
 
 

ZONDAGSBRIEF 
28 ste jaargang, week 44, Zondag 30 oktober 
Redactieadres: Hennie Bijker - Grolleman, Burg. Backxlaan 273, tel.0529-482185 

                                                                 Manon Kleine - Visscher, Meeleweg 38, tel. 06-52061538             
            E-mailadres: zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl.  

Eindredactie namens de kerkenraad: Ds. M. Develing, E-mailadres: develing@xs4all.nl.  
De zondagsbrief is ook  te lezen op de website: www.kerkpleinnieuwleusen.nl                     
Bankrekeningnummers: Bijdragen kerk: NL79RABO0345504194  Bijdragen diaconie: NL22RABO0345502310 

 
 
Voorgangers: 
10.00 uur:  Ds. M. Develing, themadienst  
19.15 uur.  Ds. R. Veldman 
                                    
Collecten:  
Diaconie 
Kerk 
Onderhoudsfonds 
Zending 
 
Geen kindernevendienst  
 

 
Ouderling van dienst:   J. Otten 
Diaken van dienst:       A. Kremer 
Organist:   A. Hagels 

Beamist:                       E. Snijder                   

Oppasdienst:                Marijke Bijker 

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 
Aanstaande woensdag, 2 november, is het Dankdag voor Gewas en Arbeid, om 19.30 uur is er een dienst, 
voorganger is ds. M. Develing. 
Vandaag is er een themadienst ism de Basisscholen met als Thema: 'Gods Schepping - onze zorg' ?  
Liturgie bij de morgendienst.                                                                       Liturgie van de avonddienst 
Zingen Lied 8b: Zie de zon zie de maan                                                     Welkom 
Stil gebed                                                                                                    Psalm 8: 1, 2, 3, 4 
Bemoediging en groet                                                                                 Bemoediging en groet 
Gedachtenismoment                                                                                   Lied 283: 1, 4, 5 
Gedachtenislied Zingen: ELB 191: 1  Veilig In Jezus armen                      Gebed 
Gebed                                                                                                         Bijbellezing; 1 Kor. 15: 35-49 
Zingen De 10 woorden rap                                                                          Lied 758: 1 en 2 
Verwerking groep 1/2/3 (De Zaaier en De Meele)                                      Bijbellezing: Joh. 14: 1-6 
Genesis 1: 1-2: 4 uit de Bijbel in Gewone Taal                                           Lied 758: 3 
Zingen God is een kunstenaar                                                                    Verkondiging 
Verwerking groep 4/5                                                                                  Lied 641: 1, 3, 4 
Uitleg                                                                                                           Gebeden   Onze Vader 
Verwerking groep 6/7/8                                                                               Lied 340b 
Zingen lied 1006                                                                                          Lied 425 
Dankgebed                                                                                                  Zegen 
Zingen Lied 981: Zolang er mensen zijn op aarde 
Collecte Na afloop van de dienst 
Ondertussen speelt het lied: Make some noise kids: gi ga groot cadeau 
  

Filmmiddag woensdag 2 november 
Aan 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. Tot dan! 
Jeugdberaad PKN Nieuwleusen (meer info: 06-21170613) 
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Actie schoenendoos Ontmoetingskerk 13 november 2022 
Beste gemeenteleden, als het goed is heeft u deze week een folder voor deelname aan de actie schoenendoos in uw 
brievenbus ontvangen, of ontvangt u die deze week. Net als voorgaande jaren, nemen wij weer deel als gemeente 
aan deze fijne actie. Daarnaast doen ook de basisscholen van Nieuwleusen mee. De dozen kunnen op zondag 13 
november tijdens de kinderdienst ingeleverd worden of de week voorafgaand aan deze dienst ook in overleg met 
Ineke in de kerk afgeleverd worden. In de folder staat beschreven hoe de doos versierd en gevuld kan worden. 
Namens alle kinderen die een doos ontvangen, hartelijk dank voor uw deelname. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Carla 0651694255/ a.c.aalbers@icloud.com 

 
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  
19.15u in de Maranathakerk. 

 
Dankdagcollecte 2022 
Woensdag 2 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. We tellen onze zegeningen. 
Dankdag is een dag speciaal om God te danken voor het werk dat we binnen en buiten onze kerk kunnen doen. 
In de Dankdagdienst op 2 november en op zondag 6 november zijn de beide collectes bestemd als Dankdagcollecte. 
De opbrengst van de Dankdagcollecte gebruiken we voor onvoorziene uitgaven, waarmee we elk jaar worden 
geconfronteerd. Deze collecte is vooral belangrijk om de verschillende kerkelijke activiteiten te 
kunnen bekostigen. Zowel binnen als buiten onze kerk. We bevelen deze collecte van harte bij u/jullie aan. 
U kunt uw gift ook overmaken op bankrekeningnummer NL79 RABO 0345504194 onder vermelding van 
Dankdagcollecte 2022. College van Kerkrentmeesters 

 
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 gemalenkoffie. 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. 

 
Agenda 
di.   1 nov.: 17.00 – 18.15 uur Meet&Eat bijeenkomst  
wo. 2 nov.: 14.00 uur filmmiddag, zie toelichting 
wo. 2 nov.: inleveren kopij voor Het Klankbord tot 12.00 uur op het adres: Westeinde 72 of per e-mail 
redklank@kerkpleinnieuwleusen.nl 
Familieberichten bij R. Harke, Dommelerdijk 133a of per e-mail hetklankbord-administratie@pknnieuwleusen.nl 
Za. 5 nov.: 10.00 – 12.00 uur verkoop collectebonnen en –munten. 

Zondagsbrief   
Kopij voor de zondagsbrief van 6 november dient uiterlijk donderdag 3 november om 15.00 uur binnen te zijn op het 
redactieadres, zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl 

mailto:jeugdberaad@pknnieuwleusen.nl
mailto:redklank@kerkpleinnieuwleusen.nl
mailto:hetklankbord-administratie@pknnieuwleusen.nl
mailto:zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl


 
        


