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Nieuwsbrief		
19	november	2021	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	

	 	
	
	
	
	
	
	 	
KLEIN	DANKLIED	
	
Gij	hebt,	o	God,	dit	broze	
bestaan	gewild,	
hebt	boven	't	nameloze	
mij	uitgetild,	-	
	
laat	mij	dan	dankbaar	leven	
de	volle	tijd,	
geborgen	in	de	beven-	
de	zekerheid,	
	
dat	ik	niet	uit	dit	smal	en	
onvast	bestand	
van	mijn	bestaan	zal	vallen	
dan	in	uw	hand.		
	
	
tekst:	Ad	den	Besten	Lied	920	
foto:		Oliver	Hihn	-	Unsplash	
	
	
BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	21	november	-	Laatste	zondag	van	
het	kerkelijk	jaar	
	
Komende	zondag	is	het	de	laatste	zondag	van	
het	 kerkelijk	 jaar:	 de	 Eeuwigheidszondag.	
Vanaf	volgende	week	is	het	weer	Advent.	Op	
deze	zondag	noemen	we	in	onze	gemeente	-
net	als	 in	de	meeste	protestantse	kerken	 in	
Nederland-	 de	 namen	 van	 onze	 overleden	
gemeenteleden	 van	 de	 afgelopen	 twaalf	
maanden.	 De	 coronatijd	 maakt	 deze	
gedachtenisdienst	 anders	 dan	 anders.	 Niet	
alle	nabestaanden	zullen	in	ons	midden	zijn.		

	
	

	
	
	
	
	
En	andere	gemeenteleden	zullen	er	rekening	
mee	moeten	houden	dat	het	maximum	aantal	
kerkgangers	zómaar	bereikt	kan	zijn.	Velen	
zullen	helaas	de	dienst	online	moeten	volgen.	
Het	 is	 niet	 anders.	 	 Ds.	 Pieter	 Goedendorp	
gaat	 in	 de	 dienst	 voor.	 Het	 orgel	 wordt	
bespeeld	door	Wim	ter	Haar.	Boni	Rietveld,	
zoon	van	één	van	de	genoemde	overledenen,	
draagt	met	trompetspel	muzikaal	bij	aan	de	
dienst.		Lector	is	Marian	Clarijs.	

Zondag	21	november	2021	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Marian	Clarijs		
Diaken:	Gerriëtte	Jorritsma	
Kerkrentmeester:	Gijsbert	Meijers	
Lector:	Marian	Clarijs	
Orgel:	Wim	ter	Haar	
Trompet:	Boni	Rietveld		
Collecte	Diaconie:	Hospice	De	
Wingerd	-	Amerongen	
Collecte	Kerk:	Orgel	en	Muziek	
	

Bankrekeningnummer	
diaconie:		
NL70	RABO	030	2111697	
	
Bankrekeningnummer	
kerk:		
NL62	RABO	0373	724	128	
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Let	 op:	 aanmelden	 voor	 de	 dienst	 weer	
nodig!	
	
Corona	bepaalt	ons	doen	en	laten	meer	dan	
ons	lief	is.	De	anderhalve	meterregel	legt	een	
maximum	aantal	kerkgangers	op.	Daarom	is	
het	 jammer	genoeg	opnieuw	nodig	zich	aan	
te	melden	voor	de	kerkgang.	Wil	je	naar	ter	
kerke	 komen,	 bel	 of	 app	 dan	 uiterlijk	
vrijdagavond	 naar	 06	 82	 73	 48	 61.	 In	
verband	met	 zorgvuldige	 navolging	 van	 de	
voorzorgsmaatregelen	 wordt	 iedereen	
verzocht	op	tijd,	uiterlijk	9.50	uur	aanwezig	
te	 zijn.	 We	 spraken	 af	 een	 mondkapje	 te	
dragen	 zolang	 we	 ons	 door	 de	 kerk	
verplaatsen.	Eenmaal	op	de	plek	in	de	bank	
kan	dat	natuurlijk	af.	We	gebruiken	 in	deze	
periode	 één	 ingang:	 de	 zijdeur	 van	 het	
Michaëlhuis.	Leden	van	het	coördinatieteam	
wijzen	waar	je	plaats	kunt	nemen.	Na	afloop	
van	de	dienst	wachten	we	ook	weer	op	hun	
aanwijzingen	 om	 het	 verlaten	 van	 de	 kerk	
goed	 te	 laten	 verlopen.	 Daarbij	 worden	 de	
nabestaanden	naar	voren	genodigd	om	kaars	
en	gedachtenissteen	in	ontvangst	te	nemen.	
Zij	 verlaten	 de	 kerk	 via	 de	 deur	 bij	 de	
consistorie.	Er	wordt	komende	zondag	géén	
koffie	 geschonken	 na	 de	 dienst.	 Maar	
natuurlijk	 is	het	mogelijk	om	buiten	op	het	
Kerkplein	nog	even	te	blijven	napraten.	
	
Wij	gedenken	
	
In	 de	 dienst	 van	 zondag	 21	 november	
gedenken	 we	 onze	 overledenen	 in	 het	
afgelopen	 kerkelijk	 jaar.	 We	 noemen	 de	
namen	van:	
	 	 	 	 	 	
Dirk	Hendrik	Lokhorst		 	 	

†	23	november	2020		 (53	jaar)		
Wulf	Evert	van	den	Berg		 	
	 †	12	december	2020	 (97	jaar)		
Rients	Zoodsma	 	 	
	 †	16	december	2020		 (86	jaar)		
Steven	Boonzaaijer	 	 	
	 †	11	januari	2021	 (84	jaar)		
Elisabeth	Hendrika	van	Os-Versteegh		

†	4	februari	2021	 (67	jaar)		
Jannetje	de	Jong-	van	de	Brandhof	
	 †	3	april	2021	 	 (92	jaar)		
Johanna	 Wilhelmina	 de	 Jong-Kranenburg
	 †	3	april	2021	 	 (93	jaar)		
Magdalena	 Hendrika	 Priscilla	 de	 Bruijn
	 †	9	april	2021	 	 (66	jaar)		
Evertje	 Gerritje	 van	 Wakeren-Breeschoten	
	 †	6	mei	2021	 	 (71	jaar)		

	Elisabeth	Cornelia	Rietveld-Malinosky	Blom
	 †	31	juli	2021	 	 (100	jaar)	
Wim	Baan	Hofman		 	 	
	 †	9	oktober	2021	 (93	jaar)		
Dirk	Jan	Doornenbal		 	 	
	 †	31	oktober	2021	 (78	jaar)		
	
Hun	nagedachtenis	zij	tot	zegen.	
	
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	 de	 dienst	 van	 21	 november	
collecteert	 de	 diaconie	 voor	 “Hospice	 de	
Wingerd	”.	(collecte	1	via	de	collecte-app)	
	
Hospice	 de	 Wingerd	 te	 Amerongen	 is	 een	
zorgvoorziening	 waar	 in	 een	 rustige	 en	
huiselijke	 sfeer	 zorg	 gegeven	 wordt	 aan	
ongeneeslijk	 zieke	 mensen	 met	 een	 korte	
levensverwachting.	 Er	 is	 veel	 persoonlijke	
zorg	 en	 aandacht	 voor	 de	 zorgvrager	 en	
diens	 naasten.	 De	 zorg	 is	 gericht	 op	 alle	
aspecten	van	het	mens	zijn	en	omvat	pijn-	en	
symptoombestrijding,	psychische	en	sociale	
ondersteuning	 en	 aandacht	 voor	 de	 eigen	
spiritualiteit.	
Uitgangspunt	 is:	 Voeg	 geen	 dagen	 aan	 het	
leven,	maar	leven	aan	de	dagen.	
	
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.			
(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	
	
Aline	 Eefting	 –	 van	 Dijke,	 meldde	 zich	met	
klachten	 bij	 haar	 specialist.	 Onderzoek	
leverde	 verontrustende	 eerste	 bevindingen	
op.	Welke	medische	mogelijkheden	 er	 zijn,	
hangt	 af	 van	 de	 diagnose	 die	 na	 verder	
onderzoek	gesteld	zal	worden.		

Berichten	als	deze	brengen	je,	wanneer	je	er	
zelf	mee	te	maken	krijgt,	op	een	terrein	van	
het	 leven	waarop	 je	de	weg	niet	altijd	kent.	
Meer	 gemeenteleden,	 hier	 niet	 met	 name	
genoemd,	 zijn	 voor	 zulke	 uitdagingen	
gesteld.	We	hopen	en	bidden	voor	allen	die	
op	 één	 of	 andere	 manier	 met	 onzekere	
perspectieven	 te	 maken	 hebben	 om	 moed,	
kracht	en	vertrouwen.		
	

Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	 14	 november	
was	bestemd	voor	Henk	
Schimmel.	
	

Bedankt	
	
Beste	mensen	van	de	Michaelkerk,	
Het	verlies	van	mijn	man	Dick	Doornenbal	is	
groot.	Maar	tijdens	zijn	ziekbed	heeft	hij	veel	
steun	gehad	in	de	vorm	van	lieve	berichtjes,	
kaarten	en	bloemen	waarvoor	dank.	
Na	 zijn	 overlijden	 heb	 ik	 ook	 veel	
steunbetuigingen	 mogen	 ontvangen	 vanuit	
de	 Michaëlkerk	 in	 de	 vorm	 kaarten	 of	
telefoontjes.	Dit	doet	mij	zeer	goed	waarvoor	
ik	jullie	graag	wil	bedanken.	
Hartelijke	 groet	 Aartje	 Doornenbal	 en	 de	
kinderen.	
	
	

Eben	Haëzer		
	
Wij	 willen	 een	 ieder	 die	 met	 ons	 50-jarig	
huwelijksjubileum	 meegeleefd	 heeft	 door	
middel	 van	 kaarten,	 e-mails,	 bloemen	 en	
attenties	 heel	 hartelijk	 bedanken.	 Het	 was	
voor	 ons	 een	 bijzondere	 mijlpaal	 in	 ons	
leven.		
Teus	en	Iet	Bleijenberg-	Huetink	
	
BERICHTEN		
	
Adventproject	
	
Hallo	allemaal,	
Wat	 gaat	 de	 tijd	 toch	
snel.	Nog	even	en	het	
is	 alweer	 Kerst.	 En	
daar	 hoort	 natuurlijk	
ook	 weer	 een	 leuk	
adventproject	 van	 de	
kindernevendienst	
bij.	
4	 weken	 lang	 volgen	
we	de	evangelist	Lucas.	Dat	doen	we	met	een	
groot	 plakboek	 waar	 allerlei	 verhalen	 in	
staan.	 Verhalen	 die	 allemaal	 met	 het	
Kerstfeest	te	maken	hebben.	
We	 nodigen	 jullie	 van	 harte	 uit	 om	mee	 te	
luisteren	 naar	 die	 verhalen,	 er	 met	 elkaar	
over	te	praten	en	nog	veel	meer	leuke	dingen	
te	doen!	Kom	op	zondag	28	november	of	een	
van	de	zondagen	daarna	om	10.00	uur	naar	
de	Michaëlkerk	en	laat	je	verrassen	door	Het	
Plakboek	van	Lucas!		
Groetjes	 van	 de	 leiding	 van	 de	
kindernevendienst	
	
Catechese	–	maandag	22	november	
	
Op	 maandagavond	 22	 november	 is	 er	 een	
bijeenkomst	 van	 de	 catechesegroep.	 We	
pakken	de	draad	weer	op	waar	we	die	vorige	
keer	lieten	liggen	en	gaan	aan	het	werk	rond	
het	 thema	 ‘respect’.	 Daar	 hoort	 een	
Bijbelverhaal	 bij	 waarin	 het	 verrassend	
toegaat.	We	treffen	elkaar	van	19.00	uur	tot	
19.45	 uur	 in	 het	 Michaëlhuis.	 We	 zien	 je	
graag!	
Cathelijne	Jordens,	Niels	Duifhuizen	en	Pieter	
Goedendorp	(Werkgroep	Catechese)	
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Wie	herinnert	zich	nog	wat	een	'dropping'	
is?		
	
10	december	19:00...	Er	wordt	een	dropping	
georganiseerd	 voor	 iedereen	 die	 mee	 wil	
doen!	We	starten	op	het	Kerkplein.	Dat	is	ook	
de	terugkeerlocatie	(als	je	de	weg	tenminste	
terugvindt	😬)	We	zorgen	daar	voor	warmte	
en	voor	lekkers!	Je	wordt	door	ons	ingedeeld	
in	 een	 groep.Trek	 warme	 kleding	 aan	 en	
neem	 een	 zaklamp	 mee.	 We	 zorgen	 voor	
veilig	 vervoer	 en	 je	 wordt	 op	 een	 geheime	
locatie	'gedropt'.	
Aanmelden	 via	 deze	 link:	
http://bit.do/dropping1012	
Niels	Duifhuizen	
	
Boekenclub	
	
Op	 maandagavond	 6	 december	 komt	 de	
Boekenclub,	wanneer	de	maatregel	tegen	de	
corona	 dat	 tenminste	 toelaten,	 weer	 bij	
elkaar	 in	 het	 Michaëlhuis.	 We	 hopen	 met	
elkaar	 	 in	 gesprek	 te	 kunnen	 gaan	 over	 de	
roman	van	Paolo	Cognetti:	“De	acht	bergen.”	
Een	 mooie	 vertelling	 over	 volwassen	
worden,	 vriendschap	 en	 liefde	 voor	 de	
bergen.	 	 Sluit	 gerust	 aan.	 Vanwege	
organisatie	 /	 corona-advies	 is	 het	 fijn	
wanneer	je	je	van	tevoren	even	aanmeldt.		
Jolande	Bos	
	
	
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.		
	
	
	
	
	
	

Bijbelgespreksgroep	
	
Dinsdagmorgen	 7	 december	 hopen	 we	 -
coronamaatregelen	 voorbehouden-	 elkaar	
opnieuw	te	treffen	in	de	Bijbelgesprekskring.	
Dit	seizoen	slaan	we	lofliederen	uit	de	Bijbel	
op.	Nadat	we	in	november	praatten	over		het	
loflied	van	Hanna	uit	1	Samuël	2	gaan	we	in	
december	verder	met	het	 loflied	van	Maria,	
het	 “Magnificat”	 uit	 Lucas	 1:	 46-55.	 	 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	
	
Prot.	Chr.	Ouderen	Bond,	afd.	Leersum		
	
Op	25	november	a.s.	bent	u	weer	van	harte	
welkom	 voor	 de	 ontmoetingsmiddag	 in	 de	
zaal	 van	 de	 Johanneskerk	 aan	 de	
Lomboklaan.	 Aanvang	 14.30	 uur,	 maar	 de	
zaal	is	open	om	14.00	uur	voor	koffie/thee	en	
ontmoeting.	 Deze	 middag	 zal	 onze	
penningmeester	in	zijn	rol	als	ouderencoach	
met	u	stil	staan	bij	onderwerpen	die	ook	ons	
als	ouderen	raakt	en	waarvan	wij	vinden	dat	
het	 best	 lastig	 is	 om	 mee	 om	 te	 gaan,	 o.a.	
digitalisering,	 levenstestament,	 enz.	 Samen	
met	 u	 wil	 hij	 bepaalde	 onderwerpen	
doornemen.	 U	 kunt	 vragen	 stellen,	
onderwerpen	 aandragen	 en	 graag	 veel	
reageren	op	hetgeen	hij	met	u	bespreekt.	We	
hopen	 op	 een	 nuttige	 middag,	 waar	 de	
huidige	 coronamaatregelen	 ook	 van	
toepassing	zijn.		
Iet	Bleijenberg-	Huetink/	voorzitter	
	
Scriba	René	de	Reuver:	“Deze	tijd	vraagt	
om	heilzaam	samenleven”	
	
Op	 de	website	 van	 de	 Protestantse	Kerk	 in	
Nederland	 publiceert	 ds.	 René	 de	 Reuver,	
scriba	van	de	kerk,	regelmatig	een	bijdrage	in	
de	 rubriek	 'Protestants	 Perspectief.'	 Deze	
week	schreef	hij	over	de	polariserende	toon	
in	 de	 samenleving	 en	 in	 het	 debat	 over	 de	
mogelijke	 2G-maatregel.	 ‘Geïnspireerd	 door	
het	evangelie	van	Jezus	Christus,	pleiten	wij	als	
kerk	voor	zorgzaamheid,	voor	onszelf	en	voor	
elkaar.	Laten	we	elkaar	dragen,	in	onderlinge	
verbondenheid	 zonder	 iemand	 uit	 te	 sluiten.	
Verdraagzaamheid	en	respect	zijn	geen	softe	
woorden,	maar	 vormen	 een	 grote	 uitdaging.	
Het	 roept	 ons	 op	 om	 het	 met	 elkaar	 uit	 te	
houden,	 om	 elkaars	 lasten	 en	 lastigheden	 te	
dragen.’	
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De	 volledige	 tekst	 van	 de	 bijdrage	 is	 te	
vinden	 op	 de	 website	 van	 de	 Protestantse	
Kerk:	
https://www.protestantsekerk.nl/verdiepin
g/scriba-rene-de-reuver-deze-tijd-vraagt-
om-heilzaam-samenleven/	
	
FINANCIËN	
	
Hier	weer	 een	 bericht	 vanuit	 de	 College	
van	Kerkrentmeesters.	
	

	
Zo	naar	het	einde	van	het	jaar	2021	leek	het	
ons	als	College	van	Kerkrentmeesters	weer	
eens	 verstandig	 om	 een	 kleine	 update	 te	
geven,	 hoe	 wij	 als	 kerkgemeenschap	 er	
financieel	voor	staan	en	welke	uitdagingen	er	
in	het	verschiet	zitten.		
Nu	 hebben	 wij	 als	 College	 van	
kerkrentmeesters	 de	 verantwoordelijkheid	
om	een	sluitende	begroting	te	maken	en	voor	
de	komende	periode	een	gezonde	financiële	
situatie	 te	 creëren.	 Het	 blijft	 een	 uitdaging	
om	 in	 deze	 bijzondere	 tijden	 met	 een	
oplaaiende	Covid-19	virus	dit	voor	elkaar	te	
krijgen.		
De	 collectes	 van	 dit	 jaar	 blijven	 achter	 ten	
opzichte	van	de	voorgaande	 jaren	dit	mede	
omdat	 er	 ook	 minder	 mensen	 ter	 kerke	
kunnen	gaan	door	de	beperkte	factor	van	de	
1,5	meter	 regel.	Met	 de	 actie	 kerkbalans	 in	
het	 vooruitzicht	 hopen	 wij	 dat	 de	
betrokkenheid	 van	 de	 Michaelkerk	 leden	
groot	blijft	en	wij	in	financieel	opzicht	weer	
op	uw	bijdrage	mogen	rekenen	en	misschien	
wel	 iets	meer…?	Dit	 om	 in	 de	 toekomst	 bij	
voorkeur	 een	 fulltime	 predikant	 te	 kunnen	
bekostigen	en	het	Michaelkerk/Michaelhuis	
te	 kunnen	 onderhouden.	 	 De	 kerkenraad	
heeft	zich	ook	over	de	financiële	situatie	van	
de	Michaelkerk	gebogen	en	zien	de	noodzaak	
om	 een	 commissie	 samen	 te	 stellen	 die	
hierover	gaat	brainstormen.	Wellicht	heeft	u	
als	 gemeentelid	 interesse	 in	 de	 commissie	
zitting	 te	 nemen	 of	 heeft	 u	 ideeën	 om	
inkomsten	 te	 genereren	of	wilt	 u	 een	 extra	
gift	doen,	laat	dat	gerust	aan	ons	weten.	

	De	 Snuffelschuur	 draait	 gelukkig	 weer	 op	
volle	 toeren	 dit	 tot	 vreugde	 van	 menig	
vrijwilliger,	 maar	 door	 de	 aangescherpte	
maatregelen	mogen	er	niet	meer	dan	30	tot	
40	 mensen	 in	 de	 Snuffelschuur.	 Dit	
weerhoudt	de	mensen	er	niet	van	dat	ze	de	
weg	 naar	 de	 Snuffelschuur	 blijven	 vinden.	
Het	 bestuur	 van	 de	 Snuffelschuur	 is	
afgelopen	maand	op	uitnodiging	van	het	CVK	
in	 de	 Michaelkerk	 geweest,	 waar	 we	 ook	
kennis	 gemaakt	 hebben	 met	 de	 nieuwe	
bestuursleden.	Tijdens	die	ontmoeting	werd		
aangegeven	dat	wij	dit	jaar	wel	een	bijdrage	
van	 de	 snuffelschuur	 kunnen	 verwachten.	
Hoe	 hoog	 die	 is	 wordt	 bekend	 gemaakt	 in	
januari	2022.	Wij	zijn	dan	ook	heel	dankbaar	
hiervoor	 en	wachten	 in	 spanning	af	wat	de	
bijdrage	is.	
Ventilatie	 in	 het	 kerkgebouw	 blijft	 een	
belangrijk	 punt	 van	 aandacht.	 Hiervoor	
hebben	wij	in	de	afgelopen	tijd	een	groot	heel	
aantal	 metingen	 verricht	 waaruit	 blijkt	 dat	
de	 CO2	 gehalte	 tijdens	 reguliere	 diensten	
binnen	 de	 normen	 valt.	 Kanttekening	 is	
hierbij	 dat	 er	 voor	 aanvang	 van	 de	 dienst	
goed	geventileerd	werd	en	dat	er	niet	meer	
dan	 60	 à	 70	 mensen	 aanwezig	 waren.	 Het	
blijft	 financieel	een	dilemma	om	voor	1	uur	
in	 de	 week	 het	 ventilatiesysteem	 dusdanig	
aan	te	passen	dat,	als	de	kerk	weer	vol	is,	het	
CO2	 gehalte	 binnen	 de	 normen	 valt.	 Alle	
mogelijkheden	 hierin	 worden	 de	 komende	
tijd	bekeken.	Al	met	al	ligt	er	nog	een	aantal	
uitdagingen	voor	ons,	maar	in	de	wetenschap	
dat	 wij	 een	 heel	 betrokken	 kerkelijke	
gemeenschap	 zijn,	 zien	 wij	 de	 toekomst	
dankbaar	en	vol	vertrouwen	tegemoet.	
Voorzitter	College	van	Kerkrentmeesters	
René	Doornenbal	
	
Giften	
	
De	volgende	gift	werden	ontvangen:	
•	 €	50.00	via	mevr.	A.	Kievith		
Hartelijk	dank	namens	het	College	van		
Kerkrentmeesters.	
Lia	van	de	Lagemaat	
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LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	21	november			
	
-introvideo	en	muziek	
-aansteken	van	de	kaarsen	
-welkom	
-hand	op	het	hart	
-Psalm	93:	1	en	4	
-votum	en	groet	
-bij	de	dienst	
-openingsgebed	
-Lied	871:	1,	2	en	4			
(de	kinderen	gaan	naar	de	nevendienst)	
-bij	de	lezingen	
-Schriftlezing	Johannes	10:	22-30	
-Lied	91-A:	1	en	3			
-Schriftlezing	Openbaring	1:	1-8	
-“Bist	du	bei	mir”		
-overdenking		
-“Later	als	ik	dood	ben.”	
(de	kinderen	komen	terug	in	de	kerk)	
-gedachtenis	van	gestorvenen	
-“Onze	namen	staan	geschreven”	
-gebeden	
-toelichting	op	de	collecten	
-tenslotte	
-Lied	416	
-zending	en	zegen	
-hand	op	het	hart	
-collectevideo	en	muziek 
	
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	
	
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	
19	dec.:	Ds.	Pieter	Goedendorp	–	4e	advent	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	26	november	2021	

	
	
	

	
	
	


