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Voorgangers: 
10.00 uur:  Ds. M. Develing, laatste zondag kerkelijk jaar 
19.15 uur:  Maranathakerk; ds. M. Develing 
                                    
Collecten:  
Diaconie, zie toelichting 
Kerk 
Onderhoudsfonds 
Zending 
 
 

 
Ouderling van dienst:   R. van Lenthe 
Diaken van dienst:       J. Lammertsen 
Organist:   J. Aalbers 

Beamist:                       M. Snijder 

Oppasdienst:               Liandra van Es  

 

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 
Mededelingen 
NLB 283: 1, 3 
Stil gebed 
Bemoediging en groet  
Klein Gloria 

Kyriëgebed 
NLB 283: 4, 5 
Kindermoment gevolgd door lied Evanglied 188 
Gebed 
Lezing Haggai 2: 1-5 + 10-23 
NLB 916: 1, 2 

Lezing Openb 21: 1-7 
NLB 916: 3 
Preek 
NLB 605: 1, 2, 3, 4, 5 
Gedachtenismoment 
Evang. Liedb 17: 1, 3 

Gedicht  
Gebeden 
NLB 416 
Zegen 

 
Eeuwigheidszondag – 20 november 2022 
Vandaag herdenken wij in de kerk de gemeenteleden die gestorven zijn in het afgelopen jaar. Wij willen hen niet 

vergeten. Ze zijn nog in gedachten bij ons. 
In de schikking zijn verschillende bloemen en klimop verwerkt. 
De klimop: Al in de oudheid was de klimop als groenblijvende plant het zinnebeeld van het eeuwige leven.  
Witte roos: De witte roos staat symbool voor liefde, eerbied en herinnering. 
Gipskruid: Gipskruid staat symbool voor eeuwig durende liefde. 
Fresia:  De fresia staat symbool voor onvoorwaardelijke liefde en eerbaarheid. 

Op de spiegel branden lichtjes: voor ieder overleden gemeentelid een lichtje en er brandt een kaars waarmee wij alle 
andere mensen gedenken die van ons zijn heengegaan en die in onze gedachten zijn. 
Ook liggen er witte rozen. 
Voor de mensen 
van voorbij 
voor wie je was 

dichtbij mij 
Voor je sterven 
en je zijn 
voor het missen 
en de pijn 
 

Voor iedere dag 
dat ik je mis 
en de liefde 
die gebleven is 
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Collectebestemming diaconie: PKN - Pastoraat - Samen gedenken  
Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk 
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg 

met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de 
kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een 
begrijpend woord. 
Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. 
Zoals de training ‘Leiding van uitvaarten’, waar ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een 
uitvaart, zoals het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het 

openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en 
een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en 
toerustingsmaterialen. Geef aan de collecte 

 
Dankdagcollecte 
De dankdagcollecte op dankdag en de zondag erna heeft dit jaar, inclusief de bankoverschrijvingen, het bedrag van € 

938.40 opgebracht. 
Alle gevers hartelijk dank hiervoor. 
College van Kerkrentmeesters 

 
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.  
 
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.  
 

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 Roemenie 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 rekening nummer NL05 RABO 0321787862 onder vermelding van ‘kerstkaartenactie Copii of Love’ (rekening is tnv 

Wiebe Nijdam, voorzitter TFT). U steunt hiermee het werk van Sandra Pasman in Medigida. Van harte aanbevolen!  
Namens het TFT van Copii of Love 

 
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!  
Vul een schoenendoos, geef een schat! 
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Beste gemeenteleden. 
Als diaconie zijn we heel blij met de prachtige witte spaarboxen, gemaakt door Sander van de Wetering. Misschien 
heeft u/jij ze al zien staan in de beide hallen van de kerk. In deze boxen willen we graag zoveel mogelijk spulletjes 

sparen voor Kerk in Actie en de SDW. Zoals oude: mobieltjes, postzegels, binnen en buitenlandsgeld, ansichtkaarten, 
geboortekaartjes, toners,  cartridges, bloemenzegels van Stegerman, ringzegels van d Ommerdiek en de 
boodschappenzegels van de Plusmarkt. 
De volle kaarten van Stegerman geven we aan de minima, zodat zij ook een keer een bloemetje kunnen kopen. Volle 
ringzegelkaarten kunnen we inleveren tegen contant geld voor de voedselbank. En volle kaarten van de gratis 
boodschappenactie delen we uit aan de minima zodat zij ook een gratis pakket kunnen ophalen. 

Het inzamelen voor Kerk in Actie spulletjes levert elk jaar veel geld op. Meer info hierover kunt vinden op de site van 
Kerk in Actie. 
Sparen kan het hele jaar door! Helpt u mee? 

 
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 

                                                
Agenda 
Do 24 nov: ‘Muzikale Zanggroet’, 18.45 tot 19.45 uur. 
Vr 25 nov: Gemeenteavond, afscheid nemen van ds. L. Hoekstra, 20.00 uur, Maranathakerk 
 

Zondagsbrief   
Kopij voor de zondagsbrief van 27 november dient uiterlijk donderdag 24 november om 15.00 uur binnen te zijn op het 

redactieadres, zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl 
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