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Zondag 19 februari 2023 

Ontmoetingskerk 9.30 uur (Gereformeerde Kerk) 
Voorganger: Ds. C. Baljeu uit Dalfsen 
Organist:  
Collecten: Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds en Zending 
Kindernevendienst: groep 1 - 8 

Ontmoetingskerk 11.00 uur (HervormdeGemeente) 
Voorganger: Ds. H.J.H. Pap 
Organist: Jan Sierink 
Collecten: Diaconie en kerkbeheer 
Deurcollecte: Onderhoudsfonds 
Kindernevendienst: groep 1 - 8 

Liturgie: 
NLB 215 : 1, 2 en 5 
NLB 215 : 6 en 7 Schriftlezing: 
NLB 146 a : 1, 2 en 7 Psalm 131 
NLB 849 : 1 1 Kor. 1: 18-31 
NLB 849 : 2 en 3 
NLB 845 : 1 en 2 

Liturgie: 
Psalm 42 : 1 en 3 
Lied 1010 : 1 en 2 
Lied 303 : 1, 2 en 3 Schriftlezing: 
Psalm 97 : 6 1 Kor. 1: 1-9 
Lied 525 : 1, 2 en 3 Johannes 2 
Lied 525 : 4 en 5 
Lied 518 : 1 en 2 
Slotlied 1005 : 1, 2 4 en 5 

 
Koffie drinken ’s morgens tussen de beide kerkdiensten 
Jullie zijn van harte welkom om gezellig een kopje koffie te komen drinken. De koffie wordt geschonken vanaf de bar 
in de hal. Er is gelegenheid om de koffie op te drinken in zaal 2 en in de hal. In zaal 2 staan enkele zitjes voor mensen 
die slecht ter been zijn of niet zo lang kunnen staan. En verder zijn er statafels. 
De kosters 
 
Avonddienst 
Vanavond is er om 19.15 uur een gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk onder leiding van ds. H.J.H. Pap. 
Organist tijdens deze dienst is Wim van Lenthe. 
Liturgie avonddienst: 
Psalm 65 : 1 Schriftlezing: 
Lied 518 : 1 en 8 Psalm 62 
Lied 315 : 1 Matteüs 11: 25-30 
Lied 315 : 2 en 3 
Lied 340 b 
Slotlied 268 : 1 e n 2 
 
Zieken 
Mevrouw H. Wennemars-Blik verblijft in het Isala ziekenhuis in Zwolle. 
Mevrouw M. de Boer-Bouwhuis verblijft tijdelijk in het Zonnehuis in Zwolle. 
De heer H.J. Luten is opgenomen in Hospice Dedemsvaart. 
 
Project veertigdagentijd en Pasen 2023 Kindernevendienst: Verander je mee? 
Er kan van alles gebeuren: vrolijke dingen, maar ook dingen waar je verdrietig, bang of boos van wordt. Op weg naar 
Pasen vieren we dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. God maakt een nieuw begin, en jij mag daarin meegaan. 
Verander je mee? 
Tijdens de 40-dagen-tijd krijgen we elke week bezoek van de Veranderaar. De Veranderaar helpt ons om na te 
denken over dingen die we kunnen veranderen. Wat zouden we graag anders willen, of hoop je dat sommige dingen 
juist gaan gebeuren? Door elke week het projectlied te zingen, gaan we samen op weg naar Pasen. 
Tijdens de kindernevendienst denken we verder na over de vragen van de Veranderaar en werken we samen naar 
Pasen toe. 
We dagen de hele gemeente uit om na te denken over het thema ‘Verander je mee’. Tijdens het koffiedrinken tussen 
beide diensten in liggen er gespreksvragen op de tafels om samen het gesprek over te voeren.  
Oh, en op 2 april is het Palmpasen! Dan gaan we allemaal een Palmpasenstok maken, niet vergeten! We doen dit in 
de dienst om 9.30 uur én in de dienst van 11.00 uur. 
Op zondag 9 april vieren we in een gezamenlijke dienst Pasen en zien we dat alles anders wordt. 
We werken in beide diensten aan het project. Zien we jou bij de Kindernevendienst? Tot dan! 
Leiding van de Kindernevendiensten Gereformeerde- en Hervormde kerken. 
  



Erediensten op zondagmorgen  
De erediensten op zondagmorgen zijn momenteel in de Ontmoetingskerk. Hierdoor komt u mogelijk in een dienst die 
door de andere gemeente wordt geleid. Door uw frisse blik kunnen gewoonten en/of gebruiken opvallen die voor de 
eigen gemeenteleden heel vanzelfsprekend zijn. Wij zijn benieuwd of u die zo waardevol vindt dat u die in de 
(mogelijk) toekomstige gemeente wilt behouden. Als u zoiets waardevols ziet dan vragen we u dit op een briefje in de 
hal te schrijven en in het schatkistje te leggen dat daarbij staat. Wij zijn heel benieuwd. 
Hartelijke groet, gezamenlijk moderamen 
 
Uw gift is het dubbele waard 
De diaconie collectes van 12 en 19 februari zijn bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving ramp in Syrië. 
Ramp op ramp 
Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende aardbevingen. Syrië 
overkomt ramp op ramp.  
De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Dit maakt de 
situatie nóg urgenter. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen 
en dekens. Anderen krijgen dekzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen 
beschermen tegen neerslag en kou.  
Noodkreet voor slachtoffers 
Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken 
maximaal. Onze noodkreet aan u is: doe mee! Geef voor de zo zwaar getroffen bevolking van Syrië. Kerk in Actie 
werkt in Syrië, niet in Turkije. Daarom vragen we je hulp voor de slachtoffers in Syrië. Uiteraard gaan onze gebeden 
net zo hard uit naar de getroffen bevolking van Turkije. De diaconie van de hervormde kerk steunt deze actie volledig. 
Kerk in actie werkt ook samen met giro 555, maar ondersteunt al sinds de burgeroorlog de kerk in Aleppo. Via deze 
Armeense kerk en hun predikant Ds. Selimian, probeert Kerk in Actie zo direct mogelijk hulp te bieden. 
We krijgen heel veel aanvragen van allerlei instanties om geld te doneren. Kerk in Actie is altijd een betrouwbare 
organisatie gebleken, die zorgt voor zoveel mogelijk hulp op de plek van de ramp. 
Om die reden steunen we deze actie volledig. We hebben besloten om de collectes tijdens de dienst van 12 en 19 
februari voor dit doel beschikbaar te stellen en we zullen de opbrengst verdubbelen (maximaal met 2.000,-- euro) 
Wij hopen op uw gift en hopen dat u zorgt dat we het maximale bedrag kunnen uitkeren. Mocht u niet in de 
gelegenheid zijn om een van deze diensten bij te wonen, dan kunt u uw gift ook overmaken op onze bankrekening.  
NL85RABO0345525329 t.n.v. aardbeving Syrië. 
Wij danken u hartelijk voor uw gift 
 
HA collecte 26 februari 
De afgelopen week en ook vandaag staat in het teken van de ramp in Turkije en Syrië. Voor deze ramp is door u heel 
gul geld gedoneerd. Daarvoor alvast Hartelijk Dank. 
We zullen volgende week de opbrengst vermelden in de zondagsbrief.  
Maar we vragen ook uw aandacht voor de volgende collecte, bestemd voor de minderbedeelden in onze gemeente. 
Ook voor die mensen doen we een beroep op uw gemeenschapszin.  
De HA collecte van 26 februari is bestemd voor Dalfsen geeft Warmte.  
Via de media bent u de afgelopen maanden voortdurend geconfronteerd met de stijgende energieprijzen. Dit geld niet 
alleen voor onze kerkgebouwen, maar ook voor u als privé persoon. Voor een aantal van u is het vervelend, dat er 
een stijging is van de prijzen, maar is dit niet direct voelbaar in de portemonnee. Een aantal mensen die al op het 
bestaansminimum leven, of die in slecht geïsoleerde huizen wonen is dit zeer desastreus. Daar ontstaan schrijnende 
situaties. Helaas ook in onze gemeente. 
In Dalfsen hebben de kerken daarvoor Dalfsen geeft Warmte opgezet 
In 2022 is door de stijging van de energiekosten dit noodfonds opgericht om via geldelijke ondersteuning, maar ook 
via gerichte acties om te verduurzamen de minderbedeelden in onze gemeenten te helpen om deze extreme energie 
kosten te blijven betalen of om ze te helpen met het energie zuiniger maken van hun woning.  
Zowel de Gemeente als Nieuwleusen synergie geven regelmatig geld voor deze actie.  
In november hebben we deze actie al eens onder de aandacht gebracht bij de kerkgemeente, maar nu willen we 
graag de opbrengst van de HA collecte voor dit specifieke doel bestemmen. Het geld is niet allen bedoeld voor de 
ondersteuning van de energiekosten, maar ook om mensen te helpen hun vaste lasten te betalen.  
Als u zelf geen of weinig last heeft van deze energiecrises vragen we u om deze actie met een gift te ondersteunen.  
Dit kan tijdens de dienst door te geven aan de collecte, maar ook door uw gift over te maken op de 
bankrekeningnummers van de diaconieën, onder vermelding van HA collecte feb. 2023  
NL 85 RABO 0345525329 Hervormde Kerk  
NL 22 RABO 0345502310 Gereformeerde Kerk  
Of NL66ABNA0109944216 t.n.v. Stichting Noodfonds Dalfsen o.v.v. Dalfsen geeft Warmte 
Wij rekenen op uw gulle bijdrage 
 
  



Actie Kerkbalans 2023 toezeggingen 
Alle retour gekomen toezeggingsformulieren zijn verwerkt. Op de vrijwilligersavond van 16 februari konden we het 
toegezegde bedrag van € 239.300,-- (afgerond) bekendmaken. In de begroting waren we uitgegaan van € 240.000,--. 
We hebben goede hoop dat we dat nog gaan halen! Wie het formulier nog niet afgegeven heeft, kan dat alsnog doen 
bij Willem Brinkman. Digitaal aanleveren mag ook en dan graag mailen naar janvanderkolk@pknnieuwleusen.nl. De 
Actie Kerkbalans van 2022 had aan toezeggingen een bedrag van € 245.831,38. Wij zijn blij met alle toegezegde 
bedragen. Iedereen die geholpen heeft met deze Actie Kerkbalans 2023 hartelijk dank daarvoor! 
 
Contactmiddag PCOB  
De PCOB hoopt op donderdag 23 februari a.s. weer een contactmiddag te organiseren. Als gast ontvangen wij dan 
mevrouw M(arian) Spin-Schrijver. Zij is casemanager dementie bij Carinova. Als zodanig is zij een (vaste) begeleidster 
van personen met dementie, fungeert als zijn of haar mantelzorger(s) en is het contactpunt voor het sociale netwerk. 
Zij wijst de weg en kan bemiddelen bij het regelen van zorg en bij het maken van keuzes. Omgaan met iemand die lijdt 
aan dementie is niet gemakkelijk. Zij kan richtlijnen geven hoe hier mee om te gaan. Iedereen, leden en niet-leden, 
zijn van harte welkom in de Ontmoetingskerk in Nieuwleusen. Aanvang 14.00 uur. Voor eventueel vervoer: Rita de 
Graaff, tel. 0529 482 219 of Jan Kragt, tel 0592 484 430. 
 
Open repetitie CMK ASAF 
Christelijk Mannenkoor ASAF uit Dedemsvaart houdt maandag 27 februari a.s. een OPEN REPETITIE in de 
Maranathakerk te Nieuwleusen. Graag ontvangen wij tijdens die avond mannen, die altijd al eens bij een koor wilden 
zingen, maar nog nooit de stap hebben gezet. Nu hebt u de kans om de sfeer in een koor eens te proeven en zelf te 
zien, hoe een repetitie verloopt. Natuurlijk is uw partner ook van harte welkom, maar als mannenkoor gaat het ons 
natuurlijk om mannen. We beginnen om 19.45 uur, maar als u wat eerder binnen komt lopen, kunnen we vooraf wat 
aanwijzingen geven. Graag tot ziens. 
 
Wie komt er helpen? 
Op dinsdagochtend 28 februari, in de voorjaarsvakantie, wordt er weer het Vakantie Bijbel Feest gehouden voor 
kinderen vanaf 4 jaar. 
Vind jij het leuk om te komen helpen deze ochtend, dan ben je van harte welkom! 
Heb je nog uren nodig voor je maatschappelijke stage, dan is dit je kans om ze te behalen…… 
Of ben jij de vader/moeder/ opa/ oma die met je (klein)kind(eren) meekomt en gezellig blijft om te helpen.. 
Of gewoon zin hebt in een feestje…… Laat het dan weten via jeugdberaad@pknnieuwleusen.nl 
We hopen op veel reacties, zodat het Vakantie Bijbel Feest een echt feest wordt! 
 
Activiteiten in de Ontmoetingskerk tijdens de veertigdagentijd 
- 19 en 26 februari uitdelen spaardoosjes 
- Elke week vastenactietip 
- 5 maart paasgroetenactie 
- 9 april inleveren spaardoosjes 
Het thema van deze veertigdagentijd is: “Uit liefde voor jou” 
Elke zondag in de Veertigdagentijd is er aandacht voor de collecte op de beamer en bij het collectemoment. In de 
Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. Elke week is er een vastentip. Vasten kan 
betekenen dat je ergens even vanaf ziet of dat je juist iets extra’s doet. Zo kun je in de Veertigdagentijd elke week op 
een andere manier vasten. Gelijktijdig geven we u er een spaardoosje bij zodat u het geld wat u bespaart met vasten 
kunt doneren voor de collecte van Kerk in Actie voor Moldavië. 
Vastentip Week 1 (Aswoensdag 22 februari t/m zondag 26 februari) 
Bid deze week voor iemand in je omgeving die je rust en vrede toewenst. 
Namens de beide diaconieën: Gerrit van Wijk, Gé Snijder, Sabine ter Wee, Fenny Harke en Jennie Lammertsen 
 
Bestellen van de veertigdagentijdkalender 

De Petrus-veertigdagentijdkalender 2023 daagt uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. Het thema is 
‘Uit liefde voor jou. Ontvangen en delen’. We staan stil bij Jezus’ laatste avondmaal en zijn opdracht om steeds 
opnieuw brood en wijn met elkaar te delen. Het zet ons stil bij zijn overvloedige liefde voor ons, maar ook bij de 
opdracht om te delen van wat we zelf ontvangen hebben. Voor iedere dag is er een bijbeltekst met een korte 
overdenking, afgewisseld met gebeden, liederen en gedichten.  
De veertigdagentijd begint op Aswoensdag 22 februari.  
U kunt de gratis kalender bestellen op de website: petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender 

Namens de werkgroep 40-dagentijd Gé, Gerrit, Fenny, Sabine en Jennie 

 
  



Expositie Ontmoetingskerk 
De komende paar maanden hangen mijn werken in de hal van de Ontmoetingskerk, waaronder een aantal 
pentekeningen, schilderijen en een gedicht. Ik creëer vanuit mijn intuïtie, zo zijn al mijn tekeningen tot stand gekomen. 
Sinds kort ben ik weer begonnen met schilderen (met acrylverf) en het schilderij van de dame is mijn eerste 
mensfiguur. 
De komende tijd hoop ik door te gaan met nieuwe werken. Ook ben ik bezig met een dichtbundel, met het thema rouw 
en verlies, met eigen gedichten en illustraties. En er komt een kaartenlijn uit. Mocht je belangstelling hebben voor mijn 
werk, of meer informatie willen, neem gerust contact met me op. Mijn Instagram is: Illustrated_by_me en mijn 
mailadres mevisscher@hotmail.com. Hartelijke groet, Marlies Visscher 
 
Agenda 
22 februari Toerustingsavond bezoekmedewerkers en ouderlingen, 20.00 uur, Maranathakerk (ds. Pap en 

ds. Trouwborst) 
23 februari PCOB, 14.00 uur, Ontmoetingskerk 
23 februari Bijbelkring (ds. Pap vervangt ds. Trouwborst), 20.00 uur, Grote Kerk 


