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Nieuwsbrief		
22	oktober	2021	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	

	 	
	
	
	
	
	
	
Herfst	
	
Een	smalle	laan,	met	bomen	afgezet,	
waarin	de	hemel	zichtbaar	wordt;	de	wind	
wijst	naar	de	verte,	waarschuwt	voor	verval.	
Ik	wil	vergeten	wat	ik	ben	geweest:	
er	is	geen	achteruitgang	in	't	heelal.	
't	Zachte	geluid	van	mensen	in	het	veld,	
't	geritsel	van	de	bladeren,	't	snorrend	vliegen	
van	vogels	langs	de	grote	gaten	van	het	licht:	
het	is	geweest	zo	zeker	als	het	wezen	zal.	
Het	najaar	viert	zijn	eigen	lentefeest.	
De	stilte	draagt	haar	laatste	gele	blad.	
De	witte	lammeren	van	het	licht,	
het	pas	geboren	kalfje	van	de	wind	
vinden	een	weide	voor	hun	spel.	
	
Huub	Oosterhuis
	
BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	24	oktober	
Voorganger	 is	 mw.	 ds.	 A.	 De	 Hoog	 uit	
Driebergen.	Tot	haar	emeritaat,	enkele	jaren	
geleden,	was	ds.	De	Hoog	verbonden	aan	de	
Maartenskerk	in	Doorn.	Sindsdien	was	ze	in	
onze	omgeving	nog	als	consulent	werkzaam	
in	enkele	gemeenten.		
Namens	de	kerkenraad	zijn	Ida	Hogendoorn	
als	 ouderling,	Reinier	Bijkerk	 als	 diaken	 en	
Roland	 van	 Barneveld	 als	 kerkrentmeester	
aanwezig.	 Jaqueline	Post	verzorgt	de	 lezing	
en	 het	 orgel	 wordt	 bespeeld	 door	 Frank	
Firet.	 Voor	 de	 kinderen	 is	 er	
Kindernevendienst	en	oppas.	
	

	
We	 noemen	 het	 nog	 eens:	 telefonische	
aanmelding	 voor	 kerkbezoek	 is	 niet	 meer	
nodig!	Om	een	coronatoegangsbewijs	zal	niet	
worden	 gevraagd.	 Maar:	 blijf	 thuis	 bij	
klachten	 en	 laat	 u	 dan	 testen!	 Voor	
kerkgangers	 die	 de	 anderhalve	 meter	
afstand	willen	 bewaren	 zijn	 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.	 Coördinatoren	
assisteren	 om	 een	 plekje	 te	 vinden.	 Let	 op	
hun	aanwijzingen,	maar	laten	we	ook	elk	oog	
houden	 op	 de	 gepaste	 afstand.	 Ieder	 kan	
ervoor	zorgen	dat	ook	een	ander	zich	veilig	
voelt.	Mede	met	het	oog	daarop	verlaten	aan	
het	einde	van	de	dienst	éérst	de	kerkgangers	

Zondag	24	oktober	2021	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	mw.	ds.	A.	de	Hoog,	
Zeist	
Ouderling:	Ida	Hogendoorn	
Diaken:	Reinier	Bijkerk	
Kerkrentmeester:	Roland	van	
Barneveld	
Lector:	Jaqueline	Post	
Orgel:	Frank	Firet	
Collecte	Diaconie:	Leger	des	Heils		
Collecte	Kerk:	Orgel	en	Muziek	
	

Bankrekeningnummer	
diaconie:		
NL70	RABO	030	2111697	
	
Bankrekeningnummer	
kerk:		
NL62	RABO	0373	724	128	
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in	het	vak	aan	de	westzijde	de	kerk.	Aan	de	
andere	 aanwezigen	 vragen	 we	 dan	 even	
geduld	op	te	brengen.	Bij	mooi	weer	wordt	er	
koffie	buiten	en	binnen	gedronken.	Bij	slecht	
weer	 (regen	 en/of	 kou)	 wordt	 er	 binnen	
koffie	gedronken	waarbij	het	verzoek	is	u	zo	
veel	 mogelijk	 te	 verdelen	 over	 het	
Michaelhuis	en	deels	de	kerk	zelf	in.	
	
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	de	dienst	van	24	oktober	collecteert	
de	 diaconie	 voor	 “Het	 Leger	 des	 Heils	 –	
Buurthuiskamers”.	 (collecte	 1	 via	 de	
collecte-app)	
	
1,5	 miljoen	 mensen	 in	 Nederland	 ervaren	
eenzaamheid	 in	 hun	 leven.	 Misschien	 uzelf	
ook	wel,	of	uw	buurvrouw.	Eenzaam	zijn	 is	
ontzettend	 pijnlijk.	 Ook	 schamen	 mensen	
zich	 er	 vaak	 voor.	Eenzaamheid	 is	 een	
onzichtbaar	probleem,	dat	veel	mensen	raakt,	
maar	 weinig	 bestreden	 wordt.	Wij	 gaan	 die	
strijd	 aan.	 Strijdt	 u	 met	 ons	 mee?		
	
Buurthuiskamers		
Het	Leger	des	Heils	heeft	 in	heel	Nederland	
100	 buurthuiskamers,	 waar	 we	 kwetsbare	
mensen	met	een	beperkt	sociaal	netwerk	een	
thuis	bieden.	De	komende	tijd	willen	we	nog	
dichter	 bij	 deze	mensen	 gaan	 staan	 en	 het	
aantal	 buurthuiskamers	 verdubbelen.	 Niet	
alleen	 om	 eenzaamheid	 te	 bestrijden,	maar	
ook	 om	 de	 verbinding	 tussen	 formele	 en	
informele	 zorg	 te	 versterken,	 tussen	
buurtwerk	 en	 professionele	 hulpverlening.		
	
Collecteer	 tegen	 eenzaamheid		
Net	 als	 u	 willen	 we	 Gods	 liefde	 doorgeven	
aan	de	mensen	om	ons	heen.	Daarom	wil	ik	u	
vragen	 om	 voor	 ons	 te	 collecteren.	We	
hebben	 uw	 hulp	 hard	 nodig,	 want	 de	
overheid	 subsidieert	 dit	 soort	 buurtwerk	
niet.		
	
De	 algemene	 kerkelijke	 collecte	 (collecte	 2	
via	 de	 collecte-app)	 op	 deze	 zondag	 is	
bestemd	voor	Orgel	en	Muziek.			
	
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.		
	
OMZIEN	NAAR	ELKAAR	
	
Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	 17	 oktober	 was	
bestemd	 voor	 dhr.	
Doornenbal.	
	
BERICHTEN		
	
Kindernevendienst	
	
Beste	 kinderen	 van	 de	
kindernevendienst,		
Het	 is	 alweer	 even	
geleden	 dat	 jullie	 wat	
van	 ons	 gehoord	
hebben.	 Maar	 het	 was	
dan	 ook	 een	 hele	 rare	
tijd	waarin	we	veel	thuis	
waren	 en	waardoor	we	
op	 zondag	 maar	 met	 1	
groep	kindernevendienst	konden	houden.	
Daar	komt	nu	gelukkig	verandering	in!	
In	 de	 kerkdienst	 van	 zondag	 31	 oktober	
mogen	de	kinderen	die	dit	jaar	naar	groep	5	
zijn	 gegaan	 officieel	 overspringen	 van	 de	
jongste	naar	de	oudste	groep.		
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Én	vanaf	die	zondag	willen	we	ook	weer	met	
twee	 groepen	 kindernevendienst	 gaan	
houden.	
Twee	 redenen	 dus	 om	 er	 een	 heel	 speciale	
dienst	van	te	maken	en	we	zouden	het	heel	
erg	 leuk	 vinden	 als	 jij	 er	 dan	 ook	 bij	 bent!	
Jullie	zijn	van	harte	welkom!		
Groetjes	 van	 de	 leiding	 van	 de	
kindernevendienst	
	
Prot.	Chr.	Ouderen	Bond		
	
Nadat	 we	 anderhalf	 jaar,	 vanwege	 corona,	
geen	ontmoetingsmiddagen	hebben	kunnen	
houden,	 gaan	we	hiermee	weer	 voorzichtig	
van	start	op	donderdag	28	oktober	2021.	U	
wordt	 dan	 ook	 op	 die	 middag	 van	 harte	
uitgenodigd	in	de	zaal	van	de	Johanneskerk,	
Lomboklaan	9.	Aanvang	14.30	uur,	maar	de	
zaal	is	open	vanaf	14.00	uur	voor	koffie/thee	
en	 ontmoeting.	 Deze	middag	 zal	 dhr.	 Henk	
Griffioen	uit	Utrecht	een	lezing	houden	over:			
Dakloos:	Keuze	of	noodlot?		
Veel	 mensen	 denken	 vaak	 dat	 in	 het	
welvarende	 Nederland	 met	 al	 zijn	 sociale	
voorzieningen	 je	 niet	 dakloos	 hoeft	 te	 zijn.		
Maar	is	dat	echt	wel	zo?	 	Misschien	moeten	
we	 na	 deze	 middag	 onze	 mening	 wel	
bijstellen!	 	 Gasten	 zijn	 natuurlijk	 ook	 van	
harte	welkom!		
Iet	Bleijenberg-Huetink,	voorzitter			
	
Nieuwe	Bijbelvertaling	‘21	
	
Vorige	 week	 verscheen	 de	 NBV21:	 een	
nieuwste	 editie	 van	 de	 Nieuwe	
Bijbelvertaling.	Misschien	las	of	hoorde	je	er	
al	over	in	de	media.	Dat	zou	zomaar	kunnen,	
want	 de	 heerste	 exemplaar	 werd	 door	 het	
Nederlands	 Bijbelgenootschap	 aan	 koning	
Willem	Alexander	overhandigd.	

	
De	 NBV21,	 die	 de	 standaard	 zal	 moeten	
worden	 voor	 onze	 21-ste	 eeuw,	 is	 de	
opvolger	 van	 de	 Nieuwe	 Bijbelvertaling	
(NBV)	 die	 we	 sinds	 2004	 in	 de	 kerk	
gebruiken.	Daarmee	sluit	een	project	af	dat	
dertig	 jaar	 in	 beslag	 nam.	 	 Begin	 jaren	

negentig	 zeiden	 vrijwel	 alle	
kerkgenootschappen	 dat	 het	 tijd	 was	 voor	
een	 nieuwe	 uitgave	 in	 goed,	 hedendaags	
Nederlands.	 Het	 Nederlands	
Bijbelgenootschap	ging	ermee	aan	de	slag	en	
publiceerde	 in	 2004	 de	 Nieuwe	
Bijbelvertaling.	 Een	 vertaling	 die	 werd	
omarmd	om	z’n	oriëntatie	op	de	 lezers	van	
nu,	maar	die	tegelijk	ook	op	onderdelen	veel	
discussie	 opleverde.	 Het	 Bijbelgenootschap	
stond	daarvoor	open	en	heeft	in	de	loop	van	
de	jaren	duizenden	reacties	van	predikanten,	
kerkgangers	en	anderen	ontvangen.		
Met	die	reacties	ging	het	Bijbelgenootschap	
aan	de	slag.	En	zo	zijn	er	in	de	NBV21	al	met	
al	zo'n	12.000	wijzigingen	aangebracht.	Leg	
je	beide	Bijbels	naast	elkaar,	dan	merk	je	die	
meteen	 op.	 Eén	 van	 de	 meest	 in	 het	 oog	
springende	 is	 wel	 het	 herstel	 van	 de	
“eerbiedshoofdletter”	bij	de	verwijzing	naar	
God.	 	 In	 navolging	 van	 de	 Groot	 Nieuws	
Bijbelvertaling	 ‘in	de	omgangstaal’	uit	1983	
werd	 in	 2004	 besloten	 de	 hoofdletters	 te	
schrappen	 in	 de	 persoonlijke	
voornaamwoorden	 van	 God	 en	 Jezus	 (‘hij’,	
‘zijn’).	Destijds	meenden	de	vertalers	dat	die	
hoofdletters	 in	 de	 gewone	 taal	 aan	 het	
verdwijnen	waren.	Maar	onder	 invloed	van	
de	reacties	zijn	ze	in	de	NBV21	weer	overal	
te	zien.		
De	meeste	veranderingen	zullen	nauwelijks	
opvallen.	 Het	 gaat	 om	 kleine	 correcties.	 Of	
om	 voortschrijdend	 inzicht.	 Zo	 is	 de	
“huidvraat”	 (In	 2004	 nog	 een	 mooie	
vertaalvondst	 voor	 de	 woorden	 die	 in	 het	
Grieks	 en	 Hebreeuws	 een	 huidaandoening	
aanduiden)	weer	uit	de	woordenlijst	geskipt.	
Het	werd	“een	huidziekte	die	onrein	maakt.”	
Het	 idee	 is,	 dat	 zo’n	opener	 formulering	de	
kwaliteit	 en	 leesbaarheid	 van	 de	 tekst	 ten	
goede	komt.			
Alle	 kerken	 ontvingen	 van	 het	
Bijbelgenootschap	een	kleine	kanselbijbel	in	
de	 NBV21-uitgave.	 We	 zullen	 die	 vanaf	
zondag	 31	 oktober	 gaan	 gebruiken,	 maar	
tegelijk	 blijft	 de	 “oude”	 NBV	 ook	 nog	
‘gewoon’	 in	de	kerkbanken	 liggen.	En	 soms	
zal	het	ook	nog	wel	eens	gaan	gebeuren	dat	
een	lector	of	predikant	die	vertaling	ter	hand	
zal	nemen.		
Wie	meer	 informatie	 zoekt	 over	 de	 NBV21	
vindt	 die	 op	 een	 speciale	 website	 van	 het	
Bijbelgenootschap:		www.nbv21.nl	
ds.	Pieter	Goedendorp	
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Voor	wie	
steek	jij	een	
lichtje	aan?	
	
Op	 dinsdag	 2	
november	 is	
het	
‘Allerzielen’.	
Een	 dag	
waarop	
vanouds	aan	de	overledenen	wordt	gedacht.	
Als	 Michaëlkerk	 sluiten	 we	 daarbij	 aan	 en	
houden	 we	 op	 2	 november	 van	 19.00	 tot	
20.00	uur	‘open	huis’.	Iedereen	is	welkom	om	
een	 lichtje	 aan	 te	 steken	 en	 op	 een	 eigen	
manier	 stil	 te	 staan	 bij	 het	 gemis	 van	 een	
dierbare,	een	overleden	familielid	of	vriend.	
Er	is	muziek	en	af	en	toe	klinkt	er	een	gedicht.	
Wie	 wil	 kan	 binnenkomen,	 een	 kaarsje	
aansteken	 en	 weer	 weggaan.	 Maar	 even	
blijven	 zitten	 en	 luisteren	 en	 een	 kopje	
koffiedrinken	 in	 het	 Michaëlhuis	 kan	 ook!	
Tussen	 19.00	 en	 20.00	 uur	 kan	 iedereen	
binnenkomen.	De	kerk	blijft	open	zolang	het	
nodig	is.	In	de	kerk	worden	de	coronaregels	
in	acht	genomen	en	geven	bezoekers	ruimte	
aan	elkaar.	Iedereen	is	van	harte	welkom!		
	
Michaëlhuis:	 elke	 vrijdagmorgen	 Open	
Huis		
	
Iedere	vrijdagmorgen	is	het	Michaëlhuis	aan	
het	 Kerkplein	 tijdens	 de	 weekmarkt	 open.	
Van	10.30	tot	12.00	uur	is	iedereen	van	harte	
welkom	 om	 er	 even	 binnen	 te	 lopen.	 Een	
gastheer	of	gastvrouw	biedt	een	kopje	koffie	
aan.	 Er	 is	 ruim	 plek	 om	 even	 op	 adem	 te	
komen.	 Er	 is	 altijd	 iemand	 om	 mee	 bij	 te	
praten	en	op	verhaal	te	komen.	Kom	gerust	
‘ns	 binnenlopen.	 We	 vragen	 ieder	 om	 de	
geldende	coronarichtlijnen	te	respecteren	en	
elkaar	de	ruimte	te	geven.		
	
Weer	in	de	buurt!	
	
Ontvang	 een	 hartelijke	 groet	 van	 Anne	
Stelma-Ribberink!	 Vorige	 week	 was	 Anne	
even	 op	 visite	 in	 de	 pastorie,	 na	 een	
studiedag	 in	 Hydepark,	 het	
opleidingscentrum	van	de	Protestantse	Kerk	
en	 op	 weg	 naar	 huis	 in…	 Rhenen!	 Daar	 is	
sinds	 afgelopen	 zomer	 de	 nieuwe	
woonplaats	van	Anne	en	Jelle	Stelma.		
Het	is	nog	niet	eens	zo	lang	geleden	dat	Anne	
als	 seniorenpastor	 aan	 de	 Michaëlkerk	
verbonden	was.	 Vanaf	 het	 najaar	 van	 2017	

tot	in	maart	2019	werkte	ze	in	ons	midden.	
Na	haar	huwelijk	met	 Jelle,	 op	24	 augustus	
2018,	verhuisde	Anne	naar	Rijswijk	en	werd	
ze	 bijstand	 in	 het	 pastoraat	 in	 de	
protestantse	 gemeente	 van	 Maasdijk.	 Maar	
allengs	bleek	de	Heuvelrug	hen	beiden	toch	
onweerstaanbaar	 te	 trekken.	Het	 lukte	 Jelle	
en	 Anne	 in	 de	 afgelopen	 zomer	 een	 eigen	
woning	te	kopen	in	Rhenen.	Zo	konden	ze	de	
bakens	 weer	 verzetten.	 Anne	 is	 inmiddels	
voor	 enkele	 uren	 per	 week	 als	
seniorenpastor	 verbonden	 aan	 de	
protestantse	 gemeente	 van	 Bennekom,	 de	
Brinkstraatkerk.	 	 Afgelopen	 zondag	 17	
oktober	 werd	 zij	 daar	 in	 haar	 bediening	
bevestigd.	 In	de	week	daaraan	voorafgaand	
ontmoetten	 we	 elkaar	 en	 praatten	 bij.	 Een	
vrolijk	 weerzien	 waarin	 dierbare	
herinneringen	 werden	 opgehaald	 om	 dan	
uiteindelijk	ook	deze	opgetogen	groet	aan	u	
allen	te	kunnen	overbrengen!	
ds.	Pieter	Goedendorp	

Kerk	en	Duurzaamheid	
	
Wat	staat	de	kerk	te	doen	met	het	oog	op	de	
klimaatverandering?	 Kunnen	 we	 ook	 in	 de	
gemeente	het	thema	‘duurzaamheid’	aan	de	
orde	stellen?		
Over	zulke	vragen	ging	het	op	donderdag	14	
oktober	 tijdens	 een	 studiemiddag	 in	 de	
Amersfoortse	Bergkerk.		

foto: Sixteen Miles Out - Unsplash 

24 augustus 2018 - huwelijk Jelle en Anne Stelma 

Bergkerk Amersfoort, 14 oktober 2021 
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De	 christelijke	 natuurbeschermings-
organisatie	 A	 Rocha	 Nederland	 en	 de	
projectgroep	 ‘Eenvoudig	 leven’	 van	 de	
Protestantse	 Kerk	 in	 Nederland	
organiseerden	de	bijeenkomst	speciaal	voor	
predikanten	en	kerkelijk	werkers.	Theoloog	
professor	 Kees	 van	 der	 Kooi	 en	 econoom	
Paul	 Schenderling	 spraken	 voor	 een	 flink	
gezelschap	 over	 het	 onderwerp.	 Twee	
betogen	 over	 de	 indringende	 vragen	 die	
klimaatverandering	 en	 de	 noodzaak	
duurzamer	te	leven	voorleggen.	
Van	der	Kooi	benadrukte	in	zijn	lezing	dat	de	
mens	 geen	 absoluut	 eigendomsrecht	 heeft	
op	 deze	 wereld.	 De	 wereld	 is	 van	 God.	 De	
mens	 heeft	 een	 gebruiksrecht.	Maar	 in	 ons	
denken	heeft	een	omkering	plaatsgevonden.	
God,	 Schepper	 van	 hemel	 én	 aarde,	 is	 als	
eigenaar	ingeruild	voor	de	mens.	En	de	mens	
heeft	 zich	 de	 aarde	 toegeëigend.	 Wat	 het	
gevolg	 is	 daarvan,	 zie	 je	 terug	 in	 al	 die	
manieren	waarop	de	aarde	wordt	aangetast	
en	uitgeput.		
In	zijn	bijdrage	pleitte	Schenderling	voor	een	
nieuwe	economische	ethiek	 in	de	kerk,	 een	
'economie	van	het	genoeg.’	Een	rem	op	onze	
behoeften.	 Dat	 helpt	 tegen	 de	
klimaatverandering.	Het	gaat	om	eenvoudig	
leven,	 niet	 om	 hard	 werken	 en	 veel	
weggeven,	maar	 om	minder	 kopen,	minder	
geld	 nodig	 hebben	 en	minder	werken	 voor	
geld.	Om	dan	 in	de	 vrijkomende	 tijd	 ons	 te	
oefenen	 in	 het	 vrijgevig	 zijn	 met	 tijd	 en	
aandacht.	 ‘Dan	 komen	 de	 vruchten	 van	 de	
Geest	 tot	 bloei:	 blijdschap,	 ontferming,	
zachtmoedigheid,	nederigheid	en	geduld’		
In	 een	 workshop	 ‘preken	 over	
duurzaamheid’	 dachten	we	 na	 over	wat	 de	
Bijbel	 over	 onze	 ecologische	 actualiteit	 te	
zeggen	heeft	en	probeerden	het	uit.	Daarmee	
werd	 het	 een	 inspirerende	 bijeenkomst.	
Voor	 ons	 als	 predikanten	 daar	 bij	 elkaar.	
Maar	 wie	 weet	 daarmee	 ook	 wel	 voor	 de	
gemeenten	waaraan	we	verbonden	zijn.	Het	
was	verrassend	voor	elkaar	 te	verwoorden,	
hoe	 het	 goede	 leven,	 het	 goede	 doen,	 vaak	
genoeg	 het	 eenvoudige	 leven	 blijkt	 te	 zijn.	
Wie	 Christus	 wil	 navolgen,	 hoeft	 zich	 niet	
meteen	 te	 vertillen	 aan	 grote	 kwesties.	
Verantwoord	omgaan	met	de	 aarde	 en	met	
elkaar	 als	 naasten	 draait	 gewoon	 om	 het	
besef	 dat	 de	 aarde	 niet	 van	 ons	 is,	 maar	
schepping	van	God.	Hoe	zouden	wij	dat	in	de	
Michaëlkerk	 en	 als	 gemeente	 rond	 de	
Michaëlkerk	in	ons	dorp	kunnen	laten	zien?	
ds.	Pieter	Goedendorp	

Boekenclub	weer	van	start	
	
Maandagavond	25	oktober:	herstart	van	de	
Boekenclub,	 om	 20.00	 uur	 in	 het	
Michaëlhuis.	Een	ontspannen	avond	met	een	
kopje	 koffie,	 wat	 lekkers	 en	 veel	
leeservaringen	uit	de	voorbije	maanden.	We	
spreken	een	volgende	datum	af,	om	dan	weer	
allemaal	 hetzelfde	 boek	 gelezen	 te	 hebben	
dat	we	met	elkaar	gaan	bespreken.	Deed	 je	
nog	niet	eerder	mee?	Dan	is	dit	het	moment	
om	 aan	 te	 sluiten!	 	 Vanwege	 organisatie/	
corona-advies	 is	 het	 fijn	wanneer	 je	 je	 van	
tevoren	even	aanmeldt.		
Jolande	Bos	
	
Catechese	
	
De	 eerstkomende	
bijeenkomst	van	de	
catechesegroep	 is	
op	 maandagavond	
1	 november	 van	
19.00	tot	19.45	uur	
in	het	Michaëlhuis.	We	maken	er	een	vrolijke	
én	serieuze	catecheseavond	van!	
Cathelijne	Jordens,	Niels	Duifhuizen	en	Pieter	
Goedendorp	(Werkgroep	Catechese)	
	
Bijbelgespreksgroep	
	
Dinsdagmorgen	 2	 november	 maakt	 ook	 de	
Bijbelgespreksgroep	 een	 nieuw	 begin.	 We	
slaan	dit	seizoen	enkele	Bijbelse	lofliederen	
op.		We	starten	met	het	loflied	van	Hanna	uit	
1	Samuël	2.	We	starten	om	10.00	uur	in	het	
Michaëlhuis.	De	bijeenkomst	duurt	tot	11.30	
uur.	Welkom!	Graag	aanmelding	vooraf	i.v.m.	
organisatie.		
ds.	Pieter	Goedendorp	
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LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	24	oktober			
	
-mededelingenfilm	en	orgelspel	
-aansteken	van	de	intentiekaarsen	
-welkom		
-hand	op	het	hart	
-	psalm	(van	de	zondag)	103:	1	en	4	 	
-votum	en	groet	 	 	 	
-bij	deze	dienst…	 	
-Openingsgebed	
-Lied:	836:	1	en	2	
-voor	de	kinderen		
-Schriftlezing:	Johannes	8:	1-12	 	
-lied:	305:	2	 	 	
-verkondiging	 	 	 	
-lied:	315:	1	en	2	 	
-voorbeden,	stil	gebed,	Onze	Vader	
-toelichting	op	de	collecte	 	 	
(kinderen	komen	terug	uit	de	KND/crèche)	
-tenslotte…	 	 	 	 	
-slotlied:	lied	103c:	1,	2	en	5	 	 	
-zegen			 	 	 	 	
-hand	op	het	hart	
-mededelingenfilm	en	orgelspel	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

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	
	
31	okt.:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
3	nov.	(19.30	uur):	Ds.	Pieter	Goedendorp	–	
dankdag	
7	nov.:	ds.	J.	Stelwagen,	Leersum	
14	nov.:	ds.	A.	Altena,	Leersum	
	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	29	oktober	2021.	
	

	
	
	


