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Nieuwsbrief		
29	oktober	2021	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
Heel	mijn	leven	
	
Heel	mijn	leven,	
al	mijn	verlangen,	
al	mijn	liefde,	
vertrouw	ik	U	toe.	
	
Heel	mijn	leven,		
allen	die	mij	lief	zijn,		
al	mijn	hoop	en	al	mijn	vrees,	
vertrouw	ik	U	toe.	
	
Heel	mijn	leven	
ontving	ik	van	U.	
Ik	geef	het	U	terug,	
steeds	weer,	
	
en	verlang	U	te	dienen,	
zoals	ik	ben.	
Neem	mij	aan	
en	in	Uw	dienst.	
	
Amen.	
	
Charlotte	Inkelaar-de	Mos	in:	“U	die	voor	mij	uitgaat	–	gebeden	voor	onderweg”	p.	74		
(Protestantse	Kerk/KokBoekencentrum,	2021)	(Foto:	Belinda	Fewings	–	Unsplash)	
	
	
BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	31	oktober		
	
Op	 de	 avond	 van	 31	 oktober	 1517	maakte	
de	 jonge	 monnik	 Maarten	 Luther	 95	
stellingen	 tegen	 misstanden	 in	 de	
toenmalige	 Rooms-Katholieke	 kerk	
wereldkundig.	Hij	hoopte	de	kerk	weer		

	
terug	te	brengen	bij	de	Bijbel,	bij	Christus	en	
het	 geloof.	 Het	 werd	 het	 begin	 van	 een	
nieuwe	 beweging:	 de	 Hervorming.	 De	
‘protestantse	kerken’	ontstonden.	We	vieren	
de	 Hervorming	 niet	 op	 deze	 zondag,	 maar	
denken	er	wel	aan	in	deze	dienst,	waarin	we	
voor	het	eerst	de	Nieuwe	Bijbelvertaling	‘21	
opslaan,	 die	 vorige	 week	 werd	
gepresenteerd.		

Zondag	31	oktober	2021	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp		
Ouderling:	Martin	van	Herk	
Diaken:	Anneke	Kievith	
Kerkrentmeester:	Gijsbert	Meijers	
Lector:	Marjolein	Veldhuizen	
Orgel:	Frank	Firet	
Collecte	Diaconie:	stichting	Kenya	
Child	Care	
Collecte	Kerk:	Beeld	en	Geluid	
	

Bankrekeningnummer	
diaconie:		
NL70	RABO	030	2111697	
	
Bankrekeningnummer	
kerk:		
NL62	RABO	0373	724	128	
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Voorganger	is	ds.	Pieter	Goedendorp.	Frank	
Firet	bespeelt	het	orgel.	Lector	 is	Marjolein	
Veldhuizen.	 We	 horen	 uit	 Johannes	 9	 de	
geschiedenis	 van	 de	 genezing	 van	 ‘de	
blindgeborene.’	Een	verhaal	waarin	‘zien’	en	
‘blind	zijn’	op	allerlei	manieren	door	elkaar	
heen	lopen.			
Vanaf	vandaag	is	er	weer	kindernevendienst	
in	twéé	groepen.	Dat	geeft	dan	op	deze	dag	
ook	 de	 kans	 aan	 de	 kinderen	 die	 na	 de	
zomervakantie	naar	groep	5	gingen	om	hun	
overstap	 (“De	 sprong!”)	 te	 maken	 naar	 de	
oudste	groep.		
Harry	 en	Marga	 de	 Vries-Wels	 vieren	 op	 2	
november	 hun	 60ste	 trouwdag.	 Graag	
betrekken	 ze	 de	 Michaëlkerkgemeente	 bij	
hun	 dankbaarheid	 en	 vreugde.	 Zo	 zal	 er	
naast	het	kopje	koffie	of	thee	door	Harry	en	
Marga	 ook	 op	 iets	 lekkers	 worden	
getrakteerd.		
In	 de	 nacht	 van	 zaterdag	
op	 zondag	 gaat	 de	
wintertijd	 in.	 De	 klok	 gaat	
een	uur	terug!	
	
Woensdag	3	november	–	Dankdag	
	
De	 eerste	 woensdag	 van	 de	 maand	
november:	 ‘Dankdag	voor	gewas	en	arbeid’.	
Naar	 goede	 gewoonte	 komen	 we	 op	 de	
avond	 van	 deze	 dag	 ook	 in	 onze	 kerk	 bij	
elkaar	 voor	 een	 viering.	 We	 leggen	 onze	
dankbaarheid	 voor	 aan	 de	 Heer	 van	 de	
Wereld.	De	 dienst	 begint	 om	19.30	 uur.	 Ds.	
Pieter	Goedendorp	gaat	voor.	Wim	ter	Haar	
bespeelt	 het	 orgel.	 Marjon	 van	 den	 Ham	
verzorgt	de	Schriftlezing.	Er	is	een	gedrukte	
orde	van	dienst	beschikbaar.	
	
Voor	 kerkbezoek	 is	 het	 -met	 de	 huidige	
regelgeving-	niet	nodig	zich	van	tevoren	aan	
te	 melden.	 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	 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	
	
31	oktober	2021	
	
Tijdens	de	dienst	van	31	oktober	collecteert	
de	 diaconie	 voor	 “Stichting	 Kenya	 Child	
Care”.	(collecte	1	via	de	collecte-app)	
	
Elk	kind	heeft	het	recht	om	op	te	groeien	in	
een	 liefdevolle	 en	 veilige	 omgeving	 bij	
voorkeur	bij	familie.	

Kenya	 Child	 Care	 doet	 dit	 door	middel	 van	
ons	tijdelijk	opvangcentrum	(rescue	centre)	
in	 Kilifi	 waar	 wij	 plek	 hebben	 voor	 20	
kinderen	die	uit	een	situatie	van	acute	nood	
worden	 gehaald.	Wij	 doen	 er	 alles	 aan	 om	
voor	 deze	 kinderen	 een	 veilige	 plek	 te	
vinden	voor	de	toekomst.	Daarnaast	hebben	
wij	een	outreach	programma:	Ieder	kind	een	
thuis.	Waarbij	 wij	 zorgdragen	 dat	 het	 kind	
wordt	voorzien	 in	de	eerste	 levensbehoefte	
(voedsel,	 medische	 zorg	 en	 onderwijs).	
Daarbij	 wordt	 de	 familie	 ondersteund	 en	
begeleid	door	een	sociaal	werkster.		

Dorcas	 kwam	 bij	 ons	 binnen	 als	 een	
teruggetrokken	 en	 verlegen	 meisje	 van	 14	
jaar.	Terwijl	haar	moeder	aan	het	werk	was	
droeg	Dorcas	de	zorg	voor	haar	broertjes	en	
zusjes.	 Dit	 had	 als	 gevolg	 dat	 zij	 niet	 naar	
school	kon	gaan.	Maar	wat	haar	situatie	het	
meest	onveilig	maakte	was	het	misbruik	door	
haar	stiefvader.	Ondanks	dat	haar	stiefvader	
inmiddels	 veroordeeld	 was	 voor	 zijn	 daden	
bleek	 tijdens	 het	 rehabilitatie	 traject	 de	
moeder	 van	 Dorcas	 haar	 uiteindelijk	 geen	
stabiele	 toekomst	 te	 kunnen	 bieden.	
Inmiddels	 woont	 Dorcas	 bij	 haar	 vader	 en	
zijn	 nieuwe	 vriendin	 en	 gaat	 ze	 weer	 naar	
school.	
Kinderen	 zoals	 Dorcas	 hebben	 jouw	 steun	
nodig.	 Door	 jouw	 financiële	 bijdrage	 krijgt	
Dorcas	 de	 kans	 op	 te	 groeien	 in	 een	 veilige	
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omgeving	bij	 familie	 en	gaat	 ze	naar	 school.	
Daarnaast	 betekent	 het	 volgen	 van	 elk	 jaar	
extra	 onderwijs	 voor	 meisjes	 als	 Dorcas	 dat	
zij	 later	 10%	 –	 20%	 meer	 verdienen	 en	 zij	
besteden	 van	 hun	 inkomen	 bijna	 90%	 aan	
hun	gezin.	Zo	help	je	niet	alleen	Dorcas	maar	
ook	de	eventuele	volgende	generatie.	
	
De	 stichting	 heeft	 al	 ruim	 280	 kinderen	
opgevangen	 waarvan	 168	 kinderen	 bij	
familie	opgroeien.	
	
De	 algemene	 kerkelijke	 collecte	 (collecte	 2	
via	 de	 collecte-app)	 op	 deze	 zondag	 is	
bestemd	voor	Beeld	en	Geluid.			
	
Dankdag	-	3	november	2021	
	
Tijdens	 deze	 dienst	 collecteert	 de	 diaconie	
voor	 “Voedselbank	Utrechtse	Heuvelrug”	
(dit	is	collecte	1	via	de	collecte-app)	
	
Stichting	 Voedselbank	 Utrechtse	 Heuvelrug	
is	opgericht	in	2011	en	is	aangesloten	bij	de	
Stichting	 Voedselbanken	 Nederland.	 De	
stichting	 werkt	 uitsluitend	 met	 onbetaalde	
vrijwilligers	 en	 heeft	 geen	
levensbeschouwelijke	visie.		
	
De	 doelstelling	 is	 het	 (tijdelijk)	 verschaffen	
van	voedsel	aan	mensen	die	in	de	gemeente	
Utrechtse	 Heuvelrug	 onder	 de	
armoedegrens	 leven,	 en	 het	 reduceren	 van	
verspilling	 van	 voedsel.		
	
Stichting	 Voedselbank	 Utrechtse	 Heuvelrug	
is	 een	 onafhankelijke	 stichting	 en	 is	 geheel	
afhankelijk	 van	 giften	 van	 lokale	 bedrijven	
en	 instellingen,	 kerken	 en	 particulieren	 en	
subsidie	 van	 de	 gemeente.	 Voor	 voedsel	
wordt	 niet	 betaald.	 De	 kosten	 van	 de	
stichting	 zijn	 direct	 verbonden	 aan	 de	
uitvoering	 van	 de	 doelstelling	 van	 de	
stichting.	
De	 Stichting	 Voedselbank	 Utrechtse	
Heuvelrug	 beoordeelt	 zelf	 niet	 of	 personen	
in	 aanmerking	 komen	 voor	 een	
voedselpakket.	 Dit	 gebeurt	 door	
verschillende	 instanties	 die	 beroepsmatig	
maatschappelijke	 hulp	 verlenen	 binnen	 de	
gemeente	Utrechtse	Heuvelrug.	
	
De	 voedselbank	 levert	 voedselpakketten	
aan	 de	 inwoners	 van	 Driebergen,	 Doorn,	
Leersum,	 Amerongen,	 Overberg,	 Maarn	 en	
Maarsbergen.	 Eind	 2019	 voorzagen	 ze	

wekelijks	 73	 gezinnen	 van	 een	
voedselpakket.	 Hiervoor	 zetten	 zich	
wekelijks	meer	dan	75	vrijwilligers	in.		
Helpt	u	ook	uw	medemens?	
	
De	 algemene	 kerkelijke	 collecte	 (collecte	 2	
via	 de	 collecte-app)	 in	 deze	 dienstis	
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.	 “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.	
	
Alle	 collecten	 bevelen	 wij	 van	 harte	 bij	 u	
aan!	
	
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	
	
Maas	 van	 de	 Lagemaat	
moest	 vorige	 week	
vrijdag	 worden	
opgenomen	 en	
geopereerd.	 De	 eerste	 berichten	 zijn	
gelukkig	positief.		
Gep	van	den	Broek	kwam	op	avond	van	de	
18de	 juni	 ten	 val.	 Er	 was	 een	 knieoperatie	
nodig,	waarop	vier	maanden	van	revalidatie	
volgden.	 	 Vorige	 week	 vrijdag	 kon	 hij	
eindelijk	weer	thuis	terugkeren.		
Peter	 Blok	 verbleef	 sinds	 begin	 juli	 in	 een	
zorgcentrum.	 Helaas	 is	 een	 terugkeer	 naar	
huis	 onmogelijk.	 Gisteren	 verhuisde	 Peter	
naar	een	verpleeghuis.		
Onder	 de	 zieken	 die	 thuis	 verblijven	
noemen	 we	 Dick	 Doornenbal.	 Terwijl	 de	
krachten	afnemen,	blijft	zijn	vertrouwen	op	
de	Heer	van	het	leven	hem	dragen.		
Er	 zijn	 meer	 gemeenteleden	 die	 thuis	 hun	
behandeling	 ondergaan	 of	 in	 een	
zorgcentrum	 verblijven.	 We	 noemen	 niet	
altijd	alle	namen.	Laat	ons	hen	gedenken	in	
gedachten	en	gebeden,	zorg	en	aandacht.		

Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	 24	 oktober	 was	
bestemd	voor	dhr.	R.	van	
Geijtenbeek.	
	
	
Zestig	jaar	getrouwd	
	
Op	 2	 november	 is	 het	 60	 jaar	 geleden	 dat	
Harry	 en	 Marga	 de	 Vries	 –	Wels,	 elkaar	 in	
Zeist	 hun	 ja-woord	 gaven.	 Loopbaan	 en	
levensweg	 leidde	 hen	 langs	 andere	 streken	
om	hen	uiteindelijk	terug	te	voeren	naar	de	
Utrechtse	 Heuvelrug.	 Na	 een	 tijdelijk	

onderkomen	 te	 hebben	 gehad	 in	 De	 Bonte	
Vlucht	wonen	 zij	 inmiddels	 bijna	 twee	 jaar	
in	 het	 oude	 postkantoor	 van	 Driebergen.	
Voor	 Marga	 brachten	 deze	 laatste	 jaren	
grote	 zorgen	omtrent	haar	gezondheid.	Dat	
vergroot	voor	Harry	en	Marga	de	blijdschap	
en	dankbaarheid	hun	diamanten	huwelijk	te	
kunnen	vieren.	 In	de	komende	week	 zullen	
ze	 dat	 in	 kleine	 kring	 gaan	 doen,	 omringd	
door	 kinderen,	 kleinkinderen	 en	 naasten.	
Maar	omdat	de	Michaëlkerk	in	de	afgelopen	
jaren	voor	hen	ook	van	bijzondere	betekenis	
is	 geworden,	 brengen	 Harry	 en	 Marga	
komende	 zondag	 hun	 dankbaarheid	 graag	
ook	 tot	 uitdrukking	 in	 ons	midden.	Ook	 op	
deze	 plaats	 wensen	 we	 het	 diamanten	
bruidspaar	 van	 harte	 geluk	 en	 Gods	 zegen	
op	hun	weg!	

	
Gebedskring	
	
De	 scholen	 in	 onze	 regio	
zijn	 weer	 aan	 de	 gang,	 de	
mais	 is	 op	 veel	 plekken	
geoogst,	 steeds	 meer	
worden	 de	 herfstkleuren	
zichtbaar,	de	wind	zorgt	voor	een	deken	van	
blad,	 de	 dagen	 worden	 korter	 en	 het	
komend	 weekend	 wordt	 de	 klok	 een	 uur	
teruggezet	 waardoor	 het	 eerder	 donker	 is	
en	 de	 avonden	 langer!	 We	 genieten	 van	
mooie	 oktoberdagen	 en	 zo	 hebben	 we	 alle	
reden	om	God	te	danken!	Bovendien	danken	
we	 met	 mensen	 die	 na	 een	 maandenlange	
periode	 van	 revalidatie	 weer	 naar	 huis	
mochten	komen,	die	goede	uitslagen	kregen	
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na	onderzoeken	of	bij	wie	de	behandelingen	
aanslaan!	 Dankbaar	 voor	 een	 veilige	 plek	
om	te	wonen,	ook	al	ben	 je	 in	de	war,	voor	
een	goede	verzorging	in	een	zorgcentrum	of	
verpleeghuis	en	voor	mensen	die	een	naaste	
proberen	 te	 zijn	 voor	 een	 ander.	 Komende	
zondag	 is	 het	 “overspringfeest”	 voor	 de	
kinderen	die	naar	groep	5	zijn	gegaan	en	op	
woensdag	 3	 november	 mogen	 we	 in	 alle	
vrijheid	bij	elkaar	komen	om	God	te	danken	
voor	de	rijke	oogst	en	het	werk	dat	we	doen!	
En	 ja,	 we	 hebben	 ook	 punten	 voor	 gebed	
aan	 elkaar	 doorgegeven,	 onder	 meer	 voor	
mensen	van	wie	het	leven	teneinde	loopt,	of	
die	 wachten	 op	 een	 oproep	 voor	 een	
operatie	 of	 uitgebreide	 onderzoeken,	 die	
zware	behandelingen	moeten	ondergaan,	en	
mensen	die	 rouwen	om	het	verlies	van	een	
geliefde.	 Een	 steeds	 terugkerend	 punt	 van	
gebed	zijn	de	slachtoffers	van	discriminatie,	
vervolging,	oorlogs-	en	natuurgeweld,	maar	
ook	 van	 zinloos	 geweld!	 Bidden	 voor	
wijsheid	 bij	 het	 vormen	 van	 een	 nieuwe	
regering	 en	 het	 beteugelen	 van	 de	 corona	
uitbraak.	 Met	 de	 gemeenteleden	 die	 een	
huwelijksjubileum	mochten	vieren	van	12,5,	
40	 of	 60	 jaar	 hebben	 we	 gedankt	 en	 we	
vragen	 u	 om	 met	 ons	 te	 bidden	 voor	 alle	
kinderen,	wereldwijd!		
Namens	de	gebedskring,	
Riek	van	Hussel	
	
BERICHTEN		
	
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	 èn	
serieuze	catecheseavond	van!	
Cathelijne	Jordens,	Niels	Duifhuizen	en	Pieter	
Goedendorp	(Werkgroep	Catechese)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

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.		
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	
	
Voor	wie	steek	jij	een	lichtje	aan?	

	
Op	dinsdag	2	november	
is	iedereen	van	19.00	tot	
20.00	uur	welkom	in	de	
Michaëlkerk	om	er	een	
lichtje	aan	te	steken	en	
stil	te	staan	bij	het	gemis	
van	een	dierbare,	een	
overleden	familielid	of	
vriend.	Het	is	die	dag	

‘Allerzielen’,	een	dag	waarop	vanouds	aan	
de	overledenen	wordt	gedacht.	Als	
Michaëlkerk	sluiten	we	daarbij	aan.	Wie	wil	
kan	binnenkomen,	een	kaarsje	aansteken	en	
weer	weggaan.	Maar	even	blijven	zitten,	
luisteren	naar	muziek	en	een	kopje	
koffiedrinken	in	het	Michaëlhuis	kan	ook.	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!	
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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	
	
Boekenclub	
De	 Boekenclub	 kwam	 aan	 het	 begin	 van	
deze	 week	 weer	 bij	 elkaar.	 Een	 gezellig	
weerzien,	 waarop	 we	 elkaar	 vertelden	 van	
de	 aansprekende	 titels	 die	 we	 in	 de	
afgelopen	 maanden	 hadden	 gelezen.	 Met	
elkaar	 kozen	 we	 voor	 een	 mooi	 boek	 om	
over	 in	 gesprek	 te	 kunnen	gaan.	Dat	wordt	
de	 roman	 van	 Paolo	 Cognetti:	 “De	 acht	
bergen.”	 Een	 krachtig	 verhaal	 en	 mooie	
vertelling	 over	 volwassen	 worden,	
vriendschap	 en	 liefde	 voor	 de	 bergen.	 	 Op	
maandagavond	 6	 december	 komt	 de	
Boekenclub	 weer	 bij	 elkaar	 in	 het	
Michaëlhuis.	 Sluit	 gerust	 aan.	 Vanwege	
organisatie/corona-advies	 is	 het	 fijn	
wanneer	je	je	van	tevoren	even	aanmeldt.		
Jolande	Bos	
	
Michaëlhuis:	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.		
	
Aan	de	overkant…	
	
Aan	 de	 Rijksstraatweg,	 tegenover	 de	
Michaëlkerk,	 is	 Berry’s	 Snacks	 al	meer	 dan	
dertig	jaar	een	vertrouwde	buur.	Sinds	hij	in	
1990	 op	 Koninginnedag	 z’n	 kraam	 er	 voor	
het	 eerst	 neerzette	 werd	 Berry	 een	 begrip	
voor	jong	en	oud	in	Leersum.	Niet	alleen	om	
de	heerlijke	hartige	hapjes,	maar	ook	om	het	
sociale	 werk	 waarin	 vanuit	 en	 rond	 de	
wagen	werd	 voorzien.	Na	 31	 oktober	 stopt	

al	 die	 bedrijvigheid.	 Als	 overburen	wensen	
we	 ook	 vanuit	 de	 Michaëlkerk	 Berry	 en	
Hillie,	 betrokken	 leden	 van	 onze	 gemeente,	
alle	goeds	in	de	jaren	die	komen!	
	

	
Protestantse	 Lezing	 2021	 over	
duurzaamheid	
	
Op	 zaterdag	 30	 oktober,	 aan	 de	 vooravond	
van	Hervormingsdag,	houdt	sterrenkundige	
Heino	 Falcke	 online	 de	 Protestantse	 Lezing	
over	 de	 vraag	 of	 wij,	 de	 mens,	
verantwoordelijk	zijn	voor	de	toekomst	van	
Gods	 schepping.	 Is	 die	 toekomst	 in	 onze	
handen	of	in	die	van	God?		

In	zijn	lezing	staat	Falcke	stil	bij	het	actuele	
en	urgente	thema	‘duurzaamheid’.	Hij	zoomt	
uit	 op	 de	 grootheid	 van	 de	 schepping,	 de	
aarde,	 het	 heelal,	 in	 contrast	 met	 de	
kleinheid	van	de	mens.	Om	vervolgens	in	te	
zoomen	 op	 het	 vertrouwen	 op	 God	 en	 hoe	
dat	onze	houding	bepaalt	in	de	omgang	met	
de	natuur,	dieren	en	mensen	om	ons	heen.	
Heino	 Falcke	 is	 hoogleraar	
Astrodeeltjesfysica	 en	 radioastronomie	 aan	
de	universiteit	van	Nijmegen.	Hij	maakte	als	
eerste	 ter	 wereld	 een	 foto	 van	 het	 Zwarte	
Gat.		Falcke	is	lid	van	de	protestantse	kerk	in	
Frechen	(Duitsland).	
De	 lezing	 maakt	 deel	 uit	 van	 het	 ‘Petrus	
Festival	 2021.’	 Naast	 de	 lezing	 is	 er	 een	
interactief	 gesprek	 met	 een	 divers	 panel,	
muziek	 door	 een	 speciale	 ‘Petrus-band’	 en	
meer.	 De	 presentatie	 wordt	 gedaan	 door	
Talitha	 Muusse.	 Vanaf	 20.00	 uur	 is	 de	
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uitzending	 daarvan	 live	 te	 volgen	 via	
internet:	petrus.protestantsekerk.nl/festival.		
	
Bericht	 van	 Stuurgroep	 Kerk	 en	
vluchteling	Leersum	
	
Heeft	u	ook	hart	voor	vluchtelingen	of	wilt	u	
juist	kennis	maken	met	deze	doelgroep?	Wij	
zoeken	 vrijwilligers	 voor	 de	 ondersteuning	
bij	onze	clubs	en	de	kerst-	en	paasviering.	
	
Vanuit	 de	 Stuurgroep	 Kerk	 &	 vluchteling	
Leersum	zijn	er	verschillende	clubs	opgezet	
voor	mensen	van	alle	leeftijden	van	het	AZC,	
die	op	zoek	zijn	naar	vrijwilligers.	Het	leven	
op	 het	 AZC	 kent	 vaak	 eenzame	 en	 saaie	
momenten.	 We	 willen	 op	 de	 clubs	 zorgen	
voor	ontmoeting,	een	stukje	ontspanning	en	
vooral	 het	 delen	 van	 het	 Evangelie.	 Wat	 is	
het	 mooi	 om	 met	 allerlei	 verschillende	
culturen	in	gesprek	te	kunnen	gaan	over	de	
Bijbel.	 Vluchtelingen	 zijn	 een	 mooie,	
liefdevolle	 en	 leerzame	 doelgroep.	
Dankbaarheid	van	uit	hen	naar	de	clubs	toe	
geeft	je	telkens	weer	energie.	Blije	gezichtjes	
van	de	kinderen	en	een	 lach	wanneer	 ze	 je	
op	het	AZC	al	herkennen	geven	je	te	kennen	
waar	je	de	club	voor	doet.		
	
Ook	 hebben	 we	 elk	 jaar	 een	 kerst	 en	
paasviering	met	 zo’n	 100	 vluchtelingen	 uit	
het	AZC	in	Leersum.	Dit	wordt	elk	jaar	weer	
georganiseerd	 door	 veel	 enthousiaste	
vrijwilligers.	 Wat	 is	 het	 mooi	 om	 zoveel	
gezinnen	 het	 evangelie	 te	 kunnen	 laten	
horen.	 Er	 wordt	 altijd	 veel	 gezongen,	 er	
komt	een	spreker	en	we	sluiten	met	elkaar	
af	met	een	maaltijd	waarbij	ook	veel	ruimte	
is	 voor	 ontmoeting.	 Voor	 de	 kinderen	 is	 er	
een	apart	programma.	De	vieringen	worden	
door	 de	 vluchtelingen	 zelf	 altijd	 zeer	
gewaardeerd.		
Wij	 zijn	 op	 zoek	 naar	 vier	 tot	 zes	
enthousiaste	 vrijwilligers	 die	 ons	 willen	
helpen	 bij	 het	 organiseren	 van	 de	 kerst	 en	
paasvieringen.	 Wat	 wordt	 er	 van	 u	
verwacht:	 U	 bent	 aanwezig	 tijdens	 een	
aantal	overlegmomenten	met	de	commissie.	
Er	 zijn	 inmiddels	 al	 complete	 draaiboeken	
beschikbaar	 en	 ook	 een	 heel	 aantal	
vrijwilligers	die	elk	jaar	weer	voor	ons	klaar	
staan.	 U	 gaat	 met	 elkaar	 op	 zoek	 naar	
muzikanten,	 een	 spreker,	 zorgt	 voor	
versieringen,	mensen	die	schoonmaken	etc.		
Wilt	 u	 liever	 alleen	 op	 de	 dag	 zelf	
ondersteunen,	 houdt	 die	 gedachte	 dan	 vast	

daar	komen	we	later	bij	u	op	terug.	Dit	kan	
zijn	doormiddel	van	rijden	van	het	AZC	naar	
locatie	en	 terug,	helpen	met	klaarzetten,	de	
crèche	draaien,	schoonmaken	etc.		
Meer	informatie	over	de	clubs	kunt	u	vinden	
op:	www.kerkvluchtelingleersum.nl	
Heeft	 u	 interesse	 mail	 dan	 voor	 meer	
informatie	naar:	Aline	Luijk	
Een	vriendelijke	groet	namens,		
Stuurgroep	Kerk	en	vluchteling	Leersum	
	
FINANCIËN	
	
Giften	
De	volgende	giften	werden	ontvangen:	
•	€			3.00	via	Martin	van	de	Herk,	wijk	4	
verjaardagen	
•	€	20.00	via	Liesbeth	van	de	Waerdt,	wijk	2		
Hartelijk	dank	namens	het	College	van		
Kerkrentmeesters.	
Lia	van	de	Lagemaat	
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LITURGIE		
	
Orde	 van	 dienst	 -	 zondag	 31	 oktober	 -	
10.00	uur		
	
-orgelspel	en	introductievideo	
-aansteken	van	de	intentiekaarsen		
-welkom		
-hand	op	het	hart	
-Lied	212:	1	en	4		
-votum	en	groet	
-openingsgebed	
-Psalm	121:	1	en	4	
-met	de	kinderen	
(de	kinderen	gaan	naar	de	nevendienst)	
-introductie	NBV21	
-Schriftlezing:	Johannes	9:	1-41	
-Ev.	Liedb.	362:	1	en	3	
-overdenking	
-Opwekking	488	
-gebeden	
-collectebestemmingen	
(de	kinderen	komen	terug	uit	de	nevendienst)	
-Lied	898:	1	en	2	
-zending	en	zegen	
-hand	op	het	hart	
-orgelspel	en	collectevideo	
	
Orde	van	dienst	–	woensdag	3	november	
–	dankdag	-	19.30	uur	
	
-welkom	
-hand	op	het	hart	
-Psalm	24:	1,	2	en	3	
-votum	en	groet	
-openingsgebed	
-Lied	719:	1,	2,	4	en	5	
-Schriftlezing:	Hosea	4:	1	–	3		
-Lied	718:1			
-Schriftlezing:	Matteüs	25:	14-30		
-Lied	718:	4		
-overdenking	
-Lied	984:	1,	2,	4,	en	6	
-gebeden	
-collectebestemmingen	
-Lied	248:	1,	2	en	3	
-zending	en	zegen	
-hand	op	het	hart	
-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	
	
7	nov.:	ds.	J.	Stelwagen,	Leersum	
14	nov.:	ds.	A.	Altena,	Leersum	
21	nov.:	ds.	Pieter	Goedendorp	–	
eeuwigheidszondag	
28	nov.:	ds.	E.	Schuddebeurs,	Houten	–	
eerste	advent	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	5	november	2021.	
	
	
	

	
	
	


