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Voorgangers: 
10.00 uur:  Ds. C. Baljeu uit Dalfsen 
19.15 uur.  Ds. J. Schipper uit Dalfsen 
                                    
Collecten:  
Diaconie 
Kerk 
Onderhoudsfonds 
Zending 
 
Kindernevendienst groep 1-8 
 

 
Ouderling van dienst:   A. v.d. Hoek 
Diaken van dienst:       W. de Roo 
Organist:   J. Aalbers 

Beamist:                       J. Nijholt                    

Oppasdienst:                Hillie Stolte 

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 bij de morgendienst:                                    Liturgie bij de avonddienst: 
Intochtslied (staande) 513: 1, 2, 3 en 4   Welkom 

➢ God heeft het eerste woord…   Zingen: lied (Ps)149: 1 en 3  
Stil gebed      Stilte – Bemoediging - Begroeting 
- Votum en groet.    Zingen: lied 314 
Gebed van toenadering     Gebed 
Lied 146c: 1 en 7     Lezen: 1 Sam. 1:1 - 17 

➢ Alles wat adem heeft love de Here…  Zingen: lied 991:1,3,5,6 en 8 

Woorden van vrijheid     Overdenking 
Gebed om verlichting door de Heilige Geest:  Zingen: lied 713: 1 en 2 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst;   Gesproken geloofsbelijdenis 
We zingen met elkaar een kinderlied.   Zingen: lied 713: 5 
1e Schriftlezing: Amos 6, 1 – 7     Dank- en voorbeden 
Lied:718: 1 en 2     collectemoment 

➢ God, die leven hebt gegeven…   Slotlied: lied 248 
2e Schriftlezing: Lucas 16, 19 – 31    Zending en zegen…… Amen 
Lied:718: 3 en 4 

➢ Maar wij rijken, ach, wij blijken… 
Uitleg en verkondiging 
Lied: 320: 1, 2 en 3  

➢ Wie oren om te horen heeft… 
Dankzegging en voorbeden 
Na de woorden ‘bidden wij zingend’ (na dankgebed, na voorbede en na stil gebed). 
Lied 598 

➢ Als alles duister is… 
Aandacht voor de collecte 

Slotlied (staande) 657: 1, 2 en 3  
➢ Zolang wij ademhalen… 

Zegen   beantwoord met gezongen amen (3x) 
 

Taalcafé Nieuwleusen, Kulterhus De Spil, vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. 
Data 2022: 28 oktober, 11 en 25 november, 9 en 23 december. 

samen Nederlands oefenen, taalspelletjes, lezen, praten, schrijven, koffie drinken. 
Het Taalcafé is nu 1 keer in de 14 dagen. De bezoekers (asielzoekers en statushouders) willen graag elke week bij 
elkaar komen. Daarvoor hebben we wel meer vrijwilligers nodig. Wie helpt ons? 
Meer info en opgave bij Freek Jonkman, 06-29148900 of jf.jonkman@gmail.com 
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Samen kijken en luisteren èn zingen!  
Op zondag 23 oktober gaan we eindelijk weer eens Samen-zingen-op-zondag. 
Het wordt dit keer een bijzondere ‘aflevering’  omdat  Albertus en Ankie Mulder vertellen over hun wandeltocht naar 

Santiago de Compostella van 2 jaar geleden. 
Natuurlijk laten ze ook hun foto’s op de beamer zien zodat we ( een beetje) mee kunnen beleven wat zij toen 
meemaakten. Dit was hun pelgrimstocht, en tussendoor zingen we daarom enkele pelgrimsliederen uit het liedboek.  
Voor wie destijds hun verhaal en fotoverslag nog niet hebben kunnen zien is dit een mooie tweede kans. Ook als u 
niet van zingen houdt bent u van harte welkom en mag u meenemen  wie u wil, want dit keer zijn  het meekijken  en 
luisteren minstens even belangrijk!  Anneke en Mak Wigmans zijn weer aanwezig en Anneke zal ons op de piano 

begeleiden. Neemt u wel een eigen liedboek mee als u mee wilt zingen?  In de pauze is er natuurlijk koffie en thee en 
gezelligheid! 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  
 

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  

 
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 

 
 

 
 
 

 
Agenda 
Do 27 okt: ‘Muzikale Zanggroet’, 18.45 uur tot 19.45 uur. 

 

Zondagsbrief   
Kopij voor de zondagsbrief van 30 oktober dient uiterlijk donderdag 27 oktober om 15.00 uur binnen te zijn op het 
redactieadres, zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl 
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