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Nieuwsbrief		
26	november	2021	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	

	 	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 	

Zondag	28	november	2021	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	E.	Schuddebeurs,	
Houten	
Ouderling:	Coby	Gerestein		
Diaken:	Reinier	Bijkerk	
Kerkrentmeester:	René	Doornenbal	
Lector:	Chiel	van	der	Weiden	
Orgel:	Frank	Firet	
Collecte	Diaconie:	KiA	Moldavië	
Collecte	Kerk:	Beeld	en	Geluid	
	

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

Eerste	advent	
	
Eén	kaarsje	maakt	een	groot	verschil.	
Hij	fluistert	naar	de	rest:	
‘Doe	met	me	mee,	als	je	dat	wil,	
want	stralen	kun	je	best!’	
	
Vandaag	begint	een	mooie	tijd,	
we	wachten	op	de	Heer.	
En	als	het	licht	zich	hier	verspreidt	
dan	stralen	wij	steeds	meer.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Tekst:	adventproject	Kind	op	Zondag	
Foto:	Unsplash	
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Zorgen	
	
De	dag	begon	met	 een	verrassend	kaartje	 in	de	brievenbus:	
“Dank	voor	de	mooie	dienst	 van	afgelopen	zondag.	Wij	kijken	
meestal	mee	via	de	TV.	Het	valt	voor	jullie	team	van	de	kerk	niet	
mee	om	elke	keer	weer	op	te	draven	voor	een	halflege	kerk.	Allen	
dank	daarvoor.	Hartelijke	groet…”	 	 ‘Een	hart	onder	de	riem!’	
bedacht	 ik	me	 en	 het	 stemde	me	 blij	 aan	 het	 begin	 van	 de	
morgen.		
	
Een	 morgen	 waarop	 een	 ontmoeting	 -via	 Teams-	 met	
burgemeester	 Naafs	 en	 wethouder	 Waaldijk	 in	 de	 agenda	
stond.	Eens	in	het	halfjaar	is	er	de	jaren	door	die	afspraak	tussen	
burgemeester/gemeente	en	predikanten/voorgangers	van	de	Utrechtse	Heuvelrug.	Een	keur	van	
onderwerpen	kwam	daar	in	de	afgelopen	jaren	al	ter	tafel,	meest	uit	het	‘sociaal	domein.’	Maar	
deze	woensdag	draaide	het	voor	burgemeester	en	wethouder	om	hoe	het	er	 in	de	kerken	zélf	
voorstaat	 na	 bijna	 twee	 jaar	 coronapandemie.	 Luisterend	naar	wat	 de	 ingelogde	 collega’s	 aan	
ervaringen	deelden,	viel	me	op	hoe	groot	het	verschil	is	met	het	begin	van	de	pandemie,	anderhalf	
jaar	geleden.	Toen	Covid-19	uitbrak	waren	de	zorgen	immens,	maar	wat	waren	de	inzet	en	energie	
groot	om	er	samen	het	beste	van	te	maken!	Nu	we	na	de	zomer	in	‘de	vijfde	golf’	terechtkwamen	
is	 er,	 aldus	 de	 collega’s,	 een	 zekere	 gelatenheid	 en	 vermoeidheid.	 Iemand	 repte	 zelfs	 van	
‘knorrigheid’	 en	onvrede.	Het	 incasseringsvermogen	en	de	kunst	om	 te	 improviseren	 zijn	niet	
meer	zo	groot.	‘Gedeelde	smart	is	halve	smart’	realiseer	je	je	dan	en	je	komt	te	spreken	over	de	
manier	waarop	mensen	op	de	Utrechtse	Heuvelrug	in	deze	crisistijd	met	elkaar	optrekken.	Toch	
altijd	nog	overwegend	attent	op	elkaar.	‘De	milde	toon	van	de	Heuvelrug’	werd	het	genoemd.		
	
‘Hebben	 jullie	 daarbij	 in	 jullie	 kerken	 wat	 zicht	 op	 eenzaamheid	 in	 de	 samenleving?’	 vroeg	 de	
wethouder	 belangstellend.	 Nu	 blijkt	 de	 pastorale	 structuur	 van	 protestantse	 gemeenten	 -
ouderlingen	 en	 bezoekmedewerk(st)ers	 kennen	 er	 doorgaans	 hun	 pappenheimers-	 goed	 te	
werken.	De	meeste	mensen	zijn	aardig	in	beeld.	‘Maar	valt	jullie	ook	op,	hoeveel	kwetsbare	mensen	
juist	ter	kerke	komen?’	merkte	een	collega	op.	Daar	zit	een	punt!	Er	is	iets,	waardoor	de	ontmoeting	
met	anderen	(Of:	met	de	Heer	van	de	kerk!)	als	een	magneet	blijft	trekken!	‘Zorgen	jullie	intussen	
wel	goed	voor	jezelf?’	vroeg	onze	burgervader	tegen	het	einde	van	de	bijeenkomst.	‘Gelukkig	wòrdt	
er	óók	goed	voor	ons	gezorgd!’	was	een	antwoord.	Een	antwoord	dat	je	op	allerlei	manieren	kunt	
verstaan.	Jazeker,	Psalm	68	legt	het	ons	in	de	mond:	God	draagt	ons,	dag	aan	dag.	Maar	ik	dacht	
aan	het	einde	van	die	morgen	toch	óók	weer	even	aan	hoe	die	dag	was	begonnen	met	dat	hartelijke	
kaartje	in	de	brievenbus!	
		
Ds.	Pieter	Goedendorp	
	
BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	28	november	–		
Eerste	zondag	van	de	Adventstijd	
	
Advent:	 de	 voorbereidingstijd	 op	 het	
Kerstfeest.	 Het	 feest	 waarmee	 wij	 de	
geboorte	 van	 God	 te	 midden	 van	 mensen	
vieren	 en	 herdenken.	 Een	 tijd	 die	 on	
uitnodigt	om	te	oefenen	in	een	grondhouding	
van	 verwachting	 en	 openheid.	 Inkeer	 en	
bezinning	zijn	daarbij	de	kernwoorden.	Zo	is	
de	 sfeer	 in	 deze	 tijd	 van	 het	 kerkelijk	 jaar	
ingetogen.	 De	 paarse	 kleur	 in	 bloemen	 en	
liturgische	aankleding	drukt	dat	uit.		

	
	
	
	
	
Voorganger	 is	 ds.	 Erik	 Schuddebeurs	 uit	
Houten,	sinds	enkele	jaren	geregeld	bij	ons	te	
gast.	Ouderling	van	dienst	is	Coby	Gerestein,	
diaken	is	Reinier	Bijkerk.	René	Doornenbal	is	
aanwezig	 namens	 de	 Kerkrentmeesters.	
Lector	 is	 Chiel	 van	 der	 Weijden	 en	 Frank	
Firet	 begeleidt	 de	 samenzang.	 	 Er	 is	
kindernevendienst	 en	 oppas	 voor	 de	
kinderen.	 Het	 beamerteam	 is	 weer	 van	 de	
partij	om	voor	alle	techniek	te	zorgen	die	er	
in	de	dienst	nodig.	Is.	
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Let	 op:	 aanmelden	 voor	 de	 dienst	 weer	
nodig!	
	
Sinds	24	november	is	het	weer	een	wettelijke	
plicht	 om	 anderhalve	 meter	 afstand	 te	
houden	 naar	 ieder	 die	 niet	 tot	 hetzelfde	
huishouden	 hoort.	 Het	 is	 één	 van	 de	
basisregels	 om	 het	 coronavirus	 te	 kunnen	
beperken.	 Dat	 heeft	 ook	 gevolg	 voor	 het	
maximumaantal	 kerkgangers	 dat	 in	 de	
Michaëlkerk.	Daarom	is	het	weer	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.		
In	de	kerk	dragen	we	een	mondkapje	zolang	
we	ons	door	de	kerk	verplaatsen.	Eenmaal	op	
de	plek	in	de	bank	mag	dat	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.		
	
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	 de	 dienst	 van	 28	 november	
collecteert	de	diaconie	voor	“Kerk	in	Actie	–	
Werelddiaconaat	 (Moldavië)”.	 (collecte	 1	
via	de	collecte-app)	
	
Kerken	 in	 Moldavië	 geven	 kinderen	 een	
toekomst.	
In	het	arme	Moldavië	worden	veel	kinderen	
aan	hun	lot	overgelaten.	Hun	ouders	werken	
in	 het	 buitenland	 om	 geld	 te	 verdienen	 of	
hebben	 troost	 gezocht	 in	 alcohol.	 Kinderen	
groeien	 op	 zonder	 de	 zorg	 en	 liefde	 die	 ze	
nodig	hebben.	Ze	maken	hun	school	niet	af	en	
lopen	 risico	 slachtoffer	 te	 worden	 van	
geweld	 en	 misbruik.	 Kerken	 en	 Youth	 for	
Christ	 Moldavië	 willen	 dat	 voorkomen.	 Zij	
bieden	naschoolse	opvang	 in	dagcentra	van	
kerken.	 Hier	 krijgen	 kinderen	 volop	
aandacht,	 een	 gezonde	maaltijd	 en	 hulp	 bij	
hun	 huiswerk.	 Goed	 opgeleide	 vrijwilligers	
vangen	 hen	 op	 en	 organiseren	 sport-	 en	
spelactiviteiten.	 Vaak	 ontdekken	 deze	
kinderen	voor	het	eerst	wat	het	is	om	op	een	
liefdevolle	manier	met	elkaar	om	te	gaan,	een	
ervaring	 voor	 het	 leven.	Helpt	 u	mee?	Geef	

kinderen	 in	 Moldavië	 via	 Kerk	 in	 Actie	 de	
unieke	 ervaring	 van	 liefdevolle	 aandacht.	
Met	 deze	 collecte	 steunt	 u	 het	
werelddiaconale	 werk	 van	 Kerk	 in	 Actie,	
zoals	Youth	for	Christ	in	Moldavië.	Van	harte	
aanbevolen!	
	
De	 algemene	 kerkelijke	 collecte	 (collecte	 2	
via	 de	 collecte-app)	 op	 deze	 zondag	 is	
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.	
	
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	
	
In	Memoriam:	
Wilhelmina		
van	 den	 Berg	 –	
van	der	Horst	
	
Op	21	november	j.l.	overleed	in	De	Meent	in	
Veenendaal	 ons	 gemeentelid	 Mies	 van	 den	
Berg.	 Eind	 augustus	 werd	 Mies,	 toen	 nog	
zelfstandig	 wonend	 aan	 de	 Torenzichtlaan,	
getroffen	 door	 een	 herseninfarct.	 Na	 een	
ziekenhuisopname	ging	zij	aanvankelijk	naar	
de	 Engelenburg	 in	 Veenendaal	 om	 vandaar	
half	oktober	overgebracht	te	worden	naar	De	
Meent.	 Haar	 overlijden	 kwam	 niet	 meer	
onverwacht.	 Ze	 bereikte	 de	 gezegende	
leeftijd	van	88	jaar.	
“Afscheid	 nemen	 is	 met	 dankbare	 handen	
meedragen	 al	 wat	 herinnering	 waard	 is”	
schreven	 de	 kinderen	 boven	 de	 rouwbrief	
van	hun	moeder.	Bij	die	dankbaarheid	van	de	
kinderen	en	kleinkinderen	sluiten	we	ook	als	
kerkelijke	 gemeente	 aan.	We	gedenken	een	
meelevend	 gemeentelid.	 Tot	 op	 het	 laatst	
was	Mies	als	penningmeester	betrokken	bij	
de	 Hervormde	 Vrouwen	 Vereniging.	
Dankbaarheid	zal	zeker	de	toon	zetten	in	de	
afscheidsdienst	die	op	de	Nieuwe	Algemene	
Begraafplaats	 zal	 worden	 gehouden	 voor	
haar	lichaam	ter	aarde	zal	worden	besteld	in	
het	 graf	 waar	 haar	 man	 ook	 zijn	 laatste	
rustplaats	 kreeg.	 Vanwege	 de	
coronamaatregelen	 zal	 die	 plechtigheid	
helaas	 in	 beslotenheid	 moeten	 worden	
gehouden.	
	

Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	 21	 november	
was	 bestemd	 voor	 dhr.	
Lokhorst.	 Ook	 was	 er	
een	 kleinigheidje	 voor	

Nina	Pot	en	haar	broers	en	zus,	omdat	Nina	
een	 nachtje	 in	 het	 ziekenhuis	 moest	
verblijven.	
	
	
	
	
	
	
	
	

Gebedskring	
	
Zonnige	 dagen	 en	
mistige,	 sombere	
dagen	 wisselen	 elkaar	
af,	net	als	berichten	die	
je	 bereiken:	
geboorteberichten,	 kroonverjaardagen,	
huwelijksjubilea,	 thuiskomst	 uit	 ziekenhuis	
of	 revalidatiecentrum	 wisselen	 met	
berichten	van	ernstig	zieken,	zware	ingrepen	
en	behandelingen,	opname	 in	 ziekenhuis	of	
verpleeghuis,	 overlijden	 van	 jonge	 en	 oude	
mensen.	 Berichten	 over	 mensen	 uit	 je	
omgeving,	 bekend	 van	 naam	 of	 alleen	 van	
gezicht,	 ze	 treffen	 je.	 Je	vouwt	 je	handen	 in	
dank	en	voorbede.	Kijk	je	verder	om	je	heen	
en	volg	je	het	nieuws	in	de	media,	dan	zie	je	
hoe	 mensen	 het	 elkaar	 moeilijk	 maken	 in	
deze	onrustige	wereld,	 hoe	mensen	 als	 een	
speelbal	door	“leiders”	heen	en	weer	worden	
geschoven	zoals	bij	de	grens	van	Belarus,	van	
Griekenland	en	Turkije	en	op	zoveel	andere	
plekken	 in	 de	 wereld;	 mensen	 die	 op	 de	
vlucht	 zijn	 geslagen	 voor	 natuur-	 en	
oorlogsgeweld,	 voor	 vervolging	 om	 geloof,	
geaardheid	of	een	andere	mening.	En	als	de	
angst	 je	om	het	hart	slaat	vanwege	de	hoge	
coronacijfers	in	ons	land	en	ook	in	de	landen	
om	 ons	 heen	 en	 de	 maatregelen	 die	
daartegen	 genomen	 moeten	 worden,	 of	
vanwege	 dreiging	 tussen	 landen	 en	 hun	
leiders,	dan	zou	de	moed	 je	 in	de	schoenen	
zakken,	maar	dan	klinkt	er	ineens	een	oude	
neger	 spiritual	 in	mijn	 hoofd:	 “He’s	 got	 the	
whole	world	 in	His	hands”,	God	houdt	deze	
wereld	 in	Zijn	handen,	Hij	heeft	alles	onder	
controle!	 Of	 zoals	 in	 psalm	 46:	 11	 en	 12	
(BGT)	 staat	 “Weet	 dat	 de	 Heer	 God	 is.	 Hij	
heerst	over	alle	volken,	Hij	heerst	overal	op	
aarde.	 De	machtige	Heer	 helpt	 ons,	 de	 God	
van	 Jacob	 beschermt	 ons.”	 Zo	 kunnen	 we	
steeds	opnieuw	danken	en	gaan	we	door	met	
bidden!	Graag	willen	we	u	vragen	met	ons	te	
bidden	voor	de	vluchtelingenkinderen,	waar	
Kerk	 in	 Actie	 deze	week	 een	 huis	 aan	 huis	
collecte	voor	houdt.	
Namens	de	gebedskring,	Riek	van	Hussel	
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BERICHTEN		
	

Persconferentie		
	
Deze	 Nieuwsbrief	
verschijnt	 enkele	
uren	 vóór	 het	

demissionaire	
kabinet	opnieuw	een	
persconferentie	 zal	

houden	 over	 de	 actuele	 coronasituatie.	 Er	
worden	 vergaande	 maatregelen	 verwacht.	
Het	kan	zijn	dat	die	óók	het	kerkelijk	 leven	
gaan	 raken	 en	 gevolgen	 hebben	 voor	
bijeenkomsten	 of	 kerkdiensten.	 In	 de	
eerstvolgende	 Nieuwsbrief	 zal	 daar	 dan	
meer	 over	 gezegd	 kunnen	 worden.	 Let	 zo	
mogelijk	 ook	 op	 de	 berichtgeving	 via	 de	
website,	Facebook	en	Instagram.	
De	kerkenraad	speelde	hier	afgelopen	week	
al	op	in	met	hun	online	vergadering.	
	

	
	
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	
	

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!		
Kun	je	niet	naar	de	kerk	komen,	maar	wil	je	
wel	 graag	 het	 puzzelstukje	 wat	 bij	 de	
uitnodiging	zat	inleveren,	dan	mag	je	die	ook	
vóór	24	december	bij	Janneke	of	Marjon	door	
de	brievenbus	doen.	
Groetjes	 van	 de	 leiding	 van	 de	
kindernevendienst	
	
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	
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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.	
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.	 	Graag	
aanmelding	vooraf	i.v.m.	organisatie.		
ds.	Pieter	Goedendorp	
	
FINANCIËN	
	
Nieuws	van	de	Diaconie		
	
In	de	vergadering	van	de	kerkenraad	op	24	
november	 jl.	 is	 de	 begroting	 voor	 2022	
voorlopig	vastgesteld.		
De	begroting	sluit	met	de	volgende	totalen:		
	
Baten/inkomsten		 		 29.880	
Lasten/uitgaven		 	 54.680		
Saldo	 	 	 												-	24.800		
Incidentele	baten	en	lasten	en		
mutaties	in	bestemmingsreserves		
	 	 	 	 46.246	
Exploitatieresultaat	 	 21.446	
	
Vanaf	 27	 november	 2021	 ligt	 de	 volledige	
begroting	 voor	 u	 als	 leden	 van	 de	
Michaëlkerk	 1	 week	 ter	 inzage	 op	
Muldershof	 10.	 Graag	 eerst	 even	 een	
telefoontje	zodat	ik	tijd	voor	u	vrij	kan	maken	
om	e.e.a.	toe	te	lichten.		
Met	een	hartelijk	groet,		
Jos	Versluis,	penningmeester		
	
	

LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	28	november		
Ds.	E.	Schuddebeurs	-	Houten		
	
-Orgelspel		
-	Film	met	mededelingen	
-	Welkom	 	 	 	
-	Adventsproject:		 1e	adventskaars	en	gedicht					
-	Hand	op	het	hart		 	 			
-	Zingen:	Psalm	62	vers	1	en	5	
-	Bemoediging	en	groet	 	 	 	 		
-	Bij	deze	eredienst	
-	Openingsgebed	
-	Kindermoment	“Plakboek	van	Lucas”		
-	Zingen:	projectlied	
-	Schriftlezing:	Lucas	1:	5-25		
-	Zingen:	lied	464	vers	1	en	2	
-	Verkondiging	 	 	 	 	 	
-	Zingen:	lied	972	vers	5,	7	en	8	
-	Gebeden	
-	Collectebestemming	
-	Tenslotte...	
-	Zingen:	lied	686	vers	2	
-	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	
	
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	3	december	2021	
	
	


