
 
 

ZONDAGSBRIEF 
29 ste jaargang, week 11, Zondag 12 maart, derde zondag in de Veertigdagentijd 
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. M. Develing (GK 
11.00 uur:  Ds. G.A. Trouwborst (HG) 
19.15 uur:  Ds. M. Develing 
 
               
Collecten:  
Diaconie, zie toelichting collectedoel 
Kerk 
Onderhoudsfonds 
Zending 
 
Kindernevendienst: groep 1 – 8 
 
 

 
Ouderling van dienst:    L. de Haan 
Diaken van dienst:         L. Poppen 
Organist:    A. Hagels 

Beamist:                        E. Snijder 

Oppasdienst:                 A. van der Hoek 

Lector:                           J.M. Laatum 

                                                             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: 
Morgendienst 9.30 uur  
NLB 25: 7 
Stil gebed 
Bemoediging en groet  
Gebed 
NLB 858 
Gebed 
Kindermoment gevolgd door het projectlied 
Lezing  Joh 4: 5-26 
Meditatief lied  ‘Ken je mij’ 
Verkondiging 
NLB 653: 1, 3, 6 
Dankgebed en voorbede 
Aandacht voor de collecte 
NLB 791: 1, 4, 6 
Zegen 
 

Avonddienst 
NLB 122: 1, 2 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Gebed 
Lezing Psalm 125 
NLB 121: 1, 4 
Lezing Johannes 15: 18-27 
NLB 914: 1, 2 
Verkondiging 
NLB 1014: 1, 2, 3, 4 
Gebed 
NLB 418: 1, 2, 3 
Zegen 
 
 

 

Collectedoel: Omzien naar gevangenen in Nederland  
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt 
ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun 
familie een helpende hand om te werken aan herstel. 
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangen en hun partners en kinderen, 
hen bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans bieden in de maatschappij. zoals bijvoorbeeld Exodus, 
partner van Kerk in Actie, die speciale herfstweken organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde 
ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren. 
Steun het werk voor gevangenen en geef in de collecte. Of maak uw bijdrage over. 
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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. 

 
Activiteiten in de Ontmoetingskerk tijdens de veertigdagentijd 
- Elke week vastenactietip 
- 9 april inleveren spaardoosjes 
- 9 april, 1 e 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 

 
Renovatie voortuin van pastorietuin en voorterrein van de kerk. 
Het college van kerkrentmeesters wil een aanvang maken met de renovatie van de voortuin van pastorietuin en 
voorterrein van de kerk. Hiervoor zoeken we groep van vrijwilligers om met het eerste grote snoeiwerk te beginnen. 
We willen graag beginnen op donderdag 23 maart, wil je hiermee helpen bel dan met Henk Snijder. 06 10032999. 
Vele handen maken ligt werk.      B.v.d.   Coll.v.Kerkrentmeesters. 

 
Jeugdkamp Nieuwleusen Hallo allemaal,   

Zoals een aantal van jullie al heeft gezien via de socials (facebook en instragram), zijn de inschrijvingen voor 
het Jeugdkamp Nieuwleusen van de Gereformeerde en Hervormde kerk weer geopend! Op zaterdag 22 juli 
vertrekken wij richting Hellendoorn voor een week (t/m 29 juli) boordevol toffe activiteiten. Wil jij ook mee? Schrijf je 
direct in via onderstaande link. Deze link is ook te vinden op de Instagram en Facebook pagina van 
Jeugdkampnieuwleusen.  Inschrijfformulier Jeugkamp Nieuwleusen (123formbuilder.com)   
De eerste 45 aanmeldingen zijn al binnen. Wees er snel bij want vol = vol!   Tot dan! 

 
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.  

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). 

 
Christelijke Plattelandsvrouwen Nieuwleusen CPVN 
De ledenvergadering dinsdag 14 maart. Er is een wijziging in het programma. Dhr. G.van der Veen is wegens ziekte 
verhinderd. Spreekster deze avond zal zijn: mevr. E. Koerselman. Zij komt spreken over de werking van een 
geheugen en geheugenproblemen. Ook op deze avond zijn gasten en belangstellenden welkom. 
De ledenvergadering is in de Ontmoetingskerk en aanvang is 19.45 uur. 

 
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. 14 maart, 19.45 uur Bijeenkomst Christelijke Plattelandsvrouwen  
Do. 16 maart, 18.45 tot 19.45 uur muzikale zanggroet.  

 
Zondagsbrief   
Kopij voor de zondagsbrief van 19 maart dient uiterlijk donderdag 16 maart om 15.00 uur binnen te zijn op het 
redactieadres, zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl 
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