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Voorgangers: 
10.00 uur:  Ds. M. Develing,  
19.15 uur. OPEN DOORS, Jeugddienst, Maranathakerk 
                                    
Collecten:  
Kerk 
Kerk 
Onderhoudsfonds 
Zending 
 
 

 
Ouderling van dienst:   G. Lammertsen 
Diaken van dienst:       S. ter Wee 
Organist:   F. Bruins  

Beamist:                       W. Haan            

Oppasdienst:                Aleida de Weerd 

Lector:                          A. van den Hoek 

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 
Afscheid van de orgelbank…. 
In deze dienst, staan we even stil bij het afscheid van dhr. Gerard Verheule als organist tijdens de kerkdiensten. 
Op zijn 14e jaar werd hij geïnspireerd door een orgelconcert van Feicke Asma. Kort daarna is hij zelf begonnen met 
het leren bespelen van het orgel. 
Vanaf 1980 hebben wij zeer regelmatig kunnen genieten van zijn persoonlijke en herkenbare touche in het orgelspel. 
Ook in deze dienst zal hij, voor de laatste keer, zijn liefde voor de muziek en de liederen ons ten gehore brengen. 
Na de dienst kunt u dhr. G. Verheule bedanken voor zijn inzet onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers. 
Liturgie bij de morgendienst 
NLB 85: 3, 4 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Klein Gloria 
Gebed 
NLB 316: 1, 4 
Gebed 
Kindermoment gevolgd door het lied ‘Dank u wel’ 
Lezing  Lucas 19: 41-48 
NLB 84: 1, 2 
Verkondiging 
NLB 602: 1, 2, 4, 5 
Dankgebed en voorbede 
NLB 713 
Zegen 

 
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  
19.15 uur in de Maranathakerk. 
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Dankdagcollecte 2022 
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 Voedselbank en Kledingbankactie 
Op dankdag voor gewas en arbeid mochten 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 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. 
 

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 

 
Actie schoenendoos Ontmoetingskerk 13 november 2022 
Beste gemeenteleden, als het goed is heeft een folder voor deelname aan de actie schoenendoos in uw brievenbus 
ontvangen. 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 

 
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 

 
Agenda 
Za. 5 nov.: 10.00 – 12.00 uur verkoop collectebonnen en –munten. 
Do 10 nov: 18.45 – 19.45 uur ‘Muzikale Zanggroet’ 

 
Zondagsbrief   
Kopij voor de zondagsbrief van 13 november dient uiterlijk donderdag 10 november om 15.00 uur binnen te zijn op het 
redactieadres, zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl 
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