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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.  
VIERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD Zondag 19 maart 2023 
Ontmoetingskerk 9.30 uur (Hervormde Gemeente) 
Voorganger: Ds. G.A. Trouwborst  
Orgel: JanRijn Askes 
Collecten: Diaconie en kerkbeheer 
Deurcollecte: Onderhoudsfonds 
Kindernevendienst: groep 1 - 8 

Ontmoetingskerk 11.00 uur (Gereformeerde Kerk) 
Voorganger: mevr. A. Nijlant-Baljeu uit Marienheem 
Collecten: Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds en Zending 
Kindernevendienst: groep 1 – 8 
Tienernevendienst 

Liturgie Hervormde Gemeente 
Psalm 100 
Project en projectlied Lezing: 1 Samuël 16: 1-13 
Lied 991  : 1, 2, 3, 6, 7 Lezing: Johannes 10: 11-15 
Lied 314  : 1,3 
Lied 653  : 1, 6, 7 
Lied 23 C 

Liturgie Gereformeerde Kerk: 

Liturgie avonddienst: 
Psalm 111: 1, 3 

Psalm 111: 5, 6 
Geloofsbelijdenis (staand) 
Lied 245   : 1, 3 (staand), en daarna Lied 221 (zittend) Schriftlezing: Exodus 24: 12-18 
Psalm 99  : 1, 5, 6     Schriftlezing: Matteüs 17: 1-9 
Psalm 99  : 8 
Lied 906   : 1, 6, 8 
Psalm 84  : 1, 2, 4 
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. G.A. Trouwborst. 
Organist tijdens deze dienst is Marcel Logtenberg. 
 
Zieken 
Mevrouw J. Brouwer-Massier verblijft in de Isala te Zwolle. Post kan het beste naar het huisadres. 
De heer H. Withaar verbleef in de Isala te Zwolle, en kwam weer thuis 
De heer W. ten Klooster wordt komende week in de Isala te Zwolle opgenomen i.v.m. een geplande operatie. 
 
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  
 
Diaconie collecte 19 maart 2023 Collecte Missionair Werk Ontdekken in kliederkerk 
Vandaag is de collecte bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Kliederkerk is een missionaire vorm 
van kerk-zijn. Samen met kinderen én jongeren ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren 
gaan. In kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen. Het is een geweldige 
manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk ondersteunt 
kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. 
Geef voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Met de opbrengst ondersteunt de Protestantse Kerk kliederkerken 
en andere missionaire initiatieven in het hele land. Van harte aanbevolen! 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de dienst bij te wonen, dan kunt u uw gift ook overmaken op ons bankrekening- 
nummer NL85RABO 0345525329. T.N.V. diaconie collecte 19 maart 
 
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 

http://www.kerkpleinnieuwleusen.nl/
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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 5: van 20 maart t/m 25 maart: Laat deze week frisdrank en alcohol staan en drink alleen water, koffie en thee 
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. De uitleg vindt u in de 
webversie 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 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. 
 
Welkomstdienst zondag 26 maart 
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. Ontmoetingskerk, welkom vanaf 19.00 uur, 19.15 uur 
beginnen we. 
 
Themadienst 26 maart 
Zondag 26 maart is er om 11.00 uur een themadienst met de basisscholen. In de dienst van 9.30 uur zal daarom geen 
kinder-nevendienst worden aangeboden. Per abuis staat dit wel vermeld in het klankbord. Namens de leiding 
kindernevendienst 
 
PCOB 
Op 30 maart hebben wij als PCOB weer een contactmiddag. Deze middag bestaat uit twee gedeelten, t.w. 1e deel jaar-
vergadering en daarna aansluitend als 2e deel de traditionele bingo. Voor de bingo zijn mooie prijzen beschikbaar. De eigen 
bijdrage hiervoor bedraagt € 5,00 per persoon. Draag je de PCOB een warm hart toe, toon dan je belangstelling ook op de 
jaarvergadering. Leden en niet-leden zijn van harte welkom. Graag tot ziens in de Ontmoetingskerk in Nieuwleusen, 
aanvang 14.00 uur. Voor evt. vervoer zijn de contactadressen:  Rita de Graaff, 0529 482 219 of Jan Kragt, 0529 484 430. 
Klaas Buitenhuis, secr. PCOB . 
 
Uitnodiging ontmoetingsmaaltijd 31 maart 2023 
De maaltijd is gepland op vrijdag 31 maart 2023. De volgende keer is op 2 juni 2023. Kunt u alvast noteren als u wilt. We 
hopen weer veel gasten te mogen begroeten in een zaal van de Maranathakerk, alleen of met partner, vriend, buurvrouw, 
kennis etc. Vanaf 17.00 uur staat de deur open. We drinken vooraf nog wat en rond 17.30 uur gaan we aan tafel. Na afloop 
is er nog gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken. De kosten zijn € 6,00 p.p. Als u mee wilt eten graag opgeven 
vóór 29 maart bij Ada Kremer (tel. 482535) of bij Lienke Poppen (tel. 482400). Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u 
gehaald worden. We hopen weer veel bekende- en natuurlijk ook nieuwe gezichten te zien. 
 
Paasviering voor ouderen 
U bent van harte uitgenodigd voor de paasviering voor ouderen op woensdag 5 april in de Ontmoetingskerk. Er is 
gelegenheid vanaf 14.45 uur om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Om 15.30 uur begint de 
viering. Ds. Pap doet de overdenking, Marcel Logtenberg is de organist/pianist en Sandra Gerrits uit Dalfsen speelt op de 
dwarsfluit.  U komt toch ook? 
 
Agenda 
22 maart Inleveren kopij voor ‘Het Klankbord’, tot 12.00 uur op Westeinde 72, Nieuwleusen,  

of e-mail: redklank@kerkpleinnieuwleusen.nl 
Familieberichten bij R. Harke, Dommelerdijk 133a of per e-mail: 
hetklankbord-administratie@pknnieuwleusen.nl 

23 maart Bijbelkring, onder leiding van ds. Trouwborst. 20.00 uur GK. Een ieder is van harte welkom. 
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