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Zondag	14	november	2021	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	A.	Altena,	Leersum	
Ouderling:	Liesbeth	van	de	Waerdt	
Diaken:	Lia	Reincke	
Kerkrentmeester:	Roland	van	
Barneveld	
Lector:	Carine	Roos	
Orgel:	Frank	Firet	
Collecte	Diaconie:	
Schuldhulpmaatje	
Collecte	Kerk:	Jeugd	&	Jongerenwerk	
	

Bankrekeningnummer	
diaconie:		
NL70	RABO	030	2111697	
	
Bankrekeningnummer	
kerk:		
NL62	RABO	0373	724	128	
	
	



2	
	

BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	14	november	
	
Gastvoorganger	 in	 deze	 dienst	 is	 ds.	 Arend	
Altena.	 Dienstdoend	 ouderling	 is	 Liesbeth	
van	 de	 Waerdt,	 diaken	 is	 Lia	 Reincke	 en	
namens	het	College	van	Kerkrentmeesters	is	
Roland	van	Barneveld	aanwezig.	De	lector	in	
deze	 dienst	 is	 Carine	 Roos	 en	 Frank	 Firet	
bespeelt	 het	 orgel.	 Het	 beamerteam	 zorgt	
voor	 alle	 techniek	 rondom	 de	 dienst.	 Voor	
de	 kinderen	 is	 er	 oppas	 en	
kindernevendienst.		
	
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	 de	 dienst	 van	 14	 november	
collecteert	 de	 diaconie	 voor	
“Schuldhulpmaatje”.	 (collecte	 1	 via	 de	
collecte-app)	
	
In	heel	veel	huishoudens	krijgen	mensen	de	
touwtjes	 niet	 meer	 aan	 elkaar	 geknoopt.	
Problematische	schuld	komt	héél	veel	voor,	
maar	meestal	in	het	verborgene.	Schuld	kan	
iedereen	 overkomen.	 Door	 scheiding,	
ontslag,	 invaliditeit,	 oplichting,	 onverwacht	
toeslagen	 terug	 moeten	 betalen,	 een	 serie	
tegenvallers,	even	niet	opgelet	enz.		
Kom	 ermee	 voor	 de	 dag,	 zeggen	 wij	 van	
Schuldhulpmaatje	 Utrechtse	 Heuvelrug.	
Want	 een	 maatje	 kan	 uitkomst	 bieden:	
gewoon	 stapje	 voor	 stapje	 helpen	 om	 de	
zaken	weer	 in	 beeld	 en	 op	 orde	 te	 krijgen,	
terug	 naar	 een	 gezonde	 balans	 tussen	
uitgaven	en	inkomsten.	Als	dat	onmogelijk	is	
begeleiden	 wij	 de	 weg	 naar	 de	
schuldsanering	 in	 samenwerking	 met	
professionele	hulpverleners.		
Op	de	Utrechtse	Heuvelrug	komen	minstens	
50	 hulpvragen	 per	 jaar	 binnen,	 daarvoor	
hebben	wij	ongeveer	25	maatjes	nodig.		
Financieel	 dragen	 diverse	 fondsen	 bij,	 de	
gemeente	 UHR,	 en	 diverse	 diaconieën	 die	
deel	 uitmaken	 van	 het	 Diaconaal	 Platform	
Utrechtse	 Heuvelrug.	 Dit	 alles	 maakt	 het	
mogelijk	 dat	 onze	 schuldhulpmaatjes	 een	
grondige	 opleiding	 krijgen,	 en	 dat	 de	
hulpvragers	geen	bijdrage	hoeven	te	betalen	
voor	onze	ondersteuning.		
Helpt	u	ook	mee	bij	dit	mooie	werk?	
	
	

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.		
 

 
	

OMZIEN	NAAR	ELKAAR	
	
Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	19	september	was	
bestemd	 voor	 Adrie	
Legemaat-Zaal.	
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Gebedskring	
	
Wat	 een	 voorrecht	 dat	
we	 dit	 jaar	 als	 gemeente	
op	 de	 eerste	 woensdag	
van	 november	 ’s	 avonds	
bij	elkaar	mochten	komen	om	samen	God	te	
danken	voor	“gewas	en	arbeid”	en	ook	voor	
Zijn	 bescherming	 toen	 ons	 dorp	 door	 de	
valwind	werd	getroffen	 en	 er	ondanks	veel	
materiele	 schade	 geen	 mensenlevens	 te	
betreuren	 waren.	 Prachtig	 dat	 de	
bloemschikking	 daar	 ook	 naar	 verwees!	
Danken	deden	we	ook	met	mensen	die	een	
huwelijksjubileum	 mochten	 vieren,	 die	 na	
onderzoek	 goede	 uitslagen	 hoorden,	 die	
weer	thuiskwamen	na	ziekenhuisopname	of	
revalidatie	periode	en	voor	de	schitterende	
herfstkleuren.	In	deze	week	valt	de	dag	van	
de	 mantelzorg	 op	 10	 november	 en	 de	 dag	
erna	 is	het	Sint	Maarten.	Of	er	bewust	voor	
is	 gekozen	 weet	 ik	 niet,	 toch	 passen	 die	
dagen	 goed	 bij	 elkaar:	mantelzorg	 geven	 is	
omzien	 naar	 een	 ander	 en	 zoveel	 mogelijk	
de	 helpende	 hand	 bieden,	 zoals	 Sint	
Maarten	zijn	mantel	deelde	met	iemand	die	
er	 geen	 had.	 Voor	 de	mensen	 die	 geholpen	
moeten	worden	hebben	we	gebeden,	zoals	o	
a	 de	 zieken	 thuis	 of	 in	 verpleeg-	 of	
ziekenhuis,	 mensen	 die	 onder	 behandeling	
zijn	 of	 wachten	 op	 een	 oproep	 voor	
onderzoek	of	operatie,	mensen	die	verdriet	
hebben	 om	 het	 overlijden	 van	 een	 geliefd	
persoon	 en	 mensen	 die	 zich	 eenzaam	
voelen.	Ook	 voor	 de	 leiders	 in	 deze	wereld	
hebben	 we	 gebeden	 dat	 ze	 de	 juiste	
beslissingen	 nemen	 voor	 gerechtigheid	 en	
vrede	in	de	wereld,	om	zorg	te	dragen	voor	
onze	aarde	en	samen	plannen	uit	 te	voeren	
voor	klimaatherstel.	We	willen	u	vragen	met	
ons	te	bidden	voor	mantelzorgers,	jongeren	
en	volwassenen,	dat	ze	kracht	krijgen	om	de	
zorg	 aan	 de	 naaste	 met	 liefde,	 geduld	 en	
volharding	te	kunnen	doen!	
Namens	de	gebedskring,	Riek	van	Hussel	
	
BERICHTEN		
	
De	week	van	de	mantelzorg,		
7-13	november	
	
In	 Nederland	 zijn	 veel	
Mantelzorgers	 wel	 zo,	 n	
3.7	 miljoen	 mensen	 die	
voor	 een	 ander	 zorgen.	

Soms	 wel	 8	 uur	 per	 dag	 en	 dat	 ook	 nog	
combineren	 met	 een	 baan.	 De	 zorg	 richt	
over	 het	 algemeen	 op	 bekenden	 en	 vinden	
dit	werk	vaak	vanzelfsprekend,	maar	dat	 is	
het	niet.	
Daarom	 worden	 de	 mantelzorgers	 in	 de	
week	 van	 de	 mantelzorg	 in	 het	 zonnetje	
gezet.	 Zo	 ook	 in	 onze	 gemeente.	 En	wij	 als	
diaconie	van	de	Michaëlkerk	hebben	in	deze	
week	 dan	 ook	 de	 nodige	 presentjes	 rond	
gebracht	 om	 deze	 mantelzorgers	 te	
verrassen.	 Het	was	 iets	 lekkers	 voor	 bij	 de	
koffie	en	thee	en	natuurlijk	een	kaartje.	
Namens	de	diaconie,	Anneke	Kievith	
	
 

Met een hartelijke  
groet vanuit  
de Michaëlkerk 
	
	
Citaat	van	Bonhoeffer	
Ingezonden	door	P.	de	Grunt	
	
Midden	 in	 het	 leven	 moet	 God	 erkend	
worden,	en	niet	pas	aan	de	grenzen.	Van	ons	
kennen,	als	wij	sterk	en	gezond	zijn	en	niet	
pas	 al	 wij	 handelen	 en	 niet	 pas	 als	 wij	
zondigen.	
DBw	6	pag	74	
	
FINANCIËN	
	
Collectes	ontvangen	in	de	kerk	
19-09-2021	 	

jeugd	en	jongeren	 	€				68,90		
26-09-2021	 	

beeld	en	geluid	 	€				49,95		
03-10-2021	 	

orgel	en	muziek	 	€				67,70		
10-10-2021	 	

beeld	en	geluid	 	€				57,75		
17-10-2021	 	

jeugd	en	jongeren	 	€				52,15		
24-10-2021	 	

orgel	en	muziek	 	€				69,68		
31-10-2021	 	

beeld	en	geluid	 	€				87,80		
3-11-2021	 	

beeld	en	geluid	 	€				52,50		
7-11-2021	 	

orgel	en	muziek	 	€				41,60		
21-10-2021	 	

koffiepot	 	€				67,11		
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Giften	
De	volgende	giften	werden	ontvangen:	
•	€	10.00	via	Liesbeth	v/d	Waerdt	
(Allerzielen)	
•	€	20.00	via	Liesbeth	van	de	Waerdt,	wijk	2	
•	€	25.00	via	Bert	Hogendoorn			
Hartelijk	dank	namens	het	College	van		
Kerkrentmeesters.	
Lia	van	de	Lagemaat	
	
LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	14	november			
	
-orgelspel	en	mededelingenfilm		 		
-aansteken	paaskaars	en	intentiekaarsen	 	 	
-welkom		 	 	 	 	 	 	
-hand	op	het	hart	 	 	 	 	 	
-Psalm	146a:	1	en	2	 	 	 	 	
-votum	en	groet	 	 	 	 	 	 	
-bij	deze	dienst…	 	 	 	 	 	
-Gebed	om	ontferming	
-loflied	103a,	3	en	4	 	 	 	 	 	 	 	 	
-voor	de	kinderen			 	 	 	 	
-Psalm	84,	1		
-schriftlezing:	Psalm	84:	4	–	11	(NBV21)	 	 	 	 	 	 	
-Psalm	84,	6		
-verkondiging:	“Verlangen	naar	
geborgenheid”	 	 	
-Lied	907,	1	en	4	
-gebeden,	afgesloten	met	het	“Onze	Vader”	 	
-inzameling	van	gaven	 		
-tenslotte…	 	 	 	 	 	 	
-slotlied	835,	1	en	4	 	 	 	 	 	
-zegen		 	 	 	 	 	 	 		
-hand	op	het	hart	
-orgelspel	
	
Kerkdienst	bezoeken	
	
U	 bent	 van	 harte	 welkom	 om	 de	
kerkdiensten	 te	 bezoeken.	 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	 nemen	 de	 jassen	 mee	 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.	
	
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	
	
21	nov.:	Ds.	Pieter	Goedendorp	–	
eeuwigheidszondag	
28	nov.:	Ds.	E.	Schuddebeurs,	Houten	–	1e	
advent	
5	dec.:	Ds.	Pieter	Goedendorp	–	2e	advent	
12	dec.:	Ds.	E.J.	de	Ruiter,	Amerongen	–	3e	
advent	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	19	november	2021	
	
	
	

	
	
	


