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Nieuwsbrief		
27	augustus	2021	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
Oranje	kleurde	Hij	de	zonsopgang,	
de	lucht	schilderde	Hij	blauw.	
Dwars	daar	doorheen	een	vlucht	ganzen,	
gewoon	voor	mij	en	jou. 	
Moest	Hij	de	staart	van	de	eekhoorn	
zo	pluizig	maken?	
Was	Hij	verplicht	de	vogels	te	laten	zingen?	
En	de	grappige	manier	
waarop	kippen	kakelen	
of	de	grootsheid	van	de	donder,	
niet	te	bedwingen?	
Waarom	gaf	Hij	het	eten	smaak?	
Waarom	gaf	Hij	kleur	aan	een	bloem?	
Misschien	omdat	Hij	ervan	houdt	
ons	een	plezier	te	doen.	
	
(Uit:	Veilig	in	Zijn	armen,	Max	Lucado,	foto:	Unsplash)	
 
	
BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	29	augustus		
	
In	 de	 dienst	 van	 zondag	 29	 augustus	
verwelkomen	we	ds.	Erik	Schuddebeurs	uit	
Houten	die	in	deze	vakantieperiode	met	ons	
leest	 uit	Marcus	 8,	waarin	 de	 genezing	 van	
de	blinde	man	centraal	staat.		
Ouderling	 van	 dienst	 is	 Martin	 van	 Herk,	
diaken	 is	 Lia	 Reincke	 en	 namens	 de	
kerkrentmeesters	Roland	van	Barneveld.	
De	 lezing	 wordt	 gedaan	 door	 Ina	Wolff	 en	
Frank	Firet	bespeelt	het	orgel.	Beeld,	geluid	
en	 alle	 techniek	 worden	 geregeld	 door	 de	
mensen	 van	 het	 beamerteam.			
Ook	 is	 er	kindernevendienst	 en	oppas	voor	
de	kinderen.		

	
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	 de	 dienst	 van	 29	 augustus	
collecteert	 de	 diaconie	 (collecte	 1	 via	 de	
collecte-app)	 voor	 ons	 jaarproject	
“Stichting	Gave”.	
	
Stichting	 Gave	 is	 een	 interkerkelijke	
organisatie	 voor	 het	 werk	 onder	
vluchtelingen	en	asielzoekers	 in	Nederland.	
Gave	verlangt	ernaar	dat	de	vluchteling	die	
naar	ons	land	komt,	wordt	gezien	en	geliefd.	
	
Gave	 maakt	 kerken	 en	 christenen	 bewust	
van	de	roeping	om	vluchtelingen	gastvrij	 te	
ontvangen.	 Gave	 inspireert,	 traint	 en	
ondersteunt	christenen.	Daarnaast	verbindt	
Gave	 christenen	 die	 hierin	 betrokken	 zijn.	

Zondag	29	augustus	2021	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	E.	Schuddebeurs,	
Houten	
Ouderling:	Martin	van	Herk	
Diaken:	Lia	Reincke	
Kerkrentmeester:	Roland	van	
Barneveld	
Lector:	Ina	Wolff	
Orgel:	Frank	Firet	
Collecte	Diaconie:	Stichting	Gave	
Collecte	Kerk:	Beeld	en	Geluid	
	

Bankrekeningnummer	
diaconie:		
NL70	RABO	030	2111697	
	
Bankrekeningnummer	
kerk:		
NL62	RABO	0373	724	128	
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Verder	 is	Gave	 een	kenniscentrum	omtrent	
vluchtelingen	 en	 komt	 op	 voor	 de	 rechten	
van	 christen-asielzoekers.	 Ook	 organiseert	
en	ondersteunt	Gave	projecten	die	 relevant	
zijn	voor	vluchtelingen.		
	
De	 algemene	 kerkelijke	 collecte	 (collecte	 2	
via	 de	 collecte-app)	 op	 deze	 zondag	 is	
bestemd	voor	Beeld	en	Geluid.	
	
Als	 zendingsdoel	 (normaal	 gesproken	 de	
zendingsbus	bij	de	uitgang,	nu	ook	collecte	3	
via	 de	 collecte-app)	 is	 gekozen	 voor	 een	
project	 via	 het	 Albanië	 Comité.	 Deze	
stichting	 biedt	 hulp	 aan	 de	 allerarmsten	 in	
Albanië.		
Natuurlijk	 kunt	 u	 ons	 zendingsdoel	 ook	
steunen	door	uw	gift	over	 te	maken	op	het	
rekeningnummer	 van	 de	 Diaconie	 o.v.v.	
Project	Albanië.	
	
Van	harte	aanbevolen!	
	
Het	nummer	van	de	diaconie	is:		
NL	 70	 RABO	 03	 02	 11	 16	 97	 t.n.v.	 diaconie	
Michaëlkerk	Leersum.		
Uw	 bijdrage	 voor	 de	 algemene	 kerkelijke	
collecte	kunt	u	overmaken	op		
NL	62	RABO	03	73	72	41	28	 t.n.v.	Herv.	Gem.	
Leersum.		
 

 
	

OMZIEN	NAAR	ELKAAR	
	
Onze	zieken	
	
Afgelopen	 week	 is	
mw.	 Van	 Den	 Berg-
Van	 Den	 Horst,	 met	
een	 herseninfarct	
opgenomen.	 De	
verwachting	 is	 dat	 zij	 maandag	 voor	
revalidatie	overgeplaatst	wordt.	
Rijk	 van	 Geijtenbeek,	 wordt	 vanaf	 vrijdag	
verplaatst	voor	een	periode	van	revalidatie.	
Inmiddels	 is	 zijn	 vrouw	 Ria	 weer	 terug	 op	
haar	woonplek	en	herstelt	zij	daar	van	haar	
heup	en	pols.		
	

Het	is	zomervakantietijd.	Voor	‘thuisblijvers’	
kan	dat	een	eenzame	periode	zijn.	Een	blijk	
van	 verbondenheid	 kan	 juist	 ook	 voor	 hen	
veel	betekenen.	
	

Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	 22	 augustus	
was	 bestemd	 voor	 dhr.	
en	mw.	Eefting.	
	

	
Vakantietijd	
	
I.v.m.	 vakantie	 is	 ds.	 Pieter	 Goedendorp	 in	
de	periode	van	13	augustus	tot	6	september	
niet	 voor	 zijn	 werk	 bereikbaar.	 Intussen	
wordt	 er	 wel	 gezorgd	 voor	 waarneming	 in	
dringende	 pastorale	 situaties	 (als	 ernstige	
ziekte,	 overlijden).	 Scriba	 Marian	 Clarijs	 is	
daarvoor	 te	 benaderen	 en	 legt	 zo	 nodig	
contact	 met	 de	 dienstdoend	 predikant	 in	
onze	omgeving.	
	
BERICHTEN		
	

 
	
De	eerste	prijs!	
	
Wij	 willen	 de	 bouwers	 van	 De	 Jeugdraad	
van	 harte	 feliciteren	 met	 hun	 mooie	
resultaat!	 Afgelopen	 weekend	 sleepten	 zij	
de	eerste	prijs	in	de	wacht	met	hun	zomerse	
Pink	 Panter!	 Een	 resultaat	 om	 trots	 op	 te	
zijn!	
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Ludwig’s	Midzomer	Nachtsdroom	
	
Woensdag	1	september	
is	 er	 van	 21.00	 uur	 tot	
22.00	 uur	 in	 de	
muziekkoepel	 op	 het	
kerkplein	een	muzikale	
uitvoering	 van	 ‘A	
Midsummer	 Night’s	
Dream’	 uitgevoerd	
door	 het	 Ludwig	
orkest.	
De	 uitvoering	 is	 gratis	
te	 bezoeken.	 Bij	 slecht	 weer	 wordt	
uitgeweken	naar	de	Michaëlkerk.	Meer	info:	
www.ludwiglive.nl	
	
Vrijwilligers	gezocht	90FM	
	
Onze	 lokale	 omroep	90FM,	 is	 op	 zoek	 naar	
vrijwilligers.	 Zij	 verzorgen	 nu	 in	 een	 team	
van	 6	 personen	 de	 uitzendingen	 van	
programma’s	met	een	Christelijke	identiteit;	
met	 name	 Ochtendglorie,	 de	 Koninklijke	
Trein,	Regionaal	Kerknieuws	en	Ad	Libitum.	
Enige	 kennis	 van	 apparatuur	 zou	 fijn	 zijn,	
maar	 daarnaast	 verzorgt	 90FM	 begeleiding	
om	met	de	 apparatuur	om	 te	kunnen	gaan.	
Het	is	bovenal	belangrijk	om	enthousiast	het	
evangelie	te	willen	brengen	middels	muziek	
en	bijvoorbeeld	een	gedicht.		
Geïnteresseerden	 kunnen	 een	 keer	 mee	
draaien	 met	 een	 uitzending	 op	
zondagmorgen	van	9.00-	12.00	uur	en/of	op	
dinsdagavond	 van	 9-10	 uur.	 Dat	 geeft	 een	
goed	beeld	van	wat	het	allemaal	inhoudt.	
Interesse?	 Stuur	 een	 berichtje	 naar	Marian	
Clarijs		
	
FINANCIËN	
	
Hier	weer	een	bericht	vanuit	de	College	
van	Kerkrentmeesters.	
	
Zo	halverwege	het	jaar	2021	leek	het	ons	als	
College	 van	 Kerkrentmeesters	 weer	 eens	
verstandig	 om	 een	 kleine	 update	 te	 geven,	
hoe	 wij	 als	 kerkgemeenschap	 er	 financieel	
voor	 staan	 en	 welke	 uitdagingen	 er	 in	 het	
verschiet	zitten.		
Nu	 hebben	 wij	 als	 College	 van	
kerkrentmeesters	 de	 verantwoordelijkheid	
om	 een	 sluitende	 begroting	 te	 maken	 en	
voor	 de	 komende	 periode	 een	 gezonde	
financiële	 situatie	 te	 creëren.	 Dit	 om	 in	 de	

toekomst	 bij	 voorkeur	 een	 fulltime	
predikant	 te	 kunnen	 bekostigen	 en	 het	
Michaëlkerk/Michaëlhuis	 te	 kunnen	
onderhouden.	We	hebben	dit	jaar	een	tekort	
begroot	 van	 €10.000	 waardoor	 u	 zult	
begrijpen	dat	dit	geen	sluitende	begroting	is.	
Binnenkort	 gaan	 wij	 als	 kerkenraad	 ons	
hierover	beraden	hoe	wij	dit	tekort	kunnen	
ombuigen.	Wellicht	 heeft	 u	 als	 gemeentelid	
ideeën,	 leuke	 initiatieven	 om	 inkomsten	 te	
genereren	of	wilt	u	een	extra	gift	doen,	 laat	
dat	gerust	aan	ons	weten.	De	Snuffelschuur	
is	 gelukkig	 weer	 opengegaan,	 dit	 tot	
vreugde	 van	 menig	 vrijwilliger,	 maar	 door	
de	nog	steeds	beperkte	factor	van	1,5	meter	
mogen	er	niet	meer	dan	30	tot	40	mensen	in	
de	Snuffelschuur.	Dit	weerhoudt	de	mensen	
er	 niet	 van	 dat	 ze	 de	 weg	 naar	 de	
Snuffelschuur	 weer	 gevonden	 hebben.	 Wij	
hopen	 dan	 ook	 dat	 wij	 eind	 van	 het	 jaar	
weer	een	mooie	bijdrage	mogen	verwachten	
(begroot	op	€25.000)	al	blijft	het	spannend	
hoe	 het	 gaat	 lopen	 met	 allerlei	 varianten	
rond	het	Covid-	19	virus.	
Willen	 wij	 in	 de	 toekomst	 weer	 met	 zijn	
allen	 ter	 kerke	 gaan	 zonder	 die	 1,5	 meter	
regel,	 dan	 kan	 de	 ventilatie	 van	 het	
kerkgebouw	 een	 belangrijk	 punt	 van	
aandacht	 zijn.	 Hiervoor	 hebben	 wij	 in	 het	
verleden	en	ook	de	afgelopen	tijd	een	aantal	
metingen	 verricht	 waaruit	 blijkt	 dat	 de	
ventilatie	beter	kan.	Hiervoor	zijn	een	aantal	
aanpassingen	 binnen	 het	 kerkgebouw	
noodzakelijk	 wat	 uiteraard	 ook	 weer	
financiële	consequenties	heeft.	
Al	met	al	 ligt	er	nog	een	aantal	uitdagingen	
voor	ons,	maar	in	de	wetenschap	dat	wij	een	
heel	betrokken	kerkelijke	gemeenschap	zijn,	
zien	 wij	 de	 toekomst	 dankbaar	 en	 vol	
vertrouwen	tegemoet.	
Voorzitter	College	van	Kerkrentmeesters,	
René	Doornenbal	
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De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op:	
	Vrijdag	3	september	2021.	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

LITURGIE		
	
Orde	van	dienst,	zondag	29	augustus	
	
-mededelingenfilm	en	orgelspel	
-aansteken	van	de	intentiekaarsen	
-welkom		
-zingen:	Psalm	84:1	(video)	
-hand	op	het	hart	
-bemoediging	en	groet	
-bij	deze	dienst	
-openingsgebed	
-zingen:	Psalm	84:4	(video)	
-voor	de	kinderen	
-schriftlezing:	Marcus	8:	22-26	
-zingen:	Lied	534:1	
-verkondiging	
-zingen:	Lied	836:	2	en	5	
-gebeden,	afgesloten	met	het	“Onze	Vader”		
-collectefilm	
-tenslotte	
-zingen:	Lied	1005:1	
-zegen	
-hand	op	het	hart	
-mededelingenfilm	en	orgelspel 	
	
Reserveren	vooraf	
	
Wil	 je	 ter	 kerke	 komen,	 bel	 of	 app	 dan	
uiterlijk	 vrijdagavond	 naar	 het	
reserveringsnummer	 (Mocht	u	dit	 vergeten	
zijn;	 er	 is	 vaak	 op	 zondagmorgen	 nog	 wel	
plek,	dus	schroom	niet	om	langste	komen).	
We	 gebruiken	 in	 deze	 periode	 één	 ingang:	
de	 zijdeur	 van	 het	 Michaëlhuis.	 Leden	 van	
het	 coördinatieteam	 wijzen	 dan	 waar	 je	
plaats	kunt	nemen.	Na	afloop	van	de	dienst	
wachten	we	ook	weer	op	hun	aanwijzingen	
om	 het	 verlaten	 van	 de	 kerk	 goed	 te	 laten	
verlopen.	
	
Online	meekijken	
	
De	onlineviering	 is	 als	 altijd	 live	 of	 later	 te	
volgen	via	Kerkomroep:	
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498.		
De	 lokale	 zender	 Regio90	 neemt	 de	 dienst	
over	via	kabel	en	website:	www.regio90.nl.		
	
Kerkdiensten	komende	periode	
	
5	sept.:	mw.	ds.	D.	Atema,	Barneveld	
12	sept.:	ds.	Pieter	Goedendorp	
19	sept.:	ds.	Pieter	Goedendorp	
(doopdienst)	


