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De zondagsbrief is ook te lezen op de website www.kerkpleinnieuwleusen.nl.  
DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD Zondag 12 maart 2023 

Ontmoetingskerk 9.30 uur (Gereformeerde Kerk) 
Voorganger: Ds. M. Develing 
Collecten: Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds en Zending 
Kindernevendienst: groep 1 - 8 

Ontmoetingskerk 11.00 uur (HervormdeGemeente) 
Liedboekdienst 

Voorganger: Ds. G.A. Trouwborst 
Piano: Jan Sierink 
Orgel: Marcel Logtenberg 
Collecten: Diaconie en kerkbeheer 
Deurcollecte: Onderhoudsfonds 
Kindernevendienst: groep 1 – 8 
Tienernevendienst 

Liturgie Gereformeerde Kerk ochtenddienst: 
Niet bekend 
Liturgie Hervormde Gemeente Liedboekdienst: 
Lied 925 : 1 Koor Dames 

 1 Koor Meerstemmig 
 1 Koor Solo 
 1 Gemeente 

Psalm 25 : 1 en 2 Gemeente 
Psalm 25 : 3 en 8 Gemeente  
Lied 925 : 1 Koor Sopraan 

 1 Koor 
 1 Gemeente 
 1 Gemeente 

Projectlied 
Schriftlezing : Exodus 17: 1-7 
Lied 605 : 1 Koor Sopraan 

 2 Koor Meerstemmig 
 3 Gemeente 
 4 Koor Meerstemmig 
 5 Gemeente 

Lied 655 : 1 Koor 
 2 Gemeente 
 3 Koor 
 3 en 4 Gemeente 

Vervolg Liturgie Liedboekdienst 
 
Schriftlezing : Johannes 4: 4-14 
Lied 659 : 1 Gemeente 

 2 Gemeente Dames 
 3 Gemeente 
 4 Gemeente Heren 
 5 Koor 
 6 Gemeente 

Lied 653 : 1 Koor Meerstemmig 
 3 Gemeente 
 5 Koor Meerstemmig 
 7 Gemeente 

Lied 605 : 1 Koor Meerstemmig 
 2 Gemeente 
 3 Koor Meerstemmig 
 4 en 5 Gemeente 

Lied 425 : 1 Gemeente 

Liturgie Gereformeerde Kerk avonddienst: 
NLB 122 : 1 en 2 Schriftlezing: 
NLB 121 : 1 en 4 Psalm 125 
NLB 914 : 1 en 2 Johannes 15: 18-27 
NLB 1014 : 1, 2, 3 en 4 
NLB 418 : 1, 2 en 3 
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. M. Develing. 
Organist tijdens deze dienst is Wim van Lenthe. 
 
Overleden 
Op 9 maart overleed in de leeftijd van 87 jaar mevrouw Aaltje Nijboer-Boonen. Mevrouw Nijboer was sinds 
29 januari 1997 weduwe van Klaas Nijboer. De begrafenis zal plaatshebben te Nieuwleusen op dinsdag 14 maart, en 
wordt voorafgegaan door een afscheidsdienst in het Uitvaartcentrum, aanvang 10.30 uur. In onze gebeden denken wij 
aan de kinderen en kleinkinderen van Aaltje Nijboer, alsmede een ieder die om haar heengaan bedroefd is. 



Geboren 
Op 2 maart jl. werd geboren: Vajènn Laura Tiemens. Vajènn is dochter van Maarten en Marjolein Tiemens-
Schuurman, en zusje van Eliza. Wij feliciteren het gezin Tiemens, samen met de (over)grootouders en naaste familie 
van harte met de geboorte van Vajènn en wensen haar en hen allen dankbaar Gods zegen toe. 
 
Zieken 
Mevrouw J. Brouwer-Massier verblijft in de Isala te Zwolle. Post kan het beste naar het huisadres. 
 
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 
 
Christelijke Plattelandsvrouwen Nieuwleusen CPVN 
De ledenvergadering dinsdag 14 maart. Er is een wijziging in het programma. De heer G. van der Veen is wegens 
ziekte verhinderd. Spreekster op deze avond zal zijn: mevrouw E. Koerselman. Zij komt spreken over de werking van 
ons geheugen en geheugenproblemen. Ook op deze avond zijn gasten en belangstellenden welkom.  
De ledenvergadering is in de Ontmoetingskerk en aanvang is 19.45 uur. Contact CPVN: 0529 48105 
 
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 19.30 uur te zien in de Maranathakerk! Laat ons 
even weten dat je komt door een mailtje te sturen naar jeugdberaad@pknnieuwleusen.nl. 
 
Wie komt er helpen? 
Op vrijdagavond 17 maart om 19.30 uur wordt er een escaperoom georganiseerd voor de tieners. De escaperoom is 
gemaakt, de aanmeldingen komen binnen, maar…………………. wij hebben mensen nodig die op de avond zelf 
willen helpen om de groepjes te begeleiden en dat is tot nu toe nog niet gelukt. 
Lijkt het jou leuk om te komen helpen (vanaf 16 jaar tot 99 jaar) , dan horen wij dit graag! Stuur dan een mailtje naar 
jeugdberaad@pknnieuwleusen.nl of een appje naar 06-21170613 (Eline Bovenhuis). 
 
Activiteiten in de Ontmoetingskerk tijdens de veertigdagentijd 
- Elke week vastenactietip 
- 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 4: 13 maart t/m 18 maart 
Koop deze week geen voedsel wat je niet echt nodig hebt. Met het kopen van minder luxe-artikelen bespaar je al snel 
2 euro per dag. 
Wat heb je daar voor 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 
 
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 
 
Welkomstdienst 
Op zondag 26 maart is er opnieuw een Welkomstdienst. Dit keer maken we kennis met de Evangelische Broeder 
Gemeente in Suriname en Nederland. Jan Pawironadi zal ons er iets over vertellen en we zullen liederen zingen die 
daar ook veel gezongen worden: dit onder begeleiding van Wim van Lenthe. 
Zondag 26 maart, Ontmoetingskerk, welkom vanaf 19.00 uur, 19.15 uur beginnen we. 
 
  



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. 
 
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. 
 
Agenda 
14 maart Bijeenkomst Christelijke Plattelandsvrouwen Nieuwleusen, 19.45 uur, Ontmoetingskerk 
16 maart ‘Muzikale Zanggroet’, 18.45 tot 19.45 uur 


