime Kerk-avond houdt in samenwerking met Open Doors. Tijdens deze avonddienst ontdek je hoe vervolgde 
christenen in Noord-Korea hun geloof beleven, vaak in de zwaarste omstandigheden. 
De Geheime Kerk-avond is geen spel, er wordt geen vervolging nagebootst of nagespeeld. Toch is deze avond een 
indringende ervaring. De Bijbelse realiteit en verhalen van vervolging komen dichterbij dan ooit.  
Wees van harte welkom om deze ervaring mee te beleven op zondagavond 6 november om 19.15 uur in de 
Maranathakerk. 
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Dankdag, 2 november 2022  Voedselbank en Kledingbankactie 
Op dankdag voor gewas en arbeid mogen we vol dankbaarheid terugkijken op het afgelopen jaar waarin onze 
Hemelse Vader ons al het goede wilde schenken. Vanuit die dankbaarheid mogen we ook weggeven aan onze naaste 
medemens.  
We merken dat ook in Nieuwleusen een flinke groep mensen gebruik maakt van de voedselbank en de kledingbank. 
Graag bieden wij u de mogelijkheid om op dankdag 2 nov en zondag 6 nov producten in te leveren bij de diaconie in de 
hal van de kerk. Wij brengen dan alles naar de voedselbank en kledingbank in Nieuwleusen. De voedselbank deelt één 
keer per week een voedselpakket uit aan mensen met een ontoereikend inkomen.  
 
Voedselbank: Waar is behoefte aan? 
Fruit, koffie, thee, houdbare producten (tip: houdbare melk), wasmiddel, shampoo, vlees in blik, kaas, groenten in 
blik/pot, pakketje macaroni met kruiden en smac, pannenkoekenmix, beleg op brood enz. 
Geen zelfgemaakte producten (mag niet uitgedeeld worden) en geen brood want dat krijgen we al heel veel van de 
bakker. Ook hebben we nog een grote voorraad gemalen koffie. Koffiepads zijn wel erg welkom.    
Kunt u vaker iets missen? Dan kunt u dat elke woensdag tussen 18:15 tot 19:30 brengen bij Gerrie van Lenthe, 
Oosteinde 90, Nieuwleusen. 
Kledingbank: 
Ook dit jaar willen we graag bij bovenstaande actie aanhaken voor een speciale inzameling van de Kledingbank. Er is 
vaak een tekort aan sokken. Graag ontvangen we naast de levensmiddelen ook een paar (nieuwe) sokken. Dames, 
heren en kindersokken. Alles is welkom! Namens de diaconieën bedankt voor uw bijdrage. 
 
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). 
 
2e avond over Wetenschap & Geloof 
Op woensdag 9 november vindt de 2e avond over Wetenschap & Geloof plaats in de Maranathakerk in Nieuwleusen, 
aanvang: 20.00 uur. De eerste avond was een groot succes. Op 9 november willen we stilstaan bij het thema God in 
de hersenen en lezen daarbij het verhaal van de brandende braamstruik. Kon je de eerste avond niet? Geen 
probleem: elke avond staat op zichzelf. Je bent van harte welkom. 
Meer informatie op https://kerkpleinnieuwleusen.nl/4-avonden-in-gesprek-over-grote-vragen-in-ons-leven/.  
Voor eventuele opgave kun je terecht bij Jan Eleveld, telefoon: 06-22046999. 
 
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. 
 
Kopieerwerk 
M.i.v. 1 januari a.s. zijn wij op zoek naar enkele personen, die willen helpen met het kopiëren van de zondagsbrief op 
vrijdagavond. Daarna deze zondagsbrief bezorgen bij 3 of 4 adressen, afhankelijk waar de kerkdienst wordt 
gehouden. Dit kopieerwerk vindt plaats in de Grote kerk. Het duurt ongeveer 1 uur en is meestal klaar voor  
20.00 uur. Wie wil helpen? 
Informatie hierover bij Jan Tuin. Tel. 483240. 
 
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 
1 nov. : Meet&Eat bijeenkomst (12-18 jaar) 
2 nov. : Inleveren kopij voor ‘Het Klankbord’ tot 12.00 uur op het adres: Westeinde 72, Nieuwleusen, 

  of per e-mail: redklank@kerkpleinnieuwleusen.nl  
  Familieberichten bij R. Harke, Dommelerdijk 133a, of per e-mail:  
  hetklankbord-administratie@pknnieuwleusen.nl  

5 nov. : Verkoop collectebonnen en -munten, 10.00-12.00 uur, OK 
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