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Nieuwsbrief		
5	november	2021	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
’n	Zaak	van	vertrouwen	
	

“Of	het	zal	zijn	als	met	een	man	die	op	reis	ging,		
zijn	dienaren	bij	zich	riep	en	het	geld	dat	hij	bezat	aan	hen	in	beheer	gaf.”		

(Matteus	25:	14-30)	
	
	
De	 openingszin	 van	 de	 gelijkenis	 van	 de	 talenten.	 Een	
voorbeeldverhaal	 uit	 Jezus’	mond	 over	 hoe	 het	 gaat	wanneer	
Gods	Koninkrijk	komt.	Of	misschien	beter:	over	hoe	 je	 zolang	
het	 zover	 nog	 niet	 is	 in	 het	 leven	 kunt	 staan.	 Het	 is	 in	 die	
gelijkenis	 als	 met	 een	 man	 die	 op	 reis	 ging	 en	 al	 z’n	
eigendommen	 in	 beheer	 gaf	 aan	 z’n	 medewerkers.	 Die	
medewerkers	verschillen	nogal	van	elkaar.	De	één	kan	veel	aan	
en	krijgt	dan	ook	een	heleboel	geld	(‘talenten’	in	de	tijd	en	taal	
van	 Jezus)	 in	 beheer.	 Een	 ander	 heeft	 minder	 grote	
vaardigheden.	 Voor	 de	 landheer	 is	 dat	 geen	 punt.	 Hij	
overvraagt	niemand.		
	
Nadenkend	 over	 Jezus’	 voorbeeldverhaal	 realiseerde	 ik	 me	 eerst	 de	 omvang	 van	 de	
verantwoordelijkheid	die	de	landheer	aan	z’n	medewerkers	toevertrouwt.	Die	talenten	zijn	een	
beeld	 voor	wat	wij	 van	 God	 te	 leen	 kregen:	 Zijn	wereld!	Maar	 uiteindelijk	 gaat	 het	 niet	 eens	
zozeer	over	de	vaardigheden	die	we	al	dan	niet	 inzetten	om	ons	van	onze	taak	te	kwijten.	Het	
gaat	over	het	verschil	tussen	degenen	die	de	toebedeelde	opdracht	in	vertrouwen	aanvaarden	en	
degenen	die	daarin	blokkeren.	Die	Gods	goedheid	niet	kunnen	of	durven	accepteren	en	er	niets	
mee	beginnen.	Of	het	allemaal	ontkennen	zelfs	en	zichzelf	op	de	stoel	van	de	eigenaar	zetten!		
	
Heb	je	de	moed	wat	God	je	toevertrouwt	werkelijk	aan	te	nemen	en	te	omarmen?	Er	iets	mee	te	
doen?	Omwille	van	Gods	wereld;	met	het	oog	op	Gods	toekomst?	Lukt	het	God	lief	te	hebben	en	
je	naaste	als	je	zelf?	Waar	je	daarin	slaagde	en	je	liet	betrekken	in	de	beweging	van	Gods	liefde	
voor	de	wereld,	wees	daarover	vooral	dankbaar.	Waar	het	anders	moet,	prenten	we	ons	daarin	
dat	de	Heer	ons	nooit	overvraagt.	Dat	de	Heer	vertrouwen	stelt	in	iedereen	en	elk	een	taak	geeft	
naar	 wat	 hij	 of	 zij	 aankan.	 Juist	 met	 het	 oog	 op	 de	 toekomst.	 De	 toekomst	 van	 Zijn	 eigen	
schepping.		
	
Ds.	Pieter	Goedendorp	
	 	

Zondag	7	november	2021	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	J.	Stelwagen,	
Leersum	
Ouderling:	Wim	Immink		
Diaken:	Arco	van	den	Ham	
Kerkrentmeester:	Gijsbert	Meijers	
Lector:	Mirjam	van	‘t	Veld	
Orgel:	Gerard	Rosier	
Collecte	Diaconie:	KiA	-	opvang	
vluchtelingen	Griekenland	
Collecte	Kerk:	Orgel	en	Muziek	
	

Bankrekeningnummer	
diaconie:		
NL70	RABO	030	2111697	
	
Bankrekeningnummer	
kerk:		
NL62	RABO	0373	724	128	
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BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	7	november		
	
Komende	 zondag	 gaat	 ds.	 Jan	 Stelwagen	
voor	in	de	dienst.	Wim	Immink	is	ouderling	
van	 dienst	 en	 Jos	 Versluis	 dienstdoend	
diaken.	 Namens	 de	 kerkrentmeesters	 is	
Gijsbert	 Meijers	 aanwezig.	 Gerard	 Rosier	
bespeelt	 het	 orgel.	 Lector	 is	 Mirjam	 van	 ‘t	
Veld.	 Het	 beamerteam	 zorgt	 voor	 beeld,	
geluid	en	alle	techniek	die	bij	de	dienst	komt	
kijken.	 Voor	 de	 kinderen	 is	 er	 oppas	 en	
kindernevendienst	 en	 voor	 de	 tieners	 is	 er	
JoZ,	door	Fredy	van	der	Weiden.		
	
Extra	 corona	 maatregelen	 met	 ingang	
van	komend	weekeinde	
	
In	 het	 komende	
weekeinde	 worden	
de	 coronaregels	
weer	 aangescherpt	
en	 uitgebreid.	 Wat	
je	 er	 ook	 van	 vindt:	
het	 is	 nodig	 om	 het	
hard	 stijgend	 aantal	 besmettingen	 te	 keren	
en	 de	 druk	 op	 de	 gezondheidszorg	 weer	
omlaag	 te	 brengen.	 In	 de	 Michaëlkerk	
volgen	we	de	bekende	regels:	we	houden	1,5	
meter	 afstand,	 schudden	 geen	 handen,	
blijven	thuis	bij	klachten…	Nog	altijd	wordt	
er	géén	coronatoegangsbewijs	gevraagd.	We	
blijven	 proberen	 kerkbezoek	 zónder	
aanmelding	 vooraf	 te	 handhaven.	
	
Maar	 wél	 vragen	 we	 omwille	 van	 elkaars	
veiligheid:	
-	Kom	op	tijd	ter	kerke,	uiterlijk	10	voor	10,	
dit	 om	 drukte	 vlak	 voor	 de	 dienst	 te	
voorkomen;	
-	 We	 gebruiken	 omwille	 van	 het	 overzicht	
alléén	de	ingang	aan	het	Kerkplein;	
-	 We	 houden	 de	 jassen	 aan	 naar	de	
zitplaatsen.	 Omdat	 we	 elke	 keer	 een	 bank	
overslaan	is	er	plek	genoeg	om	deze	voor	u	
in	 de	 lege	 bank	 te	 leggen;			
-	 Laat	 een	 lid	 van	 de	 coördinatiecommissie	
je	plek	aanwijzen	en	verlaat	ná	de	dienst	die	
plek	 wanneer	 hij/zij	 dat	 aangeeft.	
-	Zolang	we	in	de	kerk	niet	op	de	plek	zitten	
dragen	we	een	mondkapje;	
-	Uit	de	kerk	gaan	doen	we	weer	bank	voor	
bank,	 op	 aangeven	 van	 de	 coördinator;	
-	Koffiedrinken	ná	de	dienst	doen	we	alleen	

bij	 geschikte	 weersomstandigheden	 buiten	
op	het	Kerkplein.	
	
Samen	hebben	we	het	afgelopen	jaar	al	laten	
zien	prima	 in	 staat	 zijn	dit	ordelijk	 te	 laten	
verlopen,	 daarvoor	 dank	 aan	 ieder.	 Ook	 al	
zijn	 we	 ons	 ervan	 bewust	 dat	 er	
verschillende	 meningen	 zijn	 bij	 het	
vaststellen	van	regels.		
	
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	 de	 dienst	 van	 7	 november	
collecteert	de	diaconie	voor	ons	 jaarproject	
“Kerk	 in	 Actie	 –	 opvang	 gestrande	
vluchtelingen	Griekenland”.	(collecte	1	via	
de	collecte-app)	
	
Nog	elke	dag	zijn	er	miljoenen	mensen	over	
de	 hele	 wereld	 op	 de	 vlucht,	 op	 zoek	 naar	
veiligheid	 en	 een	 betere	 toekomst.	 Mensen	
uit	 Syrië,	 Afghanistan	 en	 Iran	 komen	 via	
Turkije	 terecht	 in	 Griekse	
vluchtelingenkampen.	 Ze	 verblijven	 in	
gammele	tenten,	en	er	is	gebrek	aan	schoon	
drinkwater,	 medicijnen	 en	 sanitaire	
voorzieningen.	Hen	wacht	 een	moeilijke	 en	
onzekere	 tijd,	 vanwege	 lange	 procedures.	
Kerk	in	Actie	gelooft	dat	vluchtelingen	recht	
hebben	op	 een	beter	 leven.	We	helpen	hen	
met	voedsel,	gezondheidszorg	en	onderwijs	
en	 proberen	 hen	 op	 een	 betere	 plek	 te	
krijgen.	Met	uw	bijdrage	 steunt	u	het	werk	
van	 Kerk	 in	 Actie	 voor	 opvang	 van	
gestrande	 vluchtelingen,	 en	 andere	
noodhulpprojecten	wereldwijd.		
	
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.	 (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	worden	van	harte	aanbevolen!	
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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	
	
Maas	 van	 de	
Lagemaat	 moest	
worden	opgenomen	
en	 geopereerd	 in	
het	 UMC	 in	 Nijmegen.	 Intussen	 is	 hij	 weer	
thuis	teruggekeerd.	
Jan	Verlegh	raakte	helaas	opnieuw	door	een	
hernia	aan	bed	gebonden.	In	afwachting	van	
-opnieuw-	een	operatie	verblijft	hij	thuis.	
Clara	 Gussekloo	 was	 in	 het	 ziekenhuis	
opgenomen,	maar	kon	na	behandeling	weer	
naar	huis	terugkeren.	
Ook	 Corry	 van	 de	 Haar	 moest	 in	 het	
afgelopen	 weekeinde	 met	 spoed	 naar	 het	
ziekenhuis,	 maar	 kon	 na	 behandeling	
gelukkig	weer	thuis	terugkeren.	
Er	 waren	 andere	 gemeenteleden	 die	 voor	
een	 medisch	 onderzoek	 zich	 in	 een	
ziekenhuis	 moesten	 melden,	 er	 zijn	 er	 die	
thuis	 hun	behandeling	 ondergaan	 of	 in	 een	
zorgcentrum	 verblijven.	 Niet	 alle	 namen	
worden	 genoemd.	 Laten	 we	 in	 gebeden,	
zorg	en	aandacht	hen	gedenken	en	naar	hen	
omzien.		
	
Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	 zondag	
31	oktober	was	bestemd	voor	
Dhr.	G.	van	den	Broek.	Het	boeket	dat	in	de	
kerk	 stond	 tijdens	 de	 Dankdagdienst	 was	
bestemd	voor	familie	Van	De	Geer.	
	
	
	
	
	
	

In	Memoriam		
Dirk	Jan	(Dick)	Doornenbal		
(*	 26	 september	 1943	 -	 †	 31	 oktober	
2021)	
	
In	de	afgelopen	maanden	was	de	naam	van	
Dick	 Doornenbal	 al	 menigmaal	 in	 deze	
Nieuwsbrief	te	lezen.	Hij	was	al	geruime	tijd	
ziek.	 	Afgelopen	zondagavond	31	oktober	is	
hij	overleden	 in	alle	 rust,	 in	vertrouwen	op	
zijn	Heer	en	herder.	Hij	bereikte	de	 leeftijd	
van	78	jaar.		
Dick	en	Aartje	Doornenbal	vierden	twee	jaar	
geleden,	 op	 27	 maart	 2019,	 hun	 gouden	
huwelijksjubileum.	 In	 die	 tijd	 had	Dick	 een	
eerste	maagoperatie	 al	 achter	de	 rug,	maar	
begin	 2020	 bleek	 het	 ziekteproces	 toch	
doorgegaan	 en	 allengs	 slechts	 palliatief	 te	
behandelen.	 Dick	 heeft	 dat	 tot	 het	 einde	
dapper	 en	 steeds	 in	 geloofsvertrouwen	
gedragen.		
Komende	zaterdag	zal	de	teraardebestelling	
plaats	 vinden	 in	 Doorn.	 Voorafgaande	 aan	
de	begrafenis	 vindt	de	dankdienst	 voor	het	
leven	 van	 Dick	 worden	 gehouden	 in	 de	
Maartenskerk,	 in	 Doorn.	 De	 aanvangstijd	
van	die	dienst	 is	14.00	uur.	De	dienst	 is	via	
internet	 live	 te	 volgen.	 De	 dienst	 vindt	
plaats	 onder	 verantwoordelijkheid	 van	 de	
Michaëlkerk.		
Onze	 deelneming	 gaat	 uit	 naar	 Aartje	
Doornenbal,	 de	 kinderen	 en	 kleinkinderen.	
We	 hopen	 en	 bidden	 dat	 zij	 hun	 hulp	 en	
sterkte	 vinden	 in	 God,	 die	 hemel	 en	 aarde	
maakte,	in	wie	ook	Dick	zijn	herder	vond.		
	
Huwelijksjubileum	
	
Een	 bijzondere	 dag	 voor	 Teus	 en	 Iet	
Bleijenberg-Huetink	 komende	 vrijdag	 12	
november.	Op	die	dag	hopen	zij	hun	gouden	
huwelijksjubileum	 te	 vieren.	 De	
omstandigheden	nopen	hen	om	de	vijftigste	
trouwdag	 slechts	 met	 de	 naaste	 familie	 te	
vieren,	maar	op	deze	plek	willen	we	niet	aan	
dit	 bijzondere	 feest	 voorbijgaan.	 Naast	 een	
hartelijke	gelukwens	ook	zegen	van	God,	die	
-om	het	met	de	Psalmdichter	te	zeggen-	een	
zon	 en	 een	 schild	 is	 op	 de	 levensweg,	
toegewenst!	
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BERICHTEN		
	
Ds.	Pieter	Goedendorp	afwezig	
	
In	 verband	met	 een	 korte	 herfstvakantie	 is	
ds.	 Pieter	 Goedendorp	 in	 de	 periode	 van	 8	
tot	 en	 met	 13	 oktober	 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.	 Marian	 Clarijs	 legt	 zo	 nodig	
contact	 met	 de	 dienstdoend	 predikant	 in	
onze	omgeving.	
	
Allerzielen		
	
Voor	het	eerst	was	er	 in	de	Michaëlkerk	op	
de	 avond	 van	 dinsdag	 2	 november,	
Allerzielen,	 de	 mogelijkheid	 om	 een	 lichtje	
te	ontsteken.	De	kerk	was	sfeervol	verlicht.	
Er	 werd	 gepaste	 muziek	 ten	 gehore	
gebracht.	Op	de	zuilvoeten	op	het	liturgisch	
centrum	 konden	 kleine	 kaarsjes	 worden	
ontstoken.		

Wie	 wilde	 bleef	 een	 tijdje	 zitten	 om	 de	
gedachten	 te	 laten	gaan.	 In	het	Michaëlhuis	
werd	koffie	geschonken.		
Het	was	verrassend	hoe	er	in	dat	uur	waarin	
de	kerk	open	was	tientallen	mensen	binnen	
kwamen.	 Michaëlkerkgangers	 en	 andere	
dorpsgenoten	maakten	van	de	mogelijkheid	
gebruik	 en	 ontstaken	 toegewijd	 een	 lichtje.	
Het	 waren	 vaak	 momenten	 vol	 ontroering.	
Momenten,	 minuten	 waarin	 gemis,	 emotie	
en	 blijvende	 nagedachtenis	 naar	 boven	
konden	 komen.	 De	 reacties	 waren	 zonder	
uitzondering	 hartverwarmend.	 We	
onthouden	het	als	een	geslaagd	initiatief,	dat	
in	 het	 komend	 jaar	 zeker	 weer	 herhaling	
verdient.	
	
	

Dankdagschikking	
	
Fredy	 van	 der	 Weiden	 en	 Anne	 Willemse	
maakten	 naar	 goede	 gewoonte	 ook	 dit	 jaar	
weer	 de	 schikking	 voor	 de	 Dankdag	 voor	
gewas	en	arbeid,	afgelopen	woensdag.		

De	 schikking	 is	 opgebouwd	 rond	 een	
boomwortel,	die	na	de	valwind	van	de	18de	
juni	overbleef.			
Er	is	in	een	korte	vlaag	van	natuurgeweld	zó	
veel	verwoest.	Maar	wat	blijven	we	toch	ook	
dankbaar	 dat	 al	 onze	 levens	 gespaard	
bleven.	En	hoe	er	na	de	windvlaag	een	golf	
van	gemeenschapszin	ontstond	 in	het	dorp.	
Er	 bloeide	 die	 dagen	 in	 een	 oogwenk	 een	
hechte	 gemeenschap	 op	 van	 mensen	 die	
hielpen	om	de	ravage	op	te	ruimen.	
De	 meesten	 gedupeerden	 zullen	 financieel	
ook	 wel	 geholpen	 worden.	 Er	 ontstonden	
initiatieven	om	Leersum	en	dorpsgenoten	te	
helpen	 en	 de	 natuur	 te	 herstellen.	 Hoewel	
het	een	heftige	gebeurtenis	was,	is	er	zoveel	
om	 dankbaar	 voor	 te	 zijn.	 Daar	 wijst	 de	
fleurige	 herfstschikking	 op	 de	 (dode)	
boomwortel	op.	Het	leven	ging	door!		
Extreem	 weer,	 als	 bij	 de	 windval	 van	 18	
juni,	 zal	 in	 de	 toekomst	 vaker	 voor	 gaan	
komen,	 verwachten	 we	 met	 de	
klimaatverandering.	 Daarbij	 blijven	 we	
dankbaar	 voor	 alles	 wat	 ons	 is	
toevertrouwd	door	de	Heer	van	het	leven	en	
voor	 zijn	 genadige	 bescherming.	 Zo	 blijven	
we	gericht	op	Zijn	toekomst.	
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Boekenclub	
	
De	 Boekenclub	
was	 eind	
oktober	 voor	
het	 eerst	 sinds	
lange	 tijd	 weer	
bij	 elkaar.	 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	 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		
	
Samen	Eten	bij	Ons	Eetcafé	
	
Na	 een	 lange	 periode	 van	 stilte	 als	 gevolg	
het	 coronavirus	 en	 de	 beperkingen	 die	 dat	
opleverde	 voor	 het	 sociale	 leven,	 is	 Ons	
Eetcafé	 in	 september	 weer	 gestart	 met	 de	
open	maaltijden.		
Woensdag	 17	 november	 is	 de	 volgende	
gezamenlijke	maaltijd.		
Als	u	het	gezellig	vindt	om	een	keer	uiteten	
te	 gaan	 zonder	 daarvoor	 hoge	 kosten	 te	
maken,	 dan	 bent	 u	 bij	 Ons	 Eetcafé	 aan	 het	
juiste	 adres.	 Bovendien	 kunt	 u	 er	 gewoon	
alleen	 heen.	 Er	 is	 altijd	 iemand	 om	 een	
praatje	 mee	 te	 maken.	 De	 maaltijden	 zijn	
prima.	U	krijgt	er	2	drankjes	bij	en	dat	alles	
voor	 slechts	 €	 5,-!	 Ons	 Eetcafé	 is	 17	
november	 te	 vinden	 in	 het	 Michaëlhuis,	
Kerkplein	1	in	Leersum.	Aanvang:	18.00	uur.	
Graag	vooraf	reserveren!	Dat	kan	van	8	t/m	
11	november.	
De	 daaropvolgende	 maaltijd	 is	 op	 2e	
Kerstdag:	samen	eten	in	kerstsfeer.		
Aanmelden	voor	het	kerstdiner	kan	van	20	
t/m	22	december.	
Ons	 Eetcafé	 volgt	 de	 regels	 van	 de	
rijksoverheid	en	vraagt	een	coronabewijs.	
	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	12	november	2021.	
	
	
	
	

LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	7	november			
	
-orgelspel	en	mededelingenfilm		
-aansteken	paaskaars	en	intentiekaarsen	
-welkom		 	 	 	 	
-hand	op	het	hart	 	
-psalm	(van	de	zondag)	85:3	en	4	 	
-votum	en	groet	 	 	 	
-bij	deze	dienst…	 	 	 	
-gebed	
-lied	869:1	en	3		
-voor	de	kinderen		
-Schriftlezing:	Jeremia	50:4	t/m	7	en	
Johannes	10:1	t/m	6		
-psalm	23c:1,	2	en	5	 	 	 	
-verkondiging	 	 	 	 	
-lied	804:1	en	2	
-gebeden		
-inzameling	van	gaven	
-tenslotte…	 	 	 	 	
-lied	837:1	en	4				
-zegen			 	 	 	
-hand	op	het	hart	 	 	 	
-orgelspel	
	
Kerkdienst	bezoeken?	
	
-	géén	coronatoegangsbewijs	of	aanmelding	
vooraf;	
-	kom	op	tijd,	om	drukte	vlak	voor	de	dienst	
te	voorkomen;	
-	ingang	aan	het	Kerkplein;	
-	jassen	mee	naar	de	zitplaatsen;	
-	coördinatiecommissie	wijst	een	plek;	
-	mondkapje	wanneer	we	ons	verplaatsen;	
-	uit	de	kerk	gaan	doen	we	op	aangeven	van	
de	coördinator;	
-	koffiedrinken	buiten	(indien	mogelijk).	
	
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	
	
14	nov.:	ds.	A.	Altena,	Leersum	
21	nov.:	ds.	Pieter	Goedendorp	-
eeuwigheidszondag	
26	nov.:	ds.	E.	Schuddebeurs,	Houten	–	
eerste	advent	


