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Grote Kerk 
 

GEEN DIENST 
zie Maranathakerk 

 

 

Maranathakerk 
Bevestiging en afscheid ambtsdragers 
Voorganger:  
10.00 uur: ds. L. Hoekstra en  
ds. G.A. Trouwborst 
Organist: Marcel Logtenberg  
Collecten: Diaconie en kerkbeheer 
Deurcollecte: Onderhoudsfonds 

 

 
Liturgie Maranathakerk 
Psalm 139: 1, 14 
Lied 531   : 1, 2, 3    Lezing van het H.Evangelie: Luc. 19: 1-10 
Lied 944   : 1, 3, 4 
Lied 315   : 2 en 3 
Lied 836   : 2 en 5 
Lied 425 

 
Ochtenddienst 
Van een aantal ambtsdragers van onze gemeente is de ambtstermijn verstreken en leggen zij vandaag hun ambt 
neer. Het zijn de ouderlingen Henny Boer, Henk Bloemers en Hennie Prins; de diakenen Tinie Hekman,  
Arnold Paasman, Klaas Schoemaker en Henk de Lange; en de ouderlingen-kerkrentmeester Ronald ten Klooster en 
Jan Tuin. Voorts nemen wij ook afscheid van de kerkrentmeesters Roel Harte en Hennie Schoemaker. 
Wij gedenken ook onze overleden broeder ouderling Evert van den Berg. 
  
De kerkenraad heeft u de namen bekend gemaakt van Diny Lenderink die in het ambt van ouderling, en van 
Gé Snijder die in het ambt van diaken zullen worden bevestigd.  
  
Herbevestiging van ambtsdragers: 
Herbevestigd zullen worden de ouderlingen Hendrien Zieleman, Wilma Westerman (scriba), Minie Boudewijn en 
Wilma Amsink (jeugdouderling). Voorts de diakenen Dinie van Es en Henk Speelman en de ouderlingen-
kerkrentmeester Jan van de Hoek en Betty Schaapman.  
 
Avonddienst - 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.                                                                                                   
 
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. 
 
 
 
 

http://www.kerkpleinnieuwleusen.nl/
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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. 
 
Adventsproject en kinderkerstfeest 
We willen dit jaar de adventsperiode en het kinderkerstfeest nog meer met elkaar beleven, als gemeente samen. Jong 
én oud. Helpen jullie en doen jullie mee? 
Bericht voor de kinderen van groep 1 t/m 8: 
We gaan elke week tijdens de adventsperiode luisteren naar verhalen over vrouwen in de bijbel. We hebben leuke 
verrassingen in petto en gaan elke week iets knutselen. We gaan aan de slag voor de oudere mensen in 
Nieuwleusen, samen met de kinderen van de Ontmoetingskerk. We bereiden ons ook voor op kinderkerstfeest. Het 
belooft een fijn en leuk project te worden! Misschien wil jij knutselen, een rol in de musical, lekker zingen, een gedicht 
voorlezen of een kaars aansteken. Doe je mee? Start van advent is op 27 november. 
Vraag aan onze tieners en jongeren van klas 1 t/m 4: 
Wil jij helpen met het decor voor het kinderkerstfeest? Houd jij van acteren en wil je een rol in de (korte) musical? Of 
houd je misschien van zingen en wil je meezingen met de liedjes van de musical? Ben jij degene die de jongere 
kinderen graag helpt? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Aan de gemeenteleden: 
Wilt u de kinderen helpen met het bouwen van decorstukken? Bent u die handige man of vrouw? Vindt u het leuk om 
de kinderen te helpen met het zingen of bent u misschien die actrice of acteur die de kinderen wel wil helpen om deze 
musical te oefenen? Of wellicht wilt u zelf wel een rol! Dan zij wij op zoek naar u! Laagdrempelig, kleine taken, vele 
handen = licht werk, gezelligheid, samen. 
Meer informatie en opgeven kan via het formulier in de hal van de kerk, via corinavanwijk@live.nl,  
een appje naar 06-48655660 of door één van de leiding van de kinderkerk aan te spreken. 
Groeten namens de leiding van de kinderkerk. 
 
Christelijke Plattelandsvrouwen Nieuwleusen CPVN 
Bijeenkomst van de CPVN dinsdag 8 november. 
De avond wordt verzorgd door slagerij Kouwen. 
Aanvang van de bijeenkomst is 19.45 in de Ontmoetingskerk, Burg. Backxlaan 269. 
Ook op deze avond zijn gasten van harte welkom. 
Voor informatie kunt u bellen: Geertje Brouwer, telefoon 0529-427526 
 
Koffieochtend > Samen ontmoeten 
Op vrijdag 18 november wil de Diaconie u/jou uitnodigen om elkaar te ontmoeten in de Ontmoetingskerk.  
De koffie of thee staat vanaf 10 uur klaar. Iedereen is van harte welkom en neem gerust je buurvrouw, familielid, 
vriend of vriendin mee. 
Op deze ochtend willen we ook weer een ruilbeurs houden met puzzels. Als u ook van puzzelen houdt en u wilt wel 
eens een andere puzzel maken dan is er dan de mogelijkheid om te ruilen. De puzzels kunt u ’s morgens inleveren en 
misschien kunt u er ook weer 1 of meerdere meenemen om te maken. 
Hopelijk zien we u/jou op 18 november! Hartelijke groet, De Diaconie Ontmoetingskerk  
 
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. 
 
Agenda 
10 nov. : ‘Muzikale Zanggroet’, 18.45 en 19.45 uur 
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