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LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR                        Zondag 20 november 2022 
Grote Kerk 
Voorganger:  
10.00 uur: Ds. G.A.Trouwborst 
Organist: Cor Akkerman 
Collecten: Diaconie en kerkbeheer 
Uitgangscollecte: Vrolijkheid in 
asielzoekerscentra. 
Kindernevendienst: groep 1 – 8 
 

 

 

Maranathakerk 
Voorganger:  
10.00 uur: Ds. L.Hoekstra 
Organist: Marcel Logtenberg 
Collecten: Diaconie en kerkbeheer 
Uitgangscollecte: Vrolijkheid in 
asielzoekerscentra. 
Kindernevendienst: groep 1 - 8 

 

 

Liturgie Grote Kerk 
Psalm 116: 1,3 en 4 
Lied 650: 1,2,3,4 en 7 
Lied 737: 1,2,3,4,14,20 en 21 
Lied 268                            Schriftlezing 
Lied 957                 Openbaring 21: 1-7 
Psalm 91a 
Lied 513 

 Zie liturgie Grote Kerk  

 
Bij de diensten. 
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar 2021-202, de zondag van de Voleinding, herdenken we allen die ons 
door de dood ontvallen zijn. Voor in de kerk staan evenzoveel kaarsjes als wij gedenken en namen noemen. 
Gasten zijn van harte welkom! 
 
Uitzending ochtenddiensten 
Vanochtend hebben wij in beide kerkgebouwen tegelijkertijd een dienst ter afsluiting van het kerkelijk jaar. Beide 
diensten beginnen om 10.00 uur en in de diensten zal ook dezelfde liturgie worden gevolgd. Echter via 
kerkdienstgemist.nl kunnen wij om 10.00 uur maar 1 dienst uitzenden, de rechtstreekse uitzending vanochtend zal 
plaats vanuit de Maranathakerk. En de dienst in de Grote Kerk wordt opgenomen en kan men later deze ochtend 
vanaf 12.00 uur terugkijken via kerkdienstgemist.nl 
 
Avonddienst 
Vanavond is er om 19.15 uur een gezamenlijke dienst in de Maranathakerk onder leiding van ds. M. Develing. 
Organist tijdens deze dienst is Wim van Lenthe. 
 
Overleden 
Op 16 november overleed in de leeftijd van 84 jaar Gerrie de Boer. Zij was haar laatste levensfase woonachtig in het 
Vlierhuis te Ommen. De dankdienst voor haar leven zal worden gehouden op maandag 21 november om 13.30 uur in 
de Grote Kerk, voorafgaande aan de begrafenis. 
In onze gebeden denken wij aan haar naaste familie, die in haar een lieve zus, schoonzus en tante verloor, en 
eenieder die om haar heengaan bedroefd is. 
 
Zieken 
Terug uit het ziekenhuis kwam deze week mevrouw Patricia Speelman na een geslaagde operatie. Wij wensen haar 
goed herstel toe. 
 
Uitgangscollecte diaconie 20 november 2022 Vrolijkheid in asielzoekerscentra 
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter 
de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Het is dan ook belangrijk, 
dat deze mensen bezigheden krijgen, die ze in het AZC kunnen uitvoeren. Verveling en nutteloosheid zijn funest voor 
deze mensen. Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals 
dans, theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. 
Meer informatie kunt u lezen in het Klankbord. 
Mocht u niet in staat zijn om deze dienst bij te wonen, dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op ons         
bankrekeningnummer NL85RABO0345525329 t.n.v. uitgangscollecte 20 november 2022 



Adventsproject 
Beste tieners (voortgezet onderwijs), 
Vanaf volgende week, 27 november, starten wij met het adventsproject! 
We starten vanaf dan ook met het oefenen voor de musical. Deze musical gaan we opvoeren voor de kinderen tijdens 
het kinderkerstfeest. We hopen dat jullie mee willen doen en mee willen helpen. 
Hoe kun je meedoen? à Kom tijdens de adventszondagen naar de kerk en ga mee tijdens de kindernevendienst. We 
kunnen jouw talent goed gebruiken! Een rol in de musical, zingen, decor maken, kostuums uitzoeken of helpen bij de 
kinderen tijdens het adventsproject. Komen jullie ook? Voor deelnemen aan de musical zou het heel fijn zijn wanneer 
je alle zondagen kunt komen. Maar deels helpen is ook heel erg fijn!! 
Beste kinderen van groep 1 t/m 8, 
Voor jullie is er vanaf 27 november het adventsproject waarin we naar de verhalen luisteren uit de bijbel, gaan 
knutselen en oefenen voor het kinderkerstfeest. Ook jullie kunnen, als je dat wilt, meedoen aan de musical. 
27 november à Maranathakerk, 4, 11 en 18 december à Grote Kerk 
18 december kinderkerstfeest in de avond à Grote kerk 
Namens alle leiding van de kinderkerk en tienernevendienst (Henriët): tot de 27e! 
 
Schoenendoosactie 2022                     
Hier een berichtje over de schoenendoosactie 2022! Wat zijn er veel schoenendozen gevuld en versierd door jullie 
allemaal! Op woensdagochtend 16 november zijn alle versierde schoenendozen richting het verzamelpunt in Elburg 
gebracht. De bus van bloemisterij Stegerman was helemaal volgepakt met de dozen die we opgehaald hebben bij de 
scholen en kerken in Nieuwleusen.  In totaal zijn er 177 dozen gevuld in Nieuwleusen. 
Een mooi resultaat en een goed gevoel dat er zoveel kinderen in arme landen een mooi cadeau krijgen! 
Allemaal hartelijk bedankt voor het meedoen en hopelijk mogen we volgend jaar weer op jullie rekenen!  
 
Kerstkaarten voor Copii of Love 
In de hal van de kerk liggen setjes (hele mooie!) kerstkaarten. Deze zijn ontworpen door Paulien Visscher voor het 
project Copii of Love. Sandra Pasman werkt voor Copii of Love in Roemenië om kansarme kinderen een toekomst te 
geven, zie http://www.medgidia.nl/copii-of-love/ 
Deze kerstkaarten kunt u direct na de dienst meenemen! Maak op een moment dat het u uitkomt een gift over van 
minimaal * 6 euro (voor 1 setje) of * 10 euro (voor 2 setjes)  
Op rekeningnummer NL05 RABO 0321787862 onder vermelding van ‘kerstkaartenactie Copii of Love’ (rekening is 
t.n.v. Wiebe Nijdam, voorzitter TFT). U steunt hiermee het werk van Sandra Pasman in Medigida. Van harte 
aanbevolen! Namens het TFT van Copii of Love 
 
Contactmiddag PCOB 24 november a.s. 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 u 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 
 
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. 
 
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. 
 
 
 



GZB-jongeren café met bezoek uit Nepal. 
De gemeente van Rouveen-Staphorst heeft iets leuks op de planning staan voor de jeugd. Het GZB-jongeren café. 
Een gezellige avond voor jongeren waarbij een speciale gast wordt ingevlogen. Jiwam uit Nepal, die de dorpen van de 
Himalaya-gebergte intrekt om daar het Evangelie te delen. 
Op zo’n bijzonder moment realiseren we ons echt dat het Gods wereldwijde kerk is, met Christenen uit zoveel 
verschillende landen dienen we Hem. 
Het is natuurlijk extra leuk als er jeugd uit de omgeving aanhaakt. Dan gaan we over lands- en dorps/stadsgrenzen 
heen. Komen jullie ook? Zaterdag 26 november, start 20.00 uur Graag even opgeven! Meer info over Jiwam en zijn 
werk: www.gzb.nl/zendingswerkers/hom Nadia Smits Relatiebeheer GZB 0343-512444/GZB.nl 
 
Welkom bij de ontmoetingsmaaltijd op 2 december 2022. 
Op 2 december 2022 is de volgende ontmoetingsmaaltijd in een zaal van de Maranathakerk. 
Zin om mee te eten? Geeft u zich dan vóór 29 november op bij Ada Kremer (tel. 482535) of bij Lienke Poppen (tel. 
482400) U bent van harte welkom, alleen, met partner, vriend of vriendin. Vanaf 17.00 uur staat de deur open en 
beginnen we met een welkomstdrankje. Omstreeks 17.30 uur gaan we dan aan tafel. Na afloop is er natuurlijk nog 
gelegenheid om samen een kop koffie of thee te drinken. De kosten zijn € 6,00 p.p. Graag tijdig opgeven, want we 
kunnen maximaal 20 personen mee laten eten. Als het vervoer een probleem is kunt u dat ook laten weten en kunt u 
gehaald worden. We hopen weer op een gezellige maaltijd. 
 
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 
 
 
Agenda 
21 nov. Vergadering H.V.D. Zuid, 20.00 uur, GK 
22 nov. Vergadering H.V.D. Noord, 20.00 uur, MK. 
24 nov. Contactmiddag PCOB 14.00 uur OK. 
25 nov. Gemeenteavond, afscheid nemen van Ds. L. Hoekstra, 20.00 uur, MK. 


