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Nieuwsbrief		
24	september	2021	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	

“Van	U	is	de	toekomst,	kome	wat	komt”	

Onze	Vader	verborgen,	
uw	Naam	worde	zichtbaar	in	ons,	
uw	koninkrijk	kome	op	aarde	
uw	wil	geschiede,	een	wereld	
met	bomen	tot	in	de	hemel,	
waar	water	schoonheid	en	brood	
gerechtigheid	is	en	genade	-	
waar	vrede	niet	hoeft	bevochten,	
waar	troost	en	vergeving	is	
en	mensen	spreken	als	mensen	
waar	kinderen	helder	en	jong	zijn,	
dieren	niet	worden	gepijnigd	
nooit	één	mens	meer	gemarteld,	
niet	één	mens	meer	geknecht.	
Doof	de	hel	in	ons	hoofd	
leg	uw	hand	op	ons	hart	
breek	het	ijzer	met	handen	
breek	de	macht	van	het	kwaad.	
Van	U	is	de	toekomst	
kome	wat	komt.	

Huub	Oosterhuis	

	
	

	
	

Zondag	26	september	2021	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Martin	van	Herk	
Diaken:	Jos	Versluis	
Kerkrentmeester:	Roland	van	
Barneveld	
Lector:	Marian	Clarijs		
Orgel:	Frank	Firet	
Collecte	Diaconie:	KiA	–	Vrede	voor	
Israël	en	Palestina		
Collecte	Kerk:	Beeld	en	Geluid	
	

Bankrekeningnummer	
diaconie:		
NL70	RABO	030	2111697	
	
Bankrekeningnummer	
kerk:		
NL62	RABO	0373	724	128	
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BIJ	DE	DIENST	
	
Startzondag	26	september	
	
Aan	 het	 begin	 van	 de	 herfst	 maakt	 het	
kerkenwerk	 zich	 als	 vanouds	 op	 voor	 een	
nieuw	 seizoen;	 Startzondag.	 Altijd	 al	 een	
bijzondere	 atmosfeer.	 Dat	 geldt	 komende	
zondag	 des	 te	 meer!	 Nadat	 de	 hele	
samenleving	sinds	maart	vorig	 jaar	door	de	
coronapandemie	 is	 bepaald,	 mogen	 we	
sinds	 dit	weekeinde	méér	 dan	 in	 anderhalf	
jaar	mogelijk	was.	We	blijven	voorzichtig	en	
respecteren	 wat	 nodig	 is	 om	 het	 Covid19-
virus	te	weren.	Maar	de	kerkdeuren	kunnen	
weer	 een	 stukje	 wijder	 open.	 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	 van	 Frank	 Firet.	 Lector	 is	
Marian	Clarijs.	Voor	de	kinderen	is	er	onder	
kerktijd	kindernevendienst.		
Na	 de	 dienst	 is	 er	 bij	 geschikte	
weersomstandigheden	 op	 het	 Kerkplein	
kans	 om	elkaar	 bij	 een	 kop	 koffie	 (of	 thee)	
verder	 te	 ontmoeten.	 Was	 het	 u/je	 niet	
mogelijk	 om	 ter	 kerke	 te	 komen,	 sluit	 dan	
gerust	 alsnog	 in	 de	 buitenlucht	 aan!	
Gemeenteleden	worden	uitgenodigd	om	zelf	
iets	lekkers	te	bakken	en	mee	te	nemen.	Let	
op	het	bericht	van	scriba	Marian	Clarijs,	die	
elders	op	deze	bladzijden	om	medewerking	
daaraan	 vraagt.	 Voor	 de	 kinderen	
gelegenheid	om	buiten	op	het	Kerkplein	nog	
lekker	 samen	 te	 spelen.	 Er	 staat	 een	 groot	
springkussen	voor	hen	klaar!	Tegen	een	uur	
of	twaalf	sluiten	we	af	met	een	heerlijk	vers	
schepijsje	 voor	 iedereen.	 Daarna	 hopen	we	
terug	 te	kunnen	zien	op	een	mooie	morgen	
in	en	om	de	Michaëlkerk.	
	
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	 de	 dienst	 van	 26	 september	
collecteert	de	diaconie	voor	 “Kerk	 in	Actie	
–	 Vrede	 voor	 Israël	 en	 Palestina”.	
(collecte	1	via	de	collecte-app)	
	

In	 Israël	 leeft	 de	 Joodse	 en	 Palestijnse	
bevolking	 dichtbij	 elkaar,	 maar	 ze	 hebben	
geen	 contact.	 Ze	 zijn	van	elkaar	gescheiden	
door	 muren,	 scholen	 of	 woonwijken.	 Op	
straat	 een	 enkele	 ontmoeting,	 maar	 elkaar	
kennen	doen	ze	niet.	Hoe	bouw	je	in	dit	land	
aan	veiligheid	en	vrede	als	zelfs	de	kinderen	
elkaar	 niet	 leren	 kennen	 en	 vooroordelen	
dus	blijven	bestaan?	Kerk	in	Actie	steunt	de	
christelijke	 organisatie	 ‘Rossing	 Center	 for	
Education	 and	 Dialogue’	 die	 Joodse	 en	
christelijke	 Palestijnse	 kinderen	met	 elkaar	
in	contact	brengt.	Kinderen	in	de	leeftijd	van	
10-15	 jaar	 krijgen	 lessen	 over	 de	 andere	
cultuur	 en	 religie	 en	 gaan	 bij	 elkaar	 op	
school	op	bezoek.	Ze	ontmoeten	elkaar	dan	
vaak	 voor	 het	 eerst!	 Ze	 ontdekken	 dat	 de	
anderen	net	 zo	zijn	als	 zijzelf,	met	dezelfde	
interesses	 en	 dromen.	 De	 ontmoetingen	
helpen	om	vooroordelen	weg	te	nemen.	Dat	
geeft	hoop	voor	de	 toekomst.	Kerk	 in	Actie	
steunt	 dit	 belangrijke	 vredeswerk	 in	 Israël	
van	harte.	Helpt	u	mee?	
Met	deze	collecte	steunt	u	het	vredeswerk	in	
Israël	en	het	wereldwijde	zendingswerk	van	
Kerk	in	Actie.	Van	harte	aanbevolen!	
	
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)	is	gekozen	voor	
een	 project	 via	 het	 Albanië	 Comité.	 Deze	
stichting	 biedt	 hulp	 aan	 de	 allerarmsten	 in	
Albanië.	 (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	
	
Niek	 van	 Hussel,	 was	
voor	 onderzoek	
opgenomen	 in	 het	
Diaconessenhuis	 Zeist	
en	mocht	 afgelopen	 dinsdag	 gelukkig	 weer	
klachtenvrij	 thuis	 terugkeren.	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.	
Niet	 ieder	 die	 ziek	 is	 of	 een	 behandeling	
ondergaat	 wordt	 hier	 genoemd.	 Goede	
moed,	 liefdevolle	 zorg	 en	 Gods	 nabijheid	
toegewenst.	 Gedenken	 we	 elkaar	 in	 onze	
gebeden.	
	

Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	 19	 september	
was	 bestemd	 voor	
Jolande	 Bos	 en	 Peter	
Blok.	

	
Doopdienst	zondag	19	september	
	
Drie	dopelingen	in	één	dienst.	Wat	werd	het	
een	bijzondere	dienst	 in	de	Michaëlkerk	op	
die	prachtige	nazomerzondag	19	september.	
We	vierden	de	doop	van	Gijs	en	Teun	van	de	
Waerdt	en	Mara	van	Wijk.	Een	blijde	dienst	
waarin	 we	 hoorden	 hoe	 Jezus	 een	 kind	 in	
het	 midden	 zette	 als	 oproep	 tot	 innerlijke	
eenvoud.	Is	dat	moeilijk?	Welnee!	“Draag	de	
bron	van	liefde	in	je	hart,	want	uit	liefde	kan	
niets	 dan	 het	 goede	 voortkomen...”	 zei	
kerkvader	Augustinus	al.	Doopouders	Frank	
&	Marleen	 en	Hans	&	 Jeannine	 stemden	 er	
voluit	mee	 in	 door	de	doop	 van	hun	 zonen	
en	van	hun	dochter.	Een	“volle”	kerk	was	er	
getuige	van.		
	
	
	
	
	
	
	

Na	 de	 dienst	 zorgden	 de	 doopouders	 voor	
een	 traktatie	bij	de	koffie	op	het	Kerkplein.	
Veel	 kerkgangers	 maakten	 van	 de	
gelegenheid	gebruik	om	hen	te	feliciteren.		

	
(Foto’s:	Henk	Boeve)	
	
BERICHTEN		
	
Weer	naar	de	kerk	
	
U	 weet	 het	 vast	 en	 zeker	 wel:	 met	 ingang	
van	25	september	verandert	“de	anderhalve	
meterregel”	 die	 de	 overheid	 aan	 het	 begin	
van	de	coronacrisis	instelde	in	een	dringend	
advies	om	afstand	te	houden.	Zo	vervalt	ook	
in	 kerken	 de	 verplichting	 van	 ‘1,5	 meter	
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afstand	 houden’	 formeel.	Wat	 dat	 betekent	
voor	 het	 kerkbezoek	 aan	 de	 Michaëlkerk	
besprak	 de	 kerkenraad	 afgelopen	
woensdag.		
De	 kerkenraad	 sluit	 aan	 bij	 het	 devies	 van	
de	 landelijke	 kerk:	 “Dat	 alles	 weer	 kan,	
betekent	 niet	 dat	 je	 het	 ook	 moet	 doen.”	
Gepast	 afstand	 houden,	 blijft	 het	 advies.	
Houd	 rekening	 met	 mensen	 met	 een	
kwetsbare	 gezondheid	 of	met	wie	 zich	 niet	
veilig	voelen	bij	de	versoepelingen.		
Zo	 kwamen	 we	 voorlopig	 tot	 de	 volgende	
basisregels:	
- Telefonische	 aanmelding	 voor	

kerkbezoek	 is	 van	 tevoren	 niet	 meer	
nodig.	De	registratieplicht	vervalt.	

- Een	 coronatoegangsbewijs	 is	 niet	
verplicht.	 Er	 wordt	 niet	 naar	 gevraagd.	
Maar:	 blijf	 thuis	 bij	 klachten	 en	 laat	 u	
dan	testen!	

- De	hoofddeur	van	het	Michaëlhuis	én	de	
deur	 aan	 het	 Kerkplein	 worden	 beiden	
gebruikt.		

- Voor	 kerkgangers	 die	 de	 anderhalve	
meter	 afstand	 willen	 bewaren	 worden	
de	 banken	 aan	 de	 westzijde	 (de	 zijde	
van	de	toreningang)	gereserveerd.		

- Aan	 de	 oostkant	 van	 het	 middenpad,	
met	 het	 koor	 (‘het	 hemeltje’)	 en	 de	
ruimte	van	het	Michaëlhuis,	blijft	‘gepast	
afstand	houden’	het	parool.	

- Een	 aantal	 coördinatoren	 assisteren	 zo	
nodig	om	een	plekje	te	vinden.		

- Aan	 het	 einde	 van	 de	 dienst	 is	 het	 niet	
meer	nodig	om	te	wachten	op	een	teken	
van	de	 coördinator.	 Ieder	houdt	oog	op	
de	gepaste	afstand.	We	geven	elkaar	de	
ruimte,	 wachten	 op	 elkaar	 en	 brengen	
niemand	in	het	nauw.		

We	spraken	in	de	kerkenraad	af	om	goed	te	
blijven	 opletten	 hoe	 het	 in	 te	 komende	
weken	 zal	 gaan	 met	 kerkgang	 en	 de	 zal	
gaan.	Zo	nodig	stellen	we	de	basisregels	dan	
bij.		
Namens	de	kerkenraad,	
Marian	Clarijs,	scriba			
Ida	Hogendoorn,	voorzitter	
	
Bakkers	gezocht	
	
Het	 is	 inmiddels	 een	 goede	 gewoonte;	 een	
tafel	 vol	 (zelfgebakken)	 lekkernijen	 na	 de	

dienst	 op	 de	 startzondag.	 Neemt	 u	 zondag	
ook	iets	lekkers	mee?	
Marian	Clarijs		
	
Intrededienst	ds.	Berkheij	
	
De	 kerkenraad	 van	 de	
Protestantse	 Gemeente	
Nigtevecht	nodigt	u	van	harte	
uit	 om	 de	 viering	 van	
bevestiging	en	intrede	van	ds.	
Hans	 Berkheij	 in	 hun	
gemeente	mee	te	beleven	via	
www.kerkdienstgemist.nl.	
Deze	 dienst	 vindt	 plaats	 op	
26	 september	 en	 begint	 om	
10.00	uur.	
Wilt	 u	 ds.	 Berkheij	 feliciteren	 dan	 kan	 dat	
per	post	of	via	e-mail	
	
Op	verzoek…	
	
De	 kerkdienst	 van	 12	 september	 eindigde	
met	 een	 tekst	 van	 kerkvader	 Augustinus	
(354 n.C.– 430 n.C.).	 In	 terugblik	 op	 de	
Schriftlezingen	 van	 die	 zondag	werden	 een	
paar	 regels	 uit	 een	 preek	 van	 Augustinus	
over	 de	 Eerste	 Johannesbrief	 aangehaald.	
Op	 verzoek	 hierbij	 die	 regels	 nog	 eens	
afgedrukt:	
	

Heb	lief	en	doe	dan	wat	je	wilt:	
wil	je	zwijgen,	zwijg	uit	liefde,	
wil	je	schreeuwen,	schreeuw	uit	liefde,	
wil	je	corrigeren,	doe	het	uit	liefde,	
wil	je	vergeven,	vergeef	uit	liefde.	
Draag	de	bron	van	liefde	in	je	hart,	
want	uit	liefde	kan	niets	dan	het	
goede	voortkomen...	
	

(Augustinus:	Preken	over	1	Johannes	VII	8)	
	
	
Verjaardag	in	de	kerk	op	21	september	
	
Vlak	 voor	 de	 coronapandemie	 het	 leven	 in	
ons	land	lam	legde	vierden	we	op	10	maart	
2020	 nog	 nét	 “Verjaardag	 in	 de	 kerk”,	 de	
halfjaarlijkse	reünie	voor	80-plussers	die	 in	
de	 afgelopen	 maanden	 hun	 verjaardag	
vierden.	Een	paar	dagen	later	was	de	eerste	
“lockdown”	een	feit.		
Nu	de	coronamaatregelen	het	weer	mogelijk	
maakten,	 was	 “Verjaardag	 in	 de	 kerk”	 één	
van	 de	 eerste	 activiteiten	 die	 de	 Diaconie	
weer	 kon	 organiseren.	 Zo	 waren	 op	
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dinsdagmorgen	 21	 september	 zo’n	 veertig	
senioren	 in	 De	 Binder.	 Ds.	 Pieter	
Goedendorp	 heette	 hen	 van	 harte	 welkom	
en	 bracht	 de	 dankbaarheid	 onder	woorden	
dat	 het	 na	 zo’n	 tijd	 weer	mogelijk	 was	 om	
elkaar	zó	te	ontmoeten.		
Dorpsgenoot	 Arie	 Rebergen	 verzorgde	 een	
mooi	dia-klankbeeld	met	 oude	opnames	 en	
enkele	 video’s	 van	 Leersum.	 Een	 traktatie,	
een	hapje	en	een	drankje	ontbraken	niet.	De	
anderhalve	meter	werd	in	de	grote	zaal	van	
De	 Binder	 goed	 in	 acht	 genomen,	 maar	 de	
gezelligheid	 heeft	 er	 niet	 onder	 geleden.	
Dank	 aan	 het	 team	 van	 vrijwilligers	 dat	
onder	 leiding	 van	 diaken	 Anneke	 Kievith	
deze	morgen	mogelijk	maakte.	

	
(Foto’s:	Henk	Boeve)		
	
Boekenclub	weer	van	start	
	
Welke	boeken	zijn	er	allemaal	gelezen	in	de	
afgelopen	 anderhalf	 jaar?	 Welke	 boeken	
spraken	 u/je	 aan?	 En...	 hebben	 we	 het	
gemist	om	elkaar	 te	 zien?	 	Gemist	om	onze	
leesbeleving	te	delen?	Om	over	een	boek	te	
spreken?	 Gelukkig	 kunnen	 we	 weer	 van	
start	gaan	met	de	Boekenclub!	Dat	doen	we	

op	maandagavond	25	oktober	om	20.00	uur	
in	het	Michaëlhuis.	
Omdat	we	elkaar	zo	lang	niet	gezien	hebben	
zal	 deze	 eerste	 bijeenkomst	 een	wat	 ander	
karakter	 hebben.	 Een	 ontspannen	 avond	
met	een	kopje	koffie	en	wat	lekkers	en	veel	
‘boekenpraatjes’.	 We	 delen	 leeservaringen,	
geven	 elkaar	 leestips	 (Neem	 eventueel	 een	
boek	mee,	 dat	 een	 ander	mag	 lenen	 om	 te	
lezen!)	 en	 spreken	 een	 volgende	 datum	 af.	
Dan	 lezen	we	weer	allemaal	hetzelfde	boek	
en	bespreken	dit	met	elkaar.	
We	nodigen	ook	‘nieuwe’	leesliefhebbers	uit	
om	dit	winterseizoen	met	ons	mee	te	lezen.	
Meer	informatie?	Neem	gerust	contact	op!	
Jolande	Bos				
	
Bijbelgespreksgroep	
	
Met	 de	 verlichting	 van	 de	
coronamaatregelen	 is	 een	 herstart	 van	 de	
Bijbelgespreksgroep	 in	 het	 Michaëlhuis	
weer	mogelijk.	We	maakten	in	de	afgelopen	
anderhalf	 jaar	 kennis	 met	 ongedachte	
werkelijkheden:	 kerkzijn	 zonder	 kerkgang	
en	 kerkgang	 zonder	 samenzang.	 Met	 die	
ervaring	in	herinnering	slaan	we	dit	seizoen	
enkele	 Bijbelse	 lofliederen	 op	 en	 spreken	
naar	 aanleiding	 daarvan	 met	 elkaar.	 Wat	
bezingen	 die	 liederen?	 Wat	 leert	 dat	 ons?	
We	 starten	met	het	 loflied	van	Hanna	uit	1	
Samuël	2.	Bijeenkomsten	op	dinsdagmorgen	
2	 november,	 7	 december,	 1	 februari	 en	 29	
maart.	
ds.	Pieter	Goedendorp	
	
Cultuur	en	soep	op	zaterdagmiddag	2	
oktober				
	
Op	 zaterdag	 2	 oktober	
zindert	het	van	muziek	en	
gezelligheid	 op	 het	
Kerkplein	 en	 in	 de	
Michaëlkerk.	 Tussen	
12.30	en	18.00	uur	zijn	er	
optredens	 in	 de	
Michaëlkerk	 van	 Rosa	 Los	 (leerling	
Muziekschool	 Leersum	 zingt	 nummers	 van	
bekende	artiesten),	Christien	Grasmayer		en	
Dia	 Mulderij	 (klassieke	 vocale	 duetten),		
chansonnier	 Jan	 Spreen,	 Engelberg	 trio	
(Ierse,	 Schotse	 en	 Klezmer-traditionals),	
Anne	Mulder	(levenskunst).		
Tussen	 12.30	 en	 14.30	 uur	 is	 ook	 de	
Dorpssoep	 weer	 present	 op	 het	 Kerkplein.	
Weer	 even	 terug	 op	 de	 plek	 waar	 het	
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intussen	 zeven	 jaar	 geleden	 begon	 met	 de	
dorpssoepbeweging.			
De	activiteiten	op	2	oktober	maken	deel	uit	
van	het	Cultuurfestival	Heuvelrug,	dat	vanaf	
25	 september	 plaatsvindt.	 In	 alle	 zeven	
dorpen	van	de	Utrechtse	Heuvelrug	dragen	
op	 14	 locaties	 meer	 dan	 80	 artiesten	 en	
exposanten	 eraan	 bij.	 Een	 divers,	
inspirerend	programma	met	kunst,	muziek,	
theater	 en	 poëzie.	 Check	
www.cultuurfestivalheuvelrug.nl	 voor	 alle	
details,	ook	in	verband	met	de	coronaregels.	
	
Circus	in	de	Zorg		
	
De	 Stichting	 Vrienden	 van	 de	 Schermerij	
organiseert,	 speciaal	 voor	 ouderen,	 een	
circus	 op	 woensdag	 29	 september.	 Gratis	
kaarten	 aanvragen	 bij	 Cor	 Gondelach,	 of	
Adrie	 Wesseling.	 Uw	 eventuele	 begeleider	
mag	mee.	
	
FINANCIËN	
	
Giften	
	
De	volgende	giften	werden	ontvangen:	
- €			10,00	 via	Mevr.	J.	van	de	Berg,	

verjaardagen	
- €			45.00		 via	Mevr.	C.	Gerestein,	wijk	5	

verjaardagen	
Hartelijk	dank	namens	het	College	van		
Kerkrentmeesters.	
Lia	van	de	Lagemaat	
	
Geven	 met	 de	 Givt-app	 bij	 de	
collectezak!!	
	
Heeft	u	een	smartphone	en	wilt	u	ook	graag	
digitaal	 geven	 tijdens	 of	 na	 afloop	 van	 de	
dienst?	
In	 de	 collectezakken	 zit	 een	 zender	 die	 uw	
app	registreert.	Uw	bluetooth	moet	dan	wel	
aan	staan.	
Als	 u	 de	 collecte	 bedragen	 hebt	 ingevuld	
kunt	u	dat	in	één	keer	geven.	
Download	 dan	 de	 app	 via	
www.givtapp.net/download	 of	 zoek	 de	 app	
op	in	de	App	Store	of	Google	Play.	

• Open de Givt-app 
• Vul bedrag in collecte (1) voor de 

Diaconie 
• + collecte toevoegen (2) voor het 

College van Kerkrentmeesters 

• + collecte toevoegen (3) voor het 
Zendingsdoel St. Albanië Comité-
voedselpakketten 

• volgende 
• Kies Collectemiddel en beweeg je 

telefoon lans de collecte zak of kies 
uit Lijst en zoek naar Michaelkerk 
Leersum 

• Selecteer onderaan in de groene balk 
Geven en u heeft direct gegeven. 

• De volgende keer staat de Michaelkerk 
direct boven aan in de lijst. 

Namens	de	College	van	Kerkrentmeester	en	
de	Diaconie,	
Lia	van	de	Lagemaat	en	Jos	Versluis	

	
Als	u	vragen	hebt	of	het	lukt	niet	om	de	app	
te	 installeren	 neem	 dan	 contact	 op	 via	 de	
mail.	 In	 de	 bijlage	 bij	 deze	 nieuwsbrief	 is	
nog	 een	 algemene	 folder	 voor	 het	 gebruik	
van	de	Givt-app	toegevoegd.		
	
Collecteverantwoording	Diaconie	
	
Op	de	volgende	pagina	vindt	u	een	overzicht	
van	 de	 collecteopbrengsten	 van	 de	
diaconale	collectes	in	het	eerste	halfjaar	van	
2021.	
Namens	de	Diaconie	mag	ik	hartelijk	danken	
voor	 uw	 bijdrage	 aan	 bovenstaande	
collecten.	
Met	vriendelijke	groeten,	
Jos	Versluis,	penningmeester	
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Collecte verantwoording 1e halfjaar 2021 Diaconie Michaelkerk 
Collectedoelen Totaalbedrag 
Bijbelvereniging, voorheen Gideons € 195,50 
De Herberg Oosterbeek € 93,50 
Dorcas € 101,75 
Gevangenenzorg Nederland € 75,25 
Gezinshuis Jeugd enzo Leersum € 204,25 
Hospice De Wingerd € 122,95 
Jaarproject, opvang gestrande vluchtelingen Griekenland € 1.174,55 
Jong Protestant Sirkelslag: interactief bijbelspel € 105,50 
Kerk in Actie Noodhulp Griekenland - Opvang gestrande vluchtelingen € 169,70 
Kerk in Actie Noodhulp Libanon/Jordanië - Lichtpuntjes voor Syrische vluchtelingen € 197,10 
Kerk in Actie Samen in Actie tegen corona € 158,30 
Kerk in Actie Werelddiaconaat Indonesië - Een beter inkomen voor Javaanse boeren € 79,25 
Kerk in Actie Werelddiaconaat Zuid-Afrika - Een toekomst voor kansarme kinderen € 289,00 
Kerk in Actie, Moldavië € 181,25 
Kinderhospice Binnenveld € 107,00 
NBG € 99,10 
Schuldhulpmaatje € 226,05 
St. Regenbooggroep € 94,50 
Stichting De Vrolijkheid € 310,75 
Stichting Noodfonds Vluchtelingen Utrechtse Heuvelrug € 0,00 
Voedselbank Utrechtse Heuvelrug € 494,30 
Zending Albanië € 1.345,50 
ZOA € 111,10 
Eindtotaal € 5.936,15 
	

LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	26	september		
	
-orgelspel	en	introvideo	
-aansteken	intentiekaarsen	
-welkom,	hand	op	het	hart	
-psalm	van	de	zondag	Psalm	84:	1	en	6	
-votum	en	groet	
-bij	de	dienst	
-Lied	1005:	1,2,	4	en	5			
-met	de	kinderen		
-“Onder	boven	voor	en	achter”		
(de	kinderen	gaan	naar	de	nevendienst)	
-bij	de	lezing	
-Schriftlezing	Lukas	11:	1-13	
-Lied	904:	1		
-overdenking	
	-“Onze	Vader	verborgen”	
-gebeden,	afgesloten	met	het	‘onze	Vader’	
-over	de	collecten	
(de	kinderen	komen	terug	uit	de	nevendienst)	
-tenslotte		
-slotlied	
-Lied	827:	1,	2	en	4	
-zending	en	zegen	
-orgelspel	en	collectevideo	
	

	
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	
	
3	okt.:	ds.	F.G.	Immink,	Woudenberg	
10	okt.:	ds.	Pieter	Goedendorp	(Heilig	
Avondmaal)	
17	okt.:	ds.	Pieter	Goedendorp	
24	okt.:	mw.	ds.	A.	de	Hoog,	Zeist	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	29	september	2021.	
	
	
	
	
	
	


