
 
 

ZONDAGSBRIEF 
29 ste jaargang, week 8, Zondag 19 februari  
Redactieadres: Hennie Bijker - Grolleman, Burg. Backxlaan 273, tel.0529-482185 

                                                                 Manon Kleine - Visscher, Meeleweg 38, tel. 06-52061538             
            E-mailadres: zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl.  

Eindredactie namens de kerkenraad: Ds. M. Develing, E-mailadres: develing@xs4all.nl.  
De zondagsbrief r.is ook  te lezen op de website: www.kerkpleinnieuwleusen.nl                     
Bankrekeningnummers: Bijdragen kerk: NL79RABO0345504194  Bijdragen diaconie: NL22RABO0345502310 

 
 
Voorgangers: 
09.30 uur:  Ds. C. Baljeu uit Dalfsen (GK) 
11.00 uur:  Ds. H.J.H. Pap (HG) 
19.15 uur:  Ds. H.J.H. Pap 
 
               
Collecten:  
Diaconie, zie toelichting 
Kerk 
Onderhoudsfonds 
Zending 
 
Kindernevendienst: groep 1 – 8 
 
 

 
Ouderling van dienst:    A. van de Hoek 
Diaken van dienst:        H. en J. Gerrits 
Organist:    A. Hagels 

Beamist:                        W. Haan 

Oppasdienst:                 Liandra van Es 

 

                                                             QR voor digitale collecte 

                        
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: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte diaconie bestemd voor Giro 555: Aardbeving Turkije en Syrië  
Turkije en Syrië zijn getroffen door meerdere zware aardbevingen en naschokken. De schade is enorm: gebouwen 
zijn ingestort, vele tienduizenden mensen zijn gewond en het dodental is inmiddels opgelopen tot meer dan 36.000 
mensen. Veel mensen zitten, vanwege instortingsgevaar, onbeschermd in de ijzige kou.  
Er is dringend hulp nodig. De organisaties achter Giro555 slaan daarom de handen ineen en roepen heel Nederland 
op om in actie te komen voor de mensen in Turkije en Syrië.  
De hulporganisaties achter Giro555 werken de klok rond in de getroffen gebieden. Ze helpen onder andere met zoek- 
en reddingsoperaties en delen eten, drinken en hulpgoederen uit, zoals medicijnen, winterkleding en dekens.  
Ook staan de organisaties klaar voor zowel medische als psychologische hulp. 
De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 zijn zelf of via lokale partners in het getroffen gebied aanwezig.  
Ook Kerk in Actie is een organisatie die samen werkt met Giro 555. Zij doen er alles aan om zoveel mogelijk mensen 
te helpen. De eerste prioriteit voor nu is noodhulp. De collecte opbrengst wordt gestort op Giro 555.  
Van harte aanbevolen!  Vanuit de diaconie wordt er ook een gift van 500 euro overgemaakt. 
 

 

Liturgie bij de morgendienst van 09.30 uur 
NLB 215: 1, 2 en 5                                                           
Stil gebed, votum en groet 
NLB 215: 6 en 7 
Gebed van toenadering 
NLB 146a: 1, 2 en 7 
Gebed 
1e schriftlezing Psalm 131 
NLB 849: 1 
2e schriftlezing 1 Korintiërs 1: 18 – 31 
NLB 849: 2 en 3 
Uitleg en verkondiging 
NLB 845: 1 en 2 
Dankzegging en voorbeden 
Collectie  
Het liefste lied van overzee 2: 26 
Zegen 

Liturgie bij de avonddienst  
We zingen Psalm 65:1 
Stil gebed bemoediging en groet 
We zingen lied 518:1 en 8 
Gebed 
Schriftlezing Psalm 62 
Zingen lied 315:1 
Schriftlezing Matteüs 11:25-30 
Zingen lied 315: 2 en 3 
Prediking 
We belijden het geloof door staand te 
zingen lied 340b 
Gebeden 
Slotlied lied 268:1 en 2 
Wegzending en zegen 
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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 

 
Wie wil helpen? 
Binnenkort komt Enexis om de elektra aansluiting aan te passen voor de verduurzaming van het kerkgebouw.  
Hiervoor moet een gat gegraven worden aan de zuidzijde van het gebouw. 
Wie wil hiermee helpen op woensdag 22 februari of donderdag 23 februari. 
Ik hoor graag.    Henk Snijder.    06 10032999. 

 
Expositie Ontmoetingskerk  
Lieve mensen, 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  
 
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 

 
Contactmiddag PCOB 

De PCOB hoopt op donderdag 23 februari a.s. weer een contactmiddag te organiseren. 
Als gast ontvangen wij dan mevr. 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. 

 
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! 

 
Agenda 
Do 23 febr 14.00 uur PCOB. 

 
Zondagsbrief   
Kopij voor de zondagsbrief van 26 februari dient uiterlijk donderdag 23 februari om 15.00 uur binnen te zijn op het 
redactieadres, zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl 
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