
 
 

ZONDAGSBRIEF 
29 ste jaargang, week 13, Zondag 26 maart, vijfde 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. G. Naber uit Lemelerveld (HG) 
11.00 uur:  Ds. M. Develing (GK) 
19.15 uur:  Welkomstdienst 
 
               
Collecten:  
Diaconie, zie toelichting collectedoel 
Kerk 
Onderhoudsfonds 
Zending 
 
Kindernevendienst: groep 1 – 8 
 
 

 
Ouderling van dienst:   E. Hofman 
Diaken van dienst:       E. Bovenhuis 
Organist:   J. Aalbers  

Beamist:                       M. Snijder  

Oppasdienst:               Aleida de Weerd   

                       

                                                             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 van 11 uur  
De morgendienst van 11 uur is mede voorbereid door de scholen uit Nieuwleusen   
Thema van de dienst is :  Blijf je trouw?  
Zingen Liedboek: 139b 
Optreden van ‘de veranderaar’ gevolgd door het projectlied uit Kind en zondag   
Stil gebed 

Bemoediging en groet  
Gebed  
Zingen  Allerleukste liedje  
Verwerking groep 1/2/3  
Bijbelverhaal Johannes18  
Zingen Wees niet laf 
Verwerking groep 7 

Dilemma spel.  
Uitleg 
Zingen: Ja is Ja, Nee is Nee. 
Verwerking groep 4/5/6  
Dankgebed  
Zingen Liedboek  885 Groot is u trouw o heer. 

Zegen 
Bij de uitgang wordt gecollecteerd 
 

Welkomstdienst 26 maart, 19.15 uur 
Vanavond 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. 

 
Collectedoel: Bangladesh – kansen creëren voor jongeren  
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten 
op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden 
daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren 

naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, bijvoorbeeld als elektricien of computerspecialist, en 
krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zi j een eigen bedrijf kunnen starten. 
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh en andere werelddiaconale 
projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over.  
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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 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 daar voor 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 

Oppassers gevraagd! 
Voor onze oppasdienst zijn we dringend op zoek naar oppassers of achterwachten. 
Als achterwacht kun je in de kerk zitten en bij nood gevraagd worden om te helpen bij de oppas. Dit zal zijn op 

zondagen wanneer er veel kinderen bij de oppas zijn. 
Zou jij/u wel een keer mee willen draaien in het rooster, kan ook 1x per 2 maand, dan horen we het graag. 
Je kunt contact opnemen met/of een mail sturen naar Jennie Lammertsen:0613456752/jennielammertsen@gmail.com 

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. 

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  
PAASVIERING VOOR OUDEREN. 

U bent van harte uitgenodigd voor de paasviering voor ouderen op woensdag 5 april in de Ontmoet ingskerk. Er is 
gelegenheid vanaf 14.45h om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Om 15.30h 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? 
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 geleidt 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 jannekekooiker@hotmail.com 

Agenda 
Do 30 maart: ‘Muzikale Zanggroet’, 18.45 uur tot 19.45 uur. 

Za 1 april: Verkoop collectebonnen en -munten, 10.00-12.00uur, Ontmoetingskerk 

Zondagsbrief   
Kopij voor de zondagsbrief van 2 april dient uiterlijk donderdag 30 maart om 15.00 uur binnen te zijn op het 
redactieadres, zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl 
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