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Nieuwsbrief		
17	september	2021	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	

	 	
	
	
	
	
	

Opgeruimd…	
	
Elk	jaar	merk	je	het	op	vakantie	wel	een	keer	op:	wat	kun	je	toch	prima	uit	de	voeten	met	weinig	
spullen.	Een	eenvoudig	onderkomen,	wat	kleding,	de	 toilettas	en	een	stapeltje	boeken	volstaan	 in	
grote	lijnen	om	je	tijd	goed	door	te	komen.		
	

Dat	het	ook	in	het	dagelijks	leven	met	minder	kan,	is	één	
van	 de	 drijfveren	 om	 te	 ‘ontspullen’.	 	 Het	 is	 een	 hele	
trend:	je	leefruimte	zo	leeg	mogelijk	houden	en	je	bezit	
beperken	tot	het	noodzakelijkste.	Er	zijn	er	die	zelfs	hun	
woonvorm	daarop	 aanpassen	 en	 kiezen	 voor	 een	 ‘tiny	
house,’	 een	 supercompacte	 woning.	 Minder	 spullen	 is	
minder	ballast,	is	het	idee.	Consuminderen	in	plaats	van	
consumeren.	Dat	is	ook	beter	voor	het	klimaat.	Het	geeft	
ruimte.	In	huis,	in	het	hoofd,	in	het	leven.	
	

Wie	vaker	verhuisde,	leerde	wellicht	om	op	tijd	te	ordenen	en	overtolligheden	weg	te	doen.	Maar	
wie	door	omstandigheden	gedwongen	wordt	om	kleiner	te	gaan	wonen	en	afscheid	moet	nemen	
van	bijvoorbeeld	een	geliefd	erfstuk,	zal	dat	vast	met	moeite	of	onder	tranen	doen.	Je	houdt	de	
herinnering	in	je	hart,	maar	dat	is	maar	een	schrale	troost.		
	

Iemand	vertelde	me	hoe	ze	met	het	vorderen	van	de	jaren	zich	daarop	vast	voorbereidde.	‘Voor	
mij	is	dat	‘ontspullen’	ook	opruiming	houden	in	de	ziel,’	zei	ze.	‘Herinneringen	opnieuw	doorleven.	
Soms	bewust	erover	praten	met	iemand.’	Ze	ervoer	hoe	de	kerk	zich	daarin	bewijst.	Niet	alleen	
door	de	gesprekken	met	vertrouwde	mensen.	Dat	ook,	maar	ook	in	gewoon	mensen	die	‘er	zijn’	
en	de	tijd	met	elkaar	delen.	In	een	gebed,	een	lied,	muziek,	een	viering.		
	

‘Opgeruimd	staat	netjes’	is	het	gezegde.	Dat	daar	soms	een	pijnlijk	proces	aan	voorafgaat,	blijft	
vaak	onuitgesproken.	Maar	het	resultaat	mag	er	dan	wel	zijn.	Ballast	overboord.	Ruimte	voor	licht	
en	lucht	en	vrede.	De	onderstroom	van	het	leven	aan	de	oppervlakte,	eenvoudig	en	helder	en	puur.	
	

We	staan	op	de	drempel	van	een	nieuw	seizoen	in	het	kerkenwerk.	De	pandemie	heeft	het	leven	
anderhalf	 jaar	 behoorlijk	 beïnvloed.	 Het	 was	 een	 gedwongen	 opruiming,	 waarbij	 heel	 wat	
vertrouwde	zaken	overboord	gingen.	Soms	met	pijn	in	het	hart.	Maar	wie	weet	welke	ruimte	het	
heeft	geschapen	en	wat	er	nu	aan	de	oppervlakte	kan	komen?	Laten	we	dat	gaan	ontdekken	in	de	
komende	maanden.	Ons	erover	verwonderen.	Blij	en	dankbaar	om	de	mogelijkheden.	Blij	zijn	met	
elkaar.	
Ds.	Pieter	Goedendorp	 	 	 (foto:	Yuriy	Bogdanov	–	Unsplash)	
	

Zondag	19	september	2021	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Marian	Clarijs	
Diaken:	Anneke	Kievith	
Kerkrentmeester:	Lia	van	de	
Lagemaat	
Lector:	Marleen	van	de	Waerdt	
Orgel:	Wim	ter	Haar	
Collecte	Diaconie:	KiA	–	Syrië		
Collecte	Kerk:	Jeugd-	en	
Jongerenwerk	
	

Bankrekeningnummer	
diaconie:		
NL70	RABO	030	2111697	
	
Bankrekeningnummer	
kerk:		
NL62	RABO	0373	724	128	
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BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	19	september	–	doopdienst	
	
We	zien	vooruit	naar	een	bijzondere	dienst	
op	 zondag	 19	 september,	 de	 eerste	 zondag	
van	de	herfsttijd	op	de	kalender	van	de	kerk.	
We	hopen	de	doop	te	vieren	van	Gijs	en	Teun,	
de	 zonen	 van	 Frank	 en	 Marleen	 van	 de	
Waerdt	–	Merkens	en	van	Mara,	dochter	van	
Hans	en	Jeannine	van	Wijk	–	van	de	Waerdt.			
Onze	eigen	predikant	ds.	Pieter	Goedendorp	
gaat	 voor.	 Ouderling	 van	 dienst	 is	 Marian	
Clarijs,	diaken	 is	Anneke	Kievith	en	Lia	van	
de	Lagemaat	is	namens	de	kerkrentmeesters	
aanwezig.	Wim	ter	Haar	bespeelt	het	orgel	en	
Marleen	van	de	Waerdt	 leest	uit	 de	 Schrift.	
Voor	 de	 kinderen	 is	 er	 kindernevendienst	
onder	 leiding	 van	 Niels	 Duifhuizen.	 Oppas	
voor	de	kleinsten	is	er	als	altijd	in	de	crèche	
in	het	Michaëlhuis.		
Nog	altijd	hebben	de	coronamaatregelen	hun	
weerslag	 op	 de	 manier	 waarop	 we	
vormgeven	aan	de	 liturgie.	Nog	altijd	 is	het	
nodig	 zich	 van	 tevoren	 aan	 te	 melden.	 Bij	
geschikte	weersomstandigheden	is	er	na	de	
dienst	 gelegenheid	 om	 de	 doopouders	 van	
harte	geluk	te	wensen	op	het	Kerkplein.	
	
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	de	dienst	van	19	september	
collecteert	de	diaconie	voor	“Kerk	in	Actie	-	
Syrië”	(collecte	1	via	de	collecte-app).	
	
In	 Syrië	 leeft	 meer	 dan	 90	 procent	 van	 de	
mensen	onder	de	armoedegrens,	voor	meer	
dan	de	helft	dreigt	honger.	De	oorlog	in	Syrië	
heeft	 een	 nieuw	 gezicht	 gekregen:	 van	
militair	 geweld	 naar	 een	 dramatische	
economische	 crisis.	 Er	 is	 nauwelijks	 aan	
eerste	levensbehoeften	te	komen.	Toch	is	het	
herstel	van	kerken	het	enige	wat	perspectief	
biedt.	 Als	 de	 kerk	 er	 weer	 is,	 kan	 zij	 haar	
onmisbare	 taak	 in	 de	 samenleving	 weer	
oppakken:	 hulp	 bieden	 aan	 mensen,	
ongeacht	 hun	 afkomst	 of	 geloof,	 die	 zijn	
getroffen	door	geweld	of	moesten	vluchten.	
Met	een	speciaal	herstelfonds	helpt	Kerk	 in	
Actie	de	kerk	in	Syrië	op	te	bouwen.	In	regio’s	
waar	 mensen	 voorzichtig	 terugkeren,	
worden	 tientallen	 gebouwen	 opgeknapt:	
kerken,	 scholen,	 bejaardenhuizen	 en	
gemeenschapscentra.	 Het	 herstel	 gaat	 veel	
langzamer	 dan	 gehoopt,	 omdat	 door	 de	

economische	 situatie	 bouwmaterialen	
schaars	 en	 duur	 zijn.	 De	 eigenaar	 betaalt	
minstens	30	procent	van	de	kosten.		
Kerk	 in	 Actie	 steunt	 de	 kerken	 in	 Syrië.	
Herstel	 van	 de	 kerk,	 het	 hart	 van	 de	
christelijke	 gemeenschap,	 betekent	 herstel	
van	 de	 hele	 samenleving	 en	 hoop	 voor	 de	
toekomst.	 Geef	 in	 de	 collecte	 en	 steun	 het	
werk	 van	 de	 kerken	 in	 Syrië	 en	 in	 het	
Midden-Oosten.	Helpt	u	mee?	
	
De	 algemene	 kerkelijke	 collecte	 (collecte	 2	
via	 de	 collecte-app)	 op	 deze	 zondag	 is	
bestemd	voor	het	Jeugd-	en	Jongerenwerk.			
	
Als	 zendingsdoel	 (normaal	 gesproken	 de	
zendingsbus	bij	de	uitgang)	is	gekozen	voor	
een	 project	 via	 het	 Albanië	 Comité.	 Deze	
stichting	 biedt	 hulp	 aan	 de	 allerarmsten	 in	
Albanië.	 “Met	 voedsel,	 kleding,	 onderwijs,	
medicijnen,	 renovaties	en	 het	 Woord	
proberen	wij	het	leven	van	velen	dragelijk	te	
maken”.	 	Met	 de	 opbrengst	 van	 de	 collecte	
sponsoren	wij	het	project	voedselpakketten.	
De	 stichting	 brengt	 voedselpakketten	 naar	
de	allerarmste	gezinnen	in	de	bergdorpen.	In	
deze	 voedselpakketten	 zitten	 de	
allerbelangrijkste	 levensbehoeftes,	 dit	
bestaat	o.a.	uit	olie,	meel,	rijst,	suiker	en	kaas.	
Een	voedselpakket	kost	€40,-.		
Dit	 is	 collecte	 3	 via	 de	 collecte-app).	
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.		
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OMZIEN	NAAR	ELKAAR	
	
Onze	zieken	
	
Jan	 Reulink,	
partner	 van	 Rika	
Lokhorst,	 moest	
opnieuw	 in	 De	
Gelderse	 Vallei	
worden	 opgenomen.	 Er	 is	 een	 diagnose	
gesteld	en	medicatie	ingezet.	Gisteren	keerde	
hij	 weer	 naar	 Leersum	 terug.	 Ook	 gisteren	
werd	 Niek	 van	 Hussel,	 voor	 onderzoek	
opgenomen	in	het	Diaconessenhuis.	Mies	van	
den	Berg	-	van	den	Horst,	wordt	verpleegd	in	
zorgcentrum	De	Engelenburgh.	Daar	 is	 ook	
de	 heer	 Gep	 van	 den	 Broek.	 Rijk	 van	
Geijtenbeek,	verblijft	in	Het	Zonnehuis.	Peter	
Blok,	 is	 in	 Nieuw	 Tamarinde.	 In	 De	
Hoogstraat	is	Gerrit	van	Kooten,	opgenomen.	
Voor	Adrie	Legemaat	–	Zaal	begon	deze	week	
een	 reeks	 bestralingen,	 die	 zal	 worden	
gevolgd	door	24	weken	 chemobehandeling.	
Niet	 ieder	 die	 ziek	 is	 of	 een	 behandeling	
ondergaat	 kan	 hier	 worden	 genoemd.	 We	
bidden	 voor	 allen	 om	moed,	 goede	 zorg	 en	
Gods	nabijheid.		

	
Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	12	september	was	
bestemd	 voor	 mw.	 Van	
Den	Berg-Van	Der	Horst.		
	

BERICHTEN		
	
Startzondag	26	september	
	
Aan	 het	 begin	 van	 de	 herfst	 maakt	 het	
kerkenwerk	 zich	 als	 vanouds	 op	 voor	 een	
nieuw	 seizoen.	 Nadat	 de	 hele	 samenleving	
anderhalf	 jaar	 door	 de	 coronapandemie	 is	
bepaald,	kunnen	de	kerken	dezer	dagen	hun	
deuren	weer	meer	openzetten	dan	lange	tijd	
mogelijk	was.	Daar	bepaalt	Startzondag	ons	
dit	jaar	bij.	En	zo	is	het	signaal	dat	we	dit	jaar	
willen	 geven	 niet	 anders	 dan:	 ‘Van	 harte	
welkom!’	 Dit	 seizoen	 starten	 we	 niet	 met	
hele	 programma’s	 van	 alles	 wat	 moet.	 Het	
motto	 is:	 ‘We	 zijn	 er	 weer!	 Met	 tijd	 voor	
elkaar.	 Een	 goed	 gesprek	 en	 open	
ontmoetingen.’		
Om	10.00	uur	begint	als	altijd	de	kerkdienst	
onder	leiding	van	ds.	Pieter	Goedendorp.	Een	

blijde	 dienst,	 met	 solo-	 en	 samenzang	 en	
orgelspel.		
Na	 de	 dienst	 is	 er	 koffie	 waarbij	
gemeenteleden	 trakteren	 op	 hun	
(zelfgebakken)	lekkers.		
Voor	 kinderen	 is	 er	 onder	 kerktijd	
nevendienst.	 Een	 aantal	 kids	 maakt	 in	 de	
dienst	hun	sprong	naar	de	oudste	groep.	Na	
de	 dienst	 is	 er	 voor	 hen	 gelegenheid	 om	
buiten	op	het	Kerkplein	nog	lekker	samen	te	
spelen.	Tegen	een	uur	of	twaalf	sluiten	we	af	
met	 een	 heerlijk	 schepijsje	 voor	 iedereen.	
Daarna	 hopen	we	 terug	 te	 kunnen	 zien	 op	
een	mooie	morgen	in	en	om	de	Michaëlkerk.	
	
Catechese	-	wie	komt	te	hulp?	
	
Het	 ontgaat	 veel	 gemeenteleden,	 maar	 een	
heleboel	 jongeren,	 middelbare	 scholieren,	
vinden	 de	 jaren	 door	 in	 de	 catechesegroep	
een	mooie	plek	om	elkaar	te	ontmoeten.	En	
om	meer	kijk	te	krijgen	op	wat	geloof	en	kerk	
voor	 mensen	 kunnen	 betekenen.	 In	 het	
catecheseteam	 is	 op	 dit	 moment	 een	 lege	
plek.	 Esther	 Gijsbertsen	 nam	 vanwege	
vertrek	naar	het	buitenland	afscheid.	We	zijn	
op	zoek	naar	een	opvolgster	voor	haar.	Naast	
de	 twee	mannen	 uit	 het	 kleine	 team	 (Niels	
Duifhuizen	 en	 ds.	 Pieter	 Goedendorp)	 zou	
vanwege	de	 samenstelling	 van	de	 groep	de	
voorkeur	 uitgaan	 naar	 een	 vrouw.	
Betrokkenheid	 op	 de	 leeftijdsgroep,	
belangstelling	 voor	 de	 leefwereld	 van	 de	
tieners,	 is	 het	 belangrijkste	 om	 deze	 leuke	
taak	te	kunnen	doen.	 Iets	voor	 jou/u?	Niels	
Duifhuizen	 en/of	 Pieter	 Goedendorp	
vertellen	je	er	met	plezier	meer	van.	
Door	de	coronamaatregelen	waren	er	in	het	
afgelopen	jaar	maar	een	paar	bijeenkomsten.	
Gewoonlijk	komt	de	groep	zo’n	tien	keer	 in	
een	seizoen	op	een	maandagavond	van	19.00	
tot	19.45	uur	in	het	Michaëlhuis	bij	elkaar.	
Niels	Duifhuizen		
Pieter	Goedendorp		
	
Kinderkerst…	
	
Haast	 onvoorstelbaar,	 maar	 over	 drie	
maanden	komen	we	 in	de	Kersttijd	 terecht.	
Voor	het	eerst	 in	 lange	tijd	mogen	we	weer	
denken	aan	‘Kerst	in	de	kerk’!	Dat	geldt	óók	
voor	 het	 kinderkerstfeest.	 Het	 vorig	 jaar,	
terwijl	 de	 kerken	 dicht	 moesten	 blijven,	
maakte	 -op	 zoek	 naar	 het	 Kerstgevoel	 in	
coronatijd-	 de	 voor	 de	 kinderen	 gemaakte	
videoproductie	‘De	Sparkle	van	Leersum’	een	
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grote	indruk.	Maar	hoe	zullen	we	dit	jaar	dan	
Kerst	 met	 de	 kinderen	 vieren?	 Een	 kleine	
werkgroep	 gaat	 dezer	 dagen	 aan	 de	
voorbereidingen	 beginnen.	 Wil	 je	 erover	
meedenken?	 Eraan	meewerken?	Heb	 je	 zin	
om	aan	te	sluiten,	meld	je	graag!	
Eline	Hogendoorn		
Pieter	Goedendorp	
	
Vrijwilligers	gezocht	
	
Zorggroep	 Charim,	 locatie	 Elim	 in	
Amerongen	is	dringend	op	zoek	naar	nieuwe	
vrijwilligers	 voor	 de	 kerkdienst	 en	 de	
weeksluiting.	 Hierbij	 zijn	 ca.	 25	 bewoners	
aanwezig.	
Op	de	2e	en	4e	zondagmiddag	van	de	maand	
wordt	 er	 om	 16.00	 uur	 een	 kerkdienst	
gehouden.	 Elke	 vrijdagavond	 is	 er	 een	
weeksluiting	om	19.00	uur.	
Wat	zijn	uw	werkzaamheden?	
- Ruimte	 gereed	 maken	 voor	 de	

kerkdienst/weeksluiting	
- Bewoners	ophalen	van	hun	appartement	

of	verpleegunit	
- Begeleiden	 tijdens	 de	

kerkdienst/weeksluiting	
- Collecteren	tijdens	de	kerkdienst	
- Na	de	kerkdienst	en	weeksluiting	koffie	

of	thee	schenken	voor	de	bewoners	
- Na	 afloop	 brengt	 u	 de	 bewoners	 weer	

terug	 naar	 hun	 appartement	 of	
verpleegunit	

- Ruimte	 weer	 terugbrengen	 naar	 de	
oorspronkelijke	opstelling.	

In	 verband	met	 de	 werkzaamheden	 vooraf	
wordt	 verwacht	 dat	 u	 30	 minuten	 voor	
aanvang	 aanwezig	 bent.	 Ook	 het	 opruimen	
e.d.	neemt	ca.	30	minuten	in	beslag.	
	
Organist	-	pianist	
We	 zijn	 ook	 op	 zoek	 naar	 een	 organist	 of	
pianist	voor	de	volgende	activiteiten:	
- Begeleiding	 bij	 de	 weeksluiting	 op	

vrijdagavond	
- Invallen	bij	de	kerkdiensten	op	zondag	
- Voor	 1x	 per	 maand	 op	

de	maandagmiddag	 tijdens	 het	 zanguur	
met	geestelijke	liederen.	

Heeft	u	affiniteit	met	uw	oudere	medemens,	
bent	u	sociaal,	hulpvaardig	en	vindt	u	het	fijn	
om	onze	bewoners	 te	ondersteunen	 tijdens	
de	huisdienst	en	weeksluiting?	Hierbij	speelt	
leeftijd	geen	enkele	rol,	dus	ook	jongeren	zijn	
van	harte	welkom.	

Dan	kom	ik	heel	graag	 in	contact	met	u	om	
een	 afspraak	 te	 maken	 voor	 een	
kennismakingsgesprek.	
Ook	als	u	ander	vrijwilligerswerk	bij	ons	wil	
doen,	nodig	 ik	u	graag	uit	om	contact	op	 te	
nemen.	
Jolanda	de	Gast,	coördinator	vrijwilligers	
	
FINANCIËN	
	
Kosten	nieuwsbrieven	
	
Omdat	wekelijks	kerkbezoek	als	gevolg	van	
Corona	 niet	 meer	 mogelijk	 was,	 werd	 in	
maart	 2020	 een	 start	 gemaakt	 met	 de	
wekelijkse	nieuwsbrief.	Vanaf	dat	moment	is	
ook	het	3-wekelijkse	kerkblad	Kruispunt	niet	
meer	verschenen.	Een	groot	gedeelte	van	de	
nieuwsbrieven	 wordt	 nu	 digitaal	 aan	 de	
gemeenteleden	 verzonden,	 echter	 een	 deel	
wordt	 wekelijks	 op	 papier	 aangeleverd	 en	
ook	thuisbezorgd!	Omdat	er	aan	het	maken	
van	de	nieuwsbrieven	ook	kosten	verbonden	
zijn,	willen	wij	u	dit	jaar	(evenals	vorig	jaar	
voor	 Kruispunt)	 een	 vrijwillige	 bijdrage	
vragen	 van	 €	 20,-.	 U	 kunt	 het	 bedrag	
overmaken	op	rekeningnummer:			
NL62	 RABO	 0373724128	 t.n.v.	 C.v.K.	
Hervormde	Gemeente	Leersum.	Wij	danken	
u	bij	voorbaat	voor	uw	medewerking.	
Met	vriendelijke	groet,	
René	Doornenbal,	Voorzitter	C.v.K.	
	
Giften	
	
De	volgende	collectes	werden	ontvangen	 in	
de	kerk	
11-jul	 orgel/muziek	 €	21,90	
18-jul	 Beeld/geluid	 €	26,20	
25-jul	 jeugd/jongeren	 €	74,90	
01-aug	 Beeld/geluid	 €	37,55	
08-aug	 orgel/muziek	 €	37,85	
15-aug	 Beeld/geluid	 €	50,00	
22-aug	 jeugd/jongeren	 €	59,00	
29-aug	 Beeld/geluid	 €	43,35	
05-sep	 orgel/muziek	 €	36,31	
12-sep	 Beeld/geluid	 €	63,90	
	
Hartelijk	dank	namens	het	College	van		
Kerkrentmeesters.	
Lia	van	de	Lagemaat	
	
	



5	
	

LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	–	zondag	19	september		
	
-mededelingenfilm	en	orgelspel	
-aansteken	van	de	intentiekaarsen	
-welkom		
-hand	op	het	hart	
-Ev.	Liedbundel	425	
-votum	en	groet	
-openingsgebed	
-Psalm	121:	1	en	4	
(de	kinderen	gaan	naar	de	nevendienst)	
-bij	de	lezingen	
-Schriftlezingen	Jakobus	3:	16	–	18	(NBV)		
en	Marcus	9:	30-37	(BGT)		
-Lied	990:	1	en	2	
-overdenking	
-“You	cannot	lose	my	love”			
(de	kinderen	komen	terug	en	de	dopelingen	worden	
binnengebracht)	
-Ev.	Liedb.	278:	1	en	2	
-inleiding	op	de	doop	
-doopvragen	
-naamgeving,	bediening	van	de	doop	en	
handoplegging	
-aansteken	van	de	doopkaarsen	
-“Verbonden	met	vader	en	moeder”	
-neerleggen	van	de	doopsteen		
-overhandiging	van	het	doopgeschenk		
-intenties	
-gebeden,	afgesloten	met	het	‘Onze	Vader’	
-aankondiging	van	de	collectedoelen	
-tenslotte	
-Lied	838:	1	en	2	
-zending	en	zegen	

voorg.:	…	
allen:		 AMEN,	AMEN,	AMEN!	

-orgelspel	en	collectevideo	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Reserveren	vooraf	
	
Wil	 je	 ter	 kerke	 komen,	 bel	 of	 app	 dan	
uiterlijk	vrijdagavond.	Mocht	u	dit	vergeten	
zijn,	 schroom	 niet	 om	 dan	 toch	 langs	 te	
komen.	 Over	 het	 algemeen	 is	 er	 voldoende	
plek.	
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	
	
26	sept.:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
3	okt.:	Ds.	F.	Immink,	Woudenberg	
10	okt.:	Ds.	Pieter	Goedendorp	(viering	
Heilig	Avondmaal)	
17	okt.:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	24	september	2021	
	
	
	

	
	
	


