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Voorgangers: 
10.00 uur:  Ds. M. Develing, Actie schoenendoos 
19.15 uur:  Maranathakerk; ds. J. Tiggelaar  
                                    
Collecten:  
Diaconie, zie toelichting 
Kerk 
Onderhoudsfonds 
Zending 
 
 

 
Ouderling van dienst:   G. Lammertsen 
Diaken van dienst:       F. Harke 
Organist:   A. Hagels 

Beamist:                       E. Snijder        

Oppasdienst:                Anneke Kalteren 

 

Informatie bij de Kerkdienst: 
Kerkgangers die bij het zoeken naar een plaats in de kerk graag de 1,5 meter regel in acht willen nemen, kunnen 
contact opnemen met de koster. 

 
 
 
 
 
 
 

Bij de diensten 
Volgende week zondag zullen we in de morgendienst de mensen uit het midden van onze gemeente gedenken die 
ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Er is op deze morgen geen regulier koffiedrinken. 
Vanmorgen is er een gezamenlijke kinderdienst ivm de Actie Schoenendoos 
Thema van deze Actie Schoenendoosdienst is: Rainbow vliegt de wereld over 
Welkom en mededelingen 
Openingslied:  Rainbow Roekoe kinderen in de knel  
Stil gebed 
Votum  en groet 
Gebed 
Zingen NLB 8b  
Tijdens het ophalen van de schoenendozen klinkt het liedje ik wens jou 
Lezing Handelingen 16: 6-12 
“Preekje” 
Liedje Ik vind het fijn om jou te helpen 
Wendy verteld over haar bezoek aan Uganda  
Zingen  Evang. Liedb  lied 398  
Gebed 
Zegen slotlied ‘de zegen van God wens ik jou toe’ 
Collecte bij de uitgang voor de schoenendoosactie ‘Gain’ 

 
Collectebestemming diaconie: St. GAIN 
In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede extra kwetsbaar. Daarom doen de scholen en 
kerken in Nieuwleusen mee aan de Schoenendoosactie. Via de actie krijgen kinderen ver weg een schoenendoos vol 
bruikbare spullen. Voor hen is dat een onbetaalbaar cadeau. 
Tijdens de Schoenendoosactie versieren de kinderen en volwassenen van  een schoenendoos en vullen die met 
spulletjes die ze zelf gekocht of verzameld hebben: schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. De 
dozen worden uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk hebben. Als het toegestaan is in het land van 
bestemming, krijgen de kinderen ook een boekje met Bijbelse verhalen.  
Vorig jaar gingen er meer dan 45.000 dozen naar onder meer Sierra Leone, Roemenië, Lesbos en Togo. De jongens 
en meisjes in deze landen nemen de mooi versierde schoenendozen stralend in ontvangst. Kinderen in 
vluchtelingenkamp Mavrovouni op Lesbos hebben soms niet eens een eigen knuffel. En jongeren in arme landen 
kunnen vaak niet naar school als ze zelf geen schoolspullen hebben. Door de doos vol spullen krijgen ze perspectief 
en voelen ze zich gezien. 
De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor het transport van de schoenendozen.  
Van harte aanbevolen! 
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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 

 
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 

 
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. 
 

Stichting Otuke. 
Tijdens de kinderdienst 13 november in de Ontmoetingskerk, zal ik kort vertellen over mijn reis met 
Stichting Otuke naar Uganda. Meer dan 20 jaar was district Otuke in Noord-Uganda het frontgebied in de strijd van 
het Verzetsleger van de Heer, onder leiding van Joseph Kony, tegen het regeringsleger van Uganda.  
In deze oorlog werden ook duizenden kinderen ontvoerd en als kindsoldaten of seksslavinnen ingezet. 
In 2005 keert de rust in Otuke terug, maar er is extreme armoede, kinderen zijn ondervoed, vele 
vrouwen zijn met opzet door Kony besmet met HIV/aids. De mensen en kinderen leven nu nog steeds met alle 
gevolgen van deze oorlog. 
Stichting Otuke zet zich in voor het terugdringen van de extreme armoede in district Otuke.  
Dit doen zij door het opzetten van o.a. spaargroepen. Het doel is dat de deelnemers in staat worden gesteld om een 
eigen onderneming op te starten en zo een eigen inkomen te hebben. 
Tijdens onze reis heb ik, samen met een deel van de groep, geholpen bij een medical outreach voor de mensen in 
deze spaargroepen. Voor de reis is er veel geld ingezameld, waardoor we veel hebben kunnen doen.  
De mensen konden na de (locale) arts en verpleegkundige bezocht te hebben, worden getest op verschillende 
ziekten. Veel medicatie is verstrekt: o.a. antibiotica, malaria medicatie, pijnstillers, antiwormmedicatie.  
Daarnaast zijn er rolstoelen, looprekjes en krukken uitgedeeld, maar ook zeep en tandenborstels. Voor ons allemaal 
zo gewoon, maar daar heel bijzonder. Daarnaast heeft de andere helft van de groep geholpen met het opstarten van 
een naaiatelier. 
We hebben een kerkdienst bijgewoond, bijzonder om mee te mogen maken hoe zij dit hier beleven. 
En een memorial op de plek waar het vluchtelingenkamp zo vreselijk is aangevallen in de oorlog. 
We hebben een home visit gedaan, meewerken met een gezin op een voor hun normale dag. 
Een sportdag georganiseerd, met typische hollandse spelletjes. Wat is er gelachen, even de zorgen vergeten.  
We hebben o.a. sportkleding uitgedeeld (ook van de volleybalvereniging Flash uit Nieuwleusen), hier waren ze heel 
blij mee. 
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 
Vrij. 18 nov. 10.00 uur koffieochtend. 
 

Zondagsbrief   
Kopij voor de zondagsbrief van 20 november dient uiterlijk donderdag 17 november om 15.00 uur binnen te zijn op het 
redactieadres, zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl 
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