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Kopij voor de volgende zondagsbrief aanleveren per e-mail redactiezondagsbrief@pknnieuwleusen.nl uiterlijk donderdag 18.00 uur 
De zondagsbrief is ook te lezen op de website www.kerkpleinnieuwleusen.nl.  
TWEEDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD        Zondag 5 maart 2023 
Ontmoetingskerk 9.30 uur (Gereformeerde Kerk) 
Voorganger: Ds. M. Develing 
Organist: F. Bruins 
Collecten: Diaconie, (Palestijnse christenen) 
Kerk, Onderhoudsfonds en Zending 
Kindernevendienst: groep 1 - 8 

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

Liturgie: 
Psalm 25: 4 
Lied 585 
Lied 149: 3,8,9            Schriftlezing: 
Lied 975: 2,3               Mattheus 17: 1-9 
Lied 655: 1,2,3 en 4 
 

Liturgie: 
Psalm 25:1 
Lied 303: 1,2 en 3 
Psalm 25: 2                  Schriftlezingen: 
Lied 543: 1                   Exodus 24: 12-18 
Lied 543: 2                   Mattheus 17: 1-9 
Lied 543: 3                   2 Petrus 1: 16-21 
Lied 543: 1,2,3 en 4 
Lied 1005: 1,2,4 en 5 

Liturgie avonddienst: 
Psalm 89: 1,3 
Psalm 33: 8 
Lied 561: 1,2 en 3       Schriftlezingen: 
Lied 561: 4,5               Exodus 3: 1-8 
Psalm 89: 6                 Marcus 12: 18-27 
Lied 340B             
Lied 268: 1,2 
 

 

Koffiedrinken ’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. 
 
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 JanRijn Askes. 
  
Overleden 
Op 27 februari is overleden ons gemeentelid Harm Jan Luten in de leeftijd van 76 jaar. Voorbede willen we doen voor zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen. De afscheidsdienst zal plaatsvinden op D.V. maandag 6 maart om 13.30 uur in Uitvaartcentrum 
Nieuwleusen. 
 
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.  
 
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. De uitleg vindt u in de web versie van de zondagsbrief 
op www.kerkpleinnieuwleusen.nl. 
 
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. 
 
 
 



Activiteiten in de Ontmoetingskerk tijdens de veertigdagentijd - Elke week vastenactietip - 5 maart paasgroetenactie - 9 april 
inleveren spaardoosjes - 9 april, 1e paasdag, is er taart voor iedereen bij de koffie 
Het thema van deze veertigdagentijd is: “Uit liefde voor jou” 
Vastentip van de week: 
Week 3 van 6 maart t/m 11 maart 
Zet deze week de thermostaat (nog) een graadje lager. Elke graad bespaart ongeveer 7% verwarmingskosten. 
Wat heb je daarvoor over in het spaardoosje? Samen sparen we voor Kerk in actie voor Moldavië. 
Op 26 maart en 2 april ligt er een intekenlijst in de hal voor wie er een taart wil bakken voor zondag 9 april. 
U kunt uw eigen heerlijke baksel maken en laten proeven door de gemeente. 
Namens de beide diaconieën: 
Gerrit van Wijk, Gé Snijder, Sabine ter Wee, Fenny Harke en Jennie Lammertsen 
 
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. Coffeepads zijn daarentegen 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. 
 
Filmmiddag 
Voor alle jongens en meisjes tussen de 6 en 12 jaar! Komen jullie woensdagmiddag 8 maart film kijken? Vanaf 13.30u is de grote zaal 
in de Ontmoetingskerk open, en om 14.00u begint de film! 
Komt dat zien! 
 
Escaperoom 
Op vrijdagavond 17 maart 2023 organiseren we een escaperoom! Ben je tussen de 11 en 15 jaar oud en denk je te kunnen 
ontsnappen? Dan hopen we je vrijdagavond 17 maart om 19.30u te zien in de Maranathakerk! Laat ons even weten dat je komt door 
een mailtje te sturen naar jeugdberaad@pknnieuwleusen.nl. 
 
Gezocht twee goedwerkende cd-spelers 
De dames van de Muzikale Zanggroep zoeken twee werkende cd-spelers voor inlichtingen: 0529-466428 of 06-44526007 
Vriendelijke groet Pieter Courtz 
 
Paasgroet actie 2023 
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en 
buitenland 
Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 5 maart kunt u voor en na de dienst deze kaarten kopen voor 1 euro per stuk 
en ze ondertekenen. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet 
precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, 
gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. 
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. 
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen! 
 
Vakantie ds. Trouwborst 
Ds. Trouwborst is komende week met vakantie, t/m 5 maart. Indien nodig kan een beroep worden gedaan op ds. Pap. 
 
Contact met ds. H. Pap 
In het laatste Klankbord is per abuis een onjuist emailadres van ds. Pap opgenomen. Mogelijk hebben gemeenteleden hier al iets van 
gemerkt, daarom hierna nog even de juiste contactgegevens. Email is: hendripap@pknnieuwleusen.nl 
 
Agenda 
8 maart      Filmmiddag (6 en 12 jaar). Vanaf 13.30 uur is de grote zaal in de Ontmoetingskerk open, en om 14.00u begint de film! 
17 maart     Escaperoom, 19.30 uur, MK 
Feb-maart   Expositie Marlies Visscher, OK, meer info in de web versie van de zondagsbrief op www.kerkpleinnieuwleusen.nl 
 
 
 


