
 
 

ZONDAGSBRIEF 
29 ste jaargang, week 9, Zondag 26 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. G.A. Trouwborst (HK), Viering Heilig Avondmaal 
11.00 uur:  Ds. M. Develing (GK), Viering Heilig Avondmaal 
19.15 uur:  Ds. G.A. Trouwborst, Viering Heilig Avondmaal en                         
Dankzegging 
 
 
               
Collecten:  
Diaconie, zie toelichting Dalfsen geeft warmte 
Kerk 
Onderhoudsfonds 
Zending 
 
Kindernevendienst: groep 1 – 8 
 
 

 
Ouderling van dienst:    E. Hofman 
Diaken van dienst:        L. Poppen 
Organist:    G. Lammertsen 

Beamist:                        J. Snijder 

Oppasdienst:                 Marije Veltman 

 

                                                             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:  

 

Symbolische bloemschikkingen Veertigdagentijd en Pasen 2023 
Op de liturgietafel in de Ontmoetingskerk staan gedurende de Veertigdagentijd en Pasen 2023 symbolische 
bloemschikkingen. Bij de schikkingen staat iedere week een uitleg. 
Het thema is: Uit liefde voor jou  
Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken zoals hazelaar en kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is 
om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte 

wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. Met deze kronkeltakken maken we iedere week een 
andere op de natuur geïnspireerde organische vorm zoals een boog, ellips en cirkel. Voor ieder viermoment in deze 
periode wordt er iets van symboliek toegevoegd aan de schikking, passend bij  de lezing. De eerste schikkingen 
hebben een sober karakter. De Veertigdagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en 
reflectie. De liturgische kleur is dan ook gedurende de hele periode paars. Naarmate we dichter bij Pasen zijn worden 
de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met Pasen verandert de kleur naar wit. 

 
 
 
 

Liturgie bij de morgendienst van 11.00 uur  

NLB  91: 1 
Stil gebed 
Bemoediging en groet  
Gebed  
Luisterlied NLB 858 
Gebed 

Kindernevendienst project + projectlied  
Lezing Mat 4 : 1-11 
NLB 538: 1, 2 
Verkondiging 
NLB 377: 1, 2, 4 
Dankgebed en voorbede  

Aandacht voor de collecte 
Viering van de Maaltijd des Heren 
NLB 405: 4 
NLB 385:  
NLB 657: 1, 4 
Zegen 

Liturgie bij de avonddienst  
Welkom en afkondigingen  
Aanvangslied: Psalm 92: 1,2,3 
Stil gebed  
Bemoediging en groet  
Lied: Psalm 92: 7,8 

Gebed  
Schriftlezing: Romeinen 5:12-21 
Lied: 314: 1,3 
Preek  
Lied: 103 C: 1,2,3 
DIENST VAN DE TAFEL  
Huishoudelijke mededelingen (gasten welkom; looproute; we nuttigen 
tegelijkertijd; wijn/druivensap/ wie slecht ter been is ontvangt op zitplaats)  

Inzettingswoorden  
Lied: 340 B  

Tafelgebed 
Nodiging  
Lied: 632 
Gemeenschap van brood en wijn (lopend)  
Dankzegging en aandacht voor de collectes 
Slotlied: 245: 1,3 

Heenzending en zegen  
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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 9.30u én in de dienst van 11.00u. 
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. 
 

Preek in de Week  
Stilzwijgend is het al een beetje een vaste waarde geworden in het dienstenrooster: ‘Preek in de Week’. ’Preek in de 
week’ is een goede gelegenheid om eens samen, als hoorders van de preek en de dominee na te denken over de 
betekenis van de Bijbeltekst die voor de zondag op het rooster staat.  

In voorbereiding op de ‘preek’ van 5 maart is er op  maandagavond 27 februari om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk 
een ‘preek in de week’ voorbereidingsavond. Tekst voor zondag 5 maart is Matteüs 17 vers 1/m 9.  
Bent u van plan om te komen, graag even van te voren opgeven i.v.m de koffie en de zaal bezetting. Opgave bij Ds. 
M. Develing, tel :  481206 of  email: dspknmd@gmail.com 
 

Collectedoel: Dalfsen geeft warmte 
Laat niemand in de kou staan de komende winter. Help je mee wat warmte te delen? Door de sterke stijging van de 
energieprijzen en de hoge inflatie wordt het dagelijkse leven flink duurder.  
Dit is vooral slecht nieuws voor de mensen met een laag inkomen. Hoe ga je dan alles betalen ? 
De kerken in de gemeente Dalfsen organiseren nu via het Noodfonds Dalfsen de actie: Dalfsen geeft warmte 
De werkgroep -Dalfsen geeft warmte- helpt in de hele gemeente Dalfsen gezinnen die door de sterk gestegen 
energieprijzen en inflatie in ernstige financiële problemen gekomen zijn. 

Helpt u mee?  De collecte van deze zondag is bestemd voor dit project. 

 
Activiteiten in de Ontmoetingskerk tijdens de veertigdagentijd 

- 26 februari uitdelen spaardoosjes 
- Elke week vastenactietip 

- 5 maart paasgroetenactie 
- 9 april inleveren spaardoosjes 

Het thema van deze veertigdagentijd is: “Uit liefde voor jou” 

Vastentip 
Week 2 van 27 februari t/m 5 maart 
Laat de pakketbezorger deze week jouw deur eens overslaan. 
Wat heb je daar voor over in het spaardoosje? 
Samen sparen we voor Kerk in actie voor Moldavië  
Namens de beide diaconieën: Gerrit van Wijk, Gé Snijder, Sabine ter Wee, Fenny Harke en Jennie Lammertsen 

 
Geweldige opbrengst kerstnachtdienst in De Spil voor Dalfsen Geeft Warmte 
In december hebben prachtige kerstnachtdiensten plaatsgevonden in Kulturhus De Spil. Het thema was ‘Jij telt mee!’. 
Het Kerstfeest is de boodschap dat God zijn liefde voor ieder mens bedoelt. Hierbij is een collecte gehouden voor 
Dalfsen Geeft Warmte. De totale opbrengst hiervoor is maar l iefst €2996,45. De organisatie van de kerstnachtdienst 
en Dalfsen Geeft Warmte willen iedereen die een bijdrage heeft gegeven van harte bedanken. Eind februari/begin 
maart zal vanuit de giften een supermarkt cadeaubon verstrekt worden aan de aanvragers die in aanmerking komen 

voor extra 'energie' hulp. 

 
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 schi lderij 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  
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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 

 
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 bli jft 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! 
 
Biddag, 8 maart 2023, Voedselbank en Kledingbankactie 
Wanneer het voorjaar wordt, vraag dan de Heer om regen. Hij is het die onweerswolken maakt, hij schenkt de 
mensen stortregens en gewas op het veld. 

Zacharia 10:1 
Op biddag voor gewas en arbeid mogen we vol verwachting uitkijken naar het komende jaar en onze Hemelse Vader 
bidden dat Hij ons het goede wil schenken. Vanuit de verwachting dat Hij ons ook komend jaar weer zal voorzien van 
dat wat wij nodig hebben, mogen we ook weggeven aan onze naaste medemens. 
We merken dat ook in Nieuwleusen een steeds grotere groep mensen gebruik maakt van de voedselbank en de 
kledingbank. Graag bieden wij u de mogelijkheid om op biddag en zondag 12 maart producten in te leveren bij de 

diaconie in de hal van de kerk. Wij brengen het  ingebrachte voedsel naar de voedselbank Nieuwleusen  De 
voedselbank deelt één keer per  week een voedselpakket uit aan mensen met een ontoereikend inkomen. 
Voedselbank: Waar is behoefte aan? 
Houdbare producten (bv melk), fruit, 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 gemalen koffie. Koffiepads zijn daar in tegen wel welkom. 
Kunt u vaker iets missen? Dan kunt u dat op 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 ondergoed, met name heren en kinderondergoed Graag ontvangen we naast de levensmiddelen 

ook een nieuw setje ondergoed. 
Namens de diaconieën alvast bedankt voor uw bijdrage. 
 
Reserveer de datum al vast in de agenda! 
Woensdagavond 22 maart aanstaande is er van af 19:30 uur een gemeente avond in de Ontmoetingskerk. Het thema 
is “Bijpraten over samen op weg”. We hebben het dan onder andere met elkaar over ‘samen kerken’ en ‘de stand van 

zaken binnen het samen op weg proces’. De kerkenraad nodigt u/jullie van harte uit! 

 
Agenda 
Di 27 febr: ‘Preek in de week’ voorbereidingsavond, 19.30 Ontmoetingskerk 
Do 2 maart: ‘Muzikale Zanggroet’, 18.45 tot 19.45 uur. 
Vr 3 maart: Verkoop Israël producten, 11.00 - 18.00 uur, Kon. Wilhelminalaan 59. 
Za 4 maart: Verkoop collectebonnen en -munten, 10.00 – 12.00 uur, Ontmoetingskerk 

 
Zondagsbrief   
Kopij voor de zondagsbrief van 5 maart dient uiterlijk donderdag 2 maart om 15.00 uur binnen te zijn op het 
redactieadres, zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl 
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