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Zondag 13 november 2022 
Grote Kerk 
 
 

GEEN DIENST 
zie Maranathakerk 

 

 

Maranathakerk 
Actie schoenendoos 

Voorganger:  
10.00 uur: Ds. G.A. Trouwborst 
Organist: Jan Sierink  
Collecten: Diaconie en kerkbeheer 
Deurcollecte: Onderhoudsfonds 
Kindernevendienst: groep 1 - 8 

 

 

Liturgie ochtenddienst Maranathakerk: 
Psalm 103 : 1, 3 en 5 Schriftlezing: 
Lied 360 : 1, 2, 4, 5 en 6 Exodus 3: 1-6 en 13-15 
Psalm 105 : 1 en 3 Lucas 20: 27-40 
Lied 319 : 1, 2, 5 en 7 
Lied 645 : 1, 2, 3 en 6 
Lied 675 

Liturgie avonddienst Maranathakerk: 
Lied 146a : 1 en 2 Schriftlezing: 
Lied 146a : 4 Spreuken 9 
Lied 316 : 1 Mattheus 25: 1-13 
Lied 316 : 2 en 3 
Lied 316 : 4 
Lied 340b 
Lied 425 

 
Actie schoenendoos 
Deze zondag zal ook in de Maranathakerk aandacht worden besteedt aan de "actie schoenendoos". U mag deze 
zondag een gevulde schoenendoos inleveren, of in de komende week. Voor een financiële bijdrage staat er een bus in 
de hal van de kerk. 
 
Tienernevendienst 
De tieners zijn zondag 13 november welkom om te helpen met de schoenendoos actie in de Ontmoetingskerk.  
Zondag 11 december 10.00 zal er tienerdienst in de Grote kerk zijn. Tot dan! 
Groetjes Henriët Broer en Jeanette den Ouden 
 
Avonddienst 
Vanavond is er om 19.15 uur een gezamenlijke dienst in de Maranathakerk onder leiding van ds. J. Tiggelaar uit 
Nieuwleusen. Organist tijdens deze dienst is Marcel Logtenberg. 
 
Zieken 
Mevrouw Patricia Speelman-van Steeg onderging afgelopen week een ingrijpende operatie in de Isala in Zwolle. Tot 
opluchting en dankbaarheid kon worden gedaan wat met hoopte en dat opent ook de hoop op een goed herstel. Wij 
wensen en bidden dat Patricia van harte toe. 
Van de heer D. Prins vernamen wij dat hij vorige week weer terug is gekeerd uit IJsselheem naar huis. Daar veel 
sterkte gewenst met de therapie en de verdere weg van herstel. 
 
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? 
Meer informatie in de zondagsbrief van 6 november jl. welke terug te vinden is onder de zondagsbrieven op 
kerkpleinnieuwleusen.nl. 
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. 
 
  



Koffieochtend; Samen ontmoeten 18 november 
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 
 
Nieuws van uw Israël consulente 
Op D.V vrijdag 18 november organiseer ik buiten onder de carport een verkoop van Israël producten. U bent deze dag 
tussen 11.00 – 18.00 uur welkom aan Kon. Wilhelminalaan 59 te Nieuwleusen. Naast de standaardproducten zoals 
onder andere jam en huidverzorgingsartikelen zijn er speciaal voor de komende decembermaand veel leuke 
aanbiedingen en cadeau artikelen. Veel mooie cadeaus heb ik thuis op voorraad. Graag vraag ik ook aandacht voor 
de wijn. Ik heb een uitgebreide wijncollectie thuis. Een heerlijke wijn uit Israël of druivensap mag toch niet ontbreken 
tijdens uw kerstdiner. Ook leuk om als relatiegeschenk weg te geven. Bij aankoop vanaf € 30 krijgt u als dank een 
prachtig olijfhouten hartje uit Bethlehem cadeau. Er worden fotokaarten verkocht waarvan de volledige opbrengst is 
bestemd voor de gaarkeuken van Hineni in Jeruzalem. Speciaal deze keer zijn er mooie kerst- en nieuwjaarskaarten. 
Ik hoop u te mogen verwelkomen. Shalom, Marjon Neelis / Mail: israel.nieuwleusen@gmail.com / Tel.: 0529-484525 
 
Contactmiddag PCOB 24 november 
Wij hopen op deze dag de bekende presentatrice van RTV Oost, maar ook groot pleitbezorger van de streektaal: Thea 
Kroese, te ontvangen. Thea Kroese zal de contactmiddag verzorgen in onze (streek)taal. Zij vertelt dan over de 
cultuur en de geschiedenis. Op haar eigen wijze vertelt zij over sagen en legendes, gekoppeld aan volkskunde en zijn 
gebruiken. Misschien ligt ze ook nog een tipje op over de gerechten van vrogger. Wij zijn ervan overtuigd dat het een 
genoeglijke middag wordt. Alle leden (en niet-leden) van harte welkom in Nieuwleusen. Wij beginnen om 14.00 uur in 
de Ontmoetingskerk, Burg. Backxlaan 269.  
Voor eventueel vervoer kun je contact opnemen met Rita de Graaff, 0529 482 219. 
Namens het bestuur, Klaas Buitenhuis, secr. PCOB 
 
Uitnodiging gemeenteavond 25 november 
U wordt allen van harte uitgenodigd voor een gemeenteavond, waar we op feestelijke wijze afscheid nemen van  
ds. Hoekstra, die met emeritaat hoopt te gaan. Deze avond wordt gehouden op vrijdag 25 november 2022, in de grote 
zaal van de Maranathakerk. Aanvang 20.00 uur, inloop met koffie vanaf 19.30 uur. Op het programma deze avond 
staan veel onderwerpen welke de afgelopen ruim 30 jaar de revue zijn gepasseerd. Uiteraard onder het genot van een 
hapje en een drankje. We hopen op een gezellig samenzijn. 
Voor wie deze avond gebruik wil maken van de autodienst, is dit mogelijk. Daarvoor kunt u contact opnemen met Jan 
Tuin, tel. 483240 
Tevens wordt u uitgenodigd voor de afscheidsdienst van ds. Hoekstra op zondag 27 november 2022, in de 
Maranathakerk, aanvang 10.30 uur. 
Namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuwleusen 
 
Welkomstdienst 27 november 
Deze keer krijgen we gasten in de Welkomstdienst: het Leger des Heils. Samen gaan we het hebben over adventstijd. 
Wat betekent de komst van Jezus voor ons in deze donkere dagen. Samen met hun ensemble zullen we mooie 
liederen zingen en na afloop van de dienst is er koffie en thee. 
Mogen we u/jou ook ontmoeten op 27 november? De dienst begint om 19.15 uur in de Maranathakerk. 
 
Open kerk tijdens Kerstmarkt 10 december 
Zaterdag 10 december wordt weer de jaarlijkse kerstmarkt gehouden rondom de Grote kerk van15.00 - 20.00 uur. 
Wij zoeken nog koren, ensembles, muzikanten die een optreden willen verzorgen in de kerk. Er zijn nog enkele tijden 
beschikbaar. Voor meer informatie mag je contact met ons opnemen... 
Vriendelijke groet, Yvonne Vos & Jeanette den Ouden 
 
Stichting Otuke 
Tijdens de kinderdienst 13 november in de Ontmoetingskerk, zal Wendy Bos kort vertellen over haar reis met Stichting 
Otuke naar Uganda. 
Volgend jaar gaan we weer op reis met Stichting Otuke en willen we meerdere medical outreach dagen organiseren. 
Steunen van stichting Otuke mag natuurlijk altijd en kan via de link:  
https://otuke.nl/uganda-reis-2022/wendybos/donate of via de website www.otuke.nl 
Alvast hartelijk dank! Vriendelijke groet Wendy Bos 
 
Agenda 
15 nov. Bijbelkring, 20.00 uur, Grote Kerk 
16 nov. Kringavonden geloofsopvoeding voor ouders van jonge kinderen, 20.00 uur, Grote Kerk 
18 nov. Koffieochtend: Samen ontmoeten, 10.00 uur, Ontmoetingskerk 
18 nov. Verkoop Israëlproducten, tussen 11.00 en 18.00 uur, Kon. Wilhelminalaan 59 


