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VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD Zondag 26 maart 2023 
Ontmoetingskerk 9.30 uur (Hervormde Gemeente) 
Voorganger: Ds. G. Naber uit Lemelerveld 
Orgel: Marcel Logtenberg 
Collecten: Diaconie en kerkbeheer 
Deurcollecte: Onderhoudsfonds 
 

Ontmoetingskerk 11.00 uur (Gereformeerde Kerk) 
Voorganger: Ds. M. Develing 
Orgel: Jacco Aalbers 
Themadienst 
Collecten: Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds en Zending 
 

Liturgie Hervormde Gemeente 
Ps 43: 3,4 
Lied 301k 
Lied 928:1,2,3                Schriftlezingen: 
Lied 610: 1,2,3,4,5         Ezechiël 37: 1-14 
Luisterlied: Dry bones    Johannes 11: 1-44 
Lied 611: 1,2,3,4 
Evlb: 382: 1,3 

Liturgie Gereformeerde Kerk: Themadienst 
Thema: Blijf je trouw? 
Lied 139B                      Bijbelverhaal Johannes 18 
Projectlied 
Zingen: Allerleukste liedje 
Zingen: Ja is ja, Nee is nee 
Lied 885 

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. 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 Welkomstdienst in de Ontmoetingskerk.  
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. Welkom vanaf 19.00 uur, 19.15 uur beginnen we. 
. 
Overlijden 
Op 22 maart is ons gemeentelid Willem de Weerd (Wim) overleden in de leeftijd van 77 jaar.  
De afscheidsdienst is D.V. op woensdag 29 maart om 10.30 uur in Uitvaartcentrum Nieuwleusen. 
We willen voorbede doen voor zijn vrouw Fré, de kinderen en kleinkinderen. 
Afgelopen zondag herdachten wij dhr. Johan Klein, die op vrijdag 17 maart overleed na een kortstondige ziekte in de leeftijd 
van 78 jaar. De afscheidsdienst en de begrafenis hadden plaats op 23 maart in het Uitvaartcentrum Nieuwleusen. Sterke de 
Here God Gerrie, samen met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleindochter in dit grote gemis. 
 
Zieken 
Mevr. J. Brouwer-Massier kwam thuis uit de Isala te Zwolle. 
 
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 26 maart 2023 
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Een van de redenen hiervoor is dat veel opleidingen in Bangladesh 
niet goed aansluiten bij wat er op de arbeidsmarkt nodig is. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide 
vakmensen en worden jongeren uit India aangetrokken om dat werk te doen. Kerk in Actie gaat samen met een lokale 
partnerorganisaties 300 jongeren een leer-werktraject aanbieden, bijvoorbeeld als elektricien, reparateur van witgoed, 
elektronica of motorfietsen, computerspecialist, kleermaker, goudsmid of meubelmaker. Ook kunnen jongeren een training in 
ondernemersvaardigheden volgen. Jongeren worden vervolgens begeleid naar werk of krijgen ondersteuning om een eigen 
bedrijf kunnen starten. Met uw bijdrage in de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie en geeft u jongeren in Bangladesh 
de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen. Hartelijk dank! 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de dienst bij te wonen, dan kunt u uw gift ook overmaken op ons 
bankrekeningnummer NL85RABO 0345525329. T.N.V. diaconie collecte 26 maart 
 
 



 
Activiteiten in de Ontmoetingskerk tijdens de veertigdagentijd 
- Elke week vastenactietip - 9 april inleveren spaardoosje - 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 6: van 27 maart t/m 1 april: 
Nodig deze week iemand uit voor een maaltijd en geef hem of haar tijdens de maaltijd bewust je volledige aandacht. Wat 
heb je daarvoor over in het spaardoosje? Samen sparen we voor Kerk in actie voor Moldavië. 
Op zondag 26 maart en zondag 2 april ligt er een intekenlijst in de hal voor wie er een taart wil bakken voor zondag 9 april. 
We zouden het fijn vinden om veel verschillenden taarten te krijgen zodat we met veel gemeenteleden deze gezamenlijke 
zondag feestelijk af kunnen sluiten. 
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. 
 
PCOB 
Op 30 maart hebben wij als PCOB weer een contactmiddag. Deze middag bestaat uit twee gedeelten, t.w. 1e deel 
jaarvergadering 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? 
 
De Thuisgevers 
In Nieuwleusen is al enige tijd de werkgroep De Thuisgevers actief. Deze werkgroep is vorig jaar ontstaan naar aanleiding 
van de toestanden waarbij mensen bij het AZC buiten moesten slapen omdat er geen plek was voor mensen die op de 
vlucht zijn voor natuurrampen, oorlogen of om een andere redenen. 
Aan het beleid van de regering hoe er met mensen in nood wordt omgesprongen, kunnen we niet zoveel doen. Maar, mede 
gesteund door de opdracht van Jezus om om te zien naar vreemdelingen en mensen in nood, kunnen we gelukkig deze 
mensen wel helpen. 
Doordat de werkgroep aan gezinnen, die aan de gemeente Dalfsen zijn toegewezen, eerder een woning kunnen aanbieden, 
wordt de drukte in het AZC wat vermindert en kunnen deze gezinnen eindelijk na jarenlang wachten beginnen met het 
gewone leven. Kinderen kunnen eindelijk naar een gewone school, een baan zoeken, diploma’s halen en een eigen plek 
krijgen binnen hun gezin. 
Binnenkort komt er een pand in Nieuwleusen vrij voor de opvang. Daarvoor zijn nog veel spullen nodig voor de inrichting: 
bedden, kasten, banken, enz. 
Voor vragen, aanbod van spullen of persoonlijke ondersteuning van de werkgroep, kunt u mailen naar: 
thuisgevers.nieuwleusen@gmail.com 
Freek Jonkman 
 
Meet and Eat Jeugddienst zondag 23 april 2023 16.30u Ontmoetingskerk. 
De Meet and Eat jeugd is druk bezig met het organiseren van de Meet and Eat dienst op zondag 23 april a.s. 
De dienst zal worden geleid door Ds. Marianne Develing. En na de dienst willen we graag met iedereen samen eten. We 
hopen jullie allemaal te zien tijdens deze bijzondere dienst! We houden jullie op de hoogte via de zondagsbrieven en social 
media. 



Nu er zoveel jongeren mee doen met de Meet and Eat zijn we op zoek naar mensen die mee willen helpen in de 
voorbereiding en uitvoering van deze avonden. Is dat wat voor U/ jou? 
Misschien zijn er wel andere gemeenteleden die het leuk vinden zo af en toe te koken? U/ jij kunt dan ook gezellig mee eten 
en de kosten kunnen gedeclareerd worden. Voor meer informatie: Janneke Zieleman 06-52174596 Janneke kooiker 
 
Agenda 
28 maart: Vergadering H.V.D. Noord, 20.00 uur, MK 
30 maart: PCOB-contactmiddag 14.00 uur OK 
30 maart: ‘Muzikale Zanggroet’, 18.45 tot 19.45 uur. 
31 maart: Ontmoetingsmaaltijd, 17.00 uur MK. 
1 april:  Verkoop collectebonnen en -munten 10.00 -12.00 uur 


