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Nieuwsbrief		
3	december	2021	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	

	 	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
 
	
	
	
	

	

	
BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	5	december	–		
Tweede	zondag	van	de	Adventstijd	

	
De	 tweede	 zondag	 van	 de	
adventstijd.	 In	 de	 tijd	 van	
Advent	 zien	 we	 uit	 naar	 de	
komst	 van	 de	 Heer.	 We	
volgen	in	deze	weken	daarbij	
wat	 de	 evangelist	 Lucas	

daarover	 vertelt.	Daarin	 is	 van	meet	 af	 aan	
wel	 duidelijk	 dat	 God	 onverwachte	 wegen	
kiest.	 Vorige	 week	 werden	 een	 kinderloze	
priester	en	zijn	vrouw	daarin	betrokken,	en	

deze	 zondag	 richt	 de	 blik	 naar	 Galilea,	 het	
nogal	 ‘heidense’	 Noorden	 van	 Israël.	 En	 in	
dat	land	kiest	God	een	ongetrouwde	vrouw,	
in	de	wereld	van	die	tijd	iemand	die	niet	veel	
in	 te	 brengen	 had.	 Met	 haar	 begint	 Jezus’	
verhaal	op	aarde!	
Ds.	Pieter	Goedendorp	gaat	voor	in	de	dienst	
deze	 zondag.	 Namens	 de	 kerkenraad	 is	
ouderling	 Martin	 van	 Herk,	 diaken	 Anneke	
Kievith	 en	 kerkrentmeester	 Lia	 van	 de	
Lagemaat	aanwezig.	Gerard	Rosier	bespeelt	
het	orgel.		Lector	is	Marjolein	Veldhuizen	en	
er	 staat	een	 team	van	5	mensen	klaar	voor	
beeld,	 geluid	 en	 alle	 techniek.	 Voor	 de	
kinderen	 is	er	oppas,	kindernevendienst	en	
voor	de	tieners	is	er	JoZ!	

Zondag	5	december	2021	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp		
Ouderling:	Martin	van	Herk		
Diaken:	Anneke	Kievith	
Kerkrentmeester:	Lia	van	de	
Lagemaat	
Lector:	Marjolein	Veldhuizen	
Orgel:	Gerard	Rosier	
Collecte	Diaconie:	KiA	Moldavië	
Collecte	Kerk:	Jeugd-	en	
Jongerenwerk	
	

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

Tweede	advent	
	
Een	vlam	die	langzaam	groter	wordt	
vertelt	een	mooi	verhaal.	
Het	licht	van	onze	goede	God	
schijnt	voor	ons	allemaal.	
	
Geloof	maar	dat	Hij	mensen	ziet.	
Een	stem	zegt:	‘Wees	gegroet.’		
Want	God	vergeet	de	mensen	niet,	
Hij	komt	ons	tegemoet.	
	
	
	
	
	
	
	
Tekst:	Erik	Idema	-	adventproject	Kind	op	Zondag	
Foto:	Unsplash	
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De	 maatregelen	 tegen	 de	 verspreiding	 van	
het	 coronavirus	 hebben	 weer	 ingrijpende	
gevolgen	 voor	 onze	 kerkelijke	
samenkomsten.	Aanmelden	voor	de	dienst	
is	weer	nodig!	Wil	je	ter	kerke	komen,	bel	of	
app	dan	uiterlijk	vrijdagavond	naar	06	82	
73	48	61.	De	anderhalve	meter	afstand	naar	
ieder	die	niet	tot	hetzelfde	huishouden	hoort	
is	weer	 een	wettelijke	plicht.	Dat	 heeft	 ook	
gevolg	 voor	 het	 maximumaantal	
kerkgangers.	 Daarom	 ook	 die	 vraag	 zich	
weer	 aan	 te	melden	 voor	 de	 kerkgang.	 	 En	
dan	 worden	 kerkgangers	 in	 verband	 met	
zorgvuldige	 navolging	 van	 de	
coronamaatregelen	verzocht	op	tijd,	uiterlijk	
om	9.50	uur,	aanwezig	te	zijn.		
Het	dragen	van	een	mondkapje	 is	 verplicht	
tot	 je	 je	plaats	 in	de	kerkbank	hebt	bereikt.	
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.		
De	 Protestantse	Kerk	 heeft	 in	 de	 afgelopen	
dagen	 opnieuw	 aangeraden	 om	 de	
samenzang	te	beperken	en	op	een	ingetogen	
manier	 te	 zingen.	 Daar	 wordt	 bij	 de	
samenstelling	 van	de	 liturgie	 rekening	mee	
gehouden.	
	
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	de	dienst	van	5	december	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.		
Hartelijk	dank	voor	uw	bijdrage!	
	
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.		
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OMZIEN	NAAR	ELKAAR	
	
In	de	behandeling	van	de	ziekte	die	haar	trof	
startte	Alina	Eefting	–	van	Dijke,	startte	met	
een	chemotherapie.	De	effectiviteit	daarvan	
is	 niet	 altijd	 dezelfde.	We	hopen	 en	 bidden	
met	 Alina	 en	 Frits	 bij	 alle	 onzekerheden	
waarvoor	 zij	 staan	 op	 een	 voor	 hen	
begaanbare	weg.		
Voor	 Wijnie	 Stelwagen	 –	 de	 Vries,	 startte	
deze	 week	 een	 chemotraject	 en	 de	
immunotherapie	 die	 de	 eerste	 behandeling	
vormen	 voor	 de	 borstkanker	 die	 onlangs	
werd	vastgesteld.	
Deze	week	 is	Gerrit	 van	Kooten	 vanuit	 zijn	
appartement	verhuisd	naar	 	Zeist.	Daar	kan	
hem	passende	zorg	verleend	worden.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ik	weet	van	meer	huizen	en	gezinnen	waar	
zorgen	 zijn	 rond	 ziekte	 en	 vragen	 over	
behandelingen	 of	 juist	 de	 onmogelijkheid	
daarvan.	 Niet	 iedereen	 stelt	 er	 prijs	 op	
(steeds)	 met	 naam	 en	 toenaam	 op	 deze	
plaats	 genoemd	 te	 worden.	 In	 onze	
gemeenschap	is	de	gebedskring	een	plek	die	
in	 alle	 bescheidenheid	 een	belangrijke	 taak	
vervult:	 ook	 de	 in	 de	 Nieuwsbrief	 niet	
genoemde	namen	worden	door	de	kring	voor	
God	gebracht.	Dankzij	een	kaart	merken	de	
betrokken	 gemeenteleden	 daar	 doorgaans	
van.	 Maar	 ook	 wie	 niet	 bij	 de	 gebedskring	
betrokken	is,	kan	op	die	manier	zijn	of	haar	
meeleven	 laten	 zien!	 Omzien	 naar	 elkaar	
doen	we	samen.	Het	is	één	van	de	belangrijke	
bindmiddelen	 van	 een	 kerkelijke	
gemeenschap.	
	
Dezer	 weken	 hoor	 je	 hoe	 ook	 in	 Leersum	
corona-infecties	 opduiken.	 Volwassenen	
lopen	 het	 op.	 Het	 virus	 gaat	 rond	 onder	
kinderen.	 Hele	 schoolklassen	 gaan	 in	
quarantaine	en	op	school	blijven	de	groepen	
van	 elkaar	 gescheiden.	 Gezinnen	 worden	
erdoor	geraakt.	Zo	moest	de	doopdienst	die	

we	 komende	 zondag	 hoopten	 te	 vieren	
moest	erdoor	worden	uitgesteld.	Voor	wie	er	
mee	 te	 maken	 krijgt	 is	 het	 is	 ingrijpend.	
Gelukkig	 verloopt	 de	 ziekte	 meestal	 mild,	
maar	 het	 virus	 blijft	 vooral	 voor	 wie	 ook	
anderszins	kwetsbaar	 is	een	grimmige	kant	
houden.	Zo	zijn	er	velen,	ook	onder	ons,	met	
zorgen.	 Hoe	 begrijpelijk	 is	 dat!	 En	 tegelijk	
speelt	 mij	 gedurig	 die	 ‘oneliner’	 van	 Jezus	
door	het	hoofd.	U	kent	‘m	wel:	“Wie	van	jullie	
kan	door	zich	zorgen	te	maken	ook	maar	één	
el	aan	zijn	levensduur	toevoegen?”	Het	staat	
in	de	Bergrede,	Matteüs	6:	27.	Ja,	het	kan	een	
hele	uitdaging	zijn	om	de	moed	te	bewaren.		
Zorgen,	onrust	en	angst	kunnen	ons	zo	snel	
verteren.	Maar	ze	zijn	er	niet	voor	altijd.		Ook	
terwijl	wij	 ons	 zorgen	maken	 is	 er	 de	 zorg	
van	God	voor	ons.		
	
Ieder	 die	 voor	 grote	 uitdagingen,	 ernstige	
ziekte	of	zorgen	staat	en	in	onzekerheid	een	
weg	zoekt	 is	wensen	we	de	ervaringen	van	
Gods	 trouw	 en	 de	 geborgenheid	 van	 een	
liefdevolle	kring	van	naasten	toe.	
ds.	Pieter	Goedendorp	
	

Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	 28	 november	
was	 bestemd	 voor	mw.	
A.	Eefting	-	van	Dijke.	
	

Bedankt!	
	
Beste	Gemeenteleden	van	de	Michaelkerk,	
Na	 het	 bekend	 worden	 van	 mijn	 ernstige	
ziekte,	 is	 het	 ontroerend	 in	 de	 afgelopen	
weken,	 zoveel	 kaartjes,	 telefoontjes	 en	 de	
zondagse	 bloemengroet	 vanuit	 de	
Michaelgemeente	te	ontvangen.	
Het	is	een	troost	en	bemoediging	dat	je	weet	
dat	er	zoveel	mensen	met	ons	meeleven.	
Ik	heb	nog	een	lang	traject	te	gaan,	maar	ik	ga	
ervoor	 vechten	 wetend	 dat	 God	 met	 ons	
meegaat	op	deze	moeilijke	weg.	
Hartelijke	 groet,	 ook	 namens	 Frits,	 Alina	
Eefting	
	
	
	
	
	
	
	
	

Jannie Slingerland:  "Ontmoeting" 
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Blijven	omzien	naar	elkaar		
	
We	hadden	het	ons	anders	voorgesteld,	maar	
intussen	houdt	corona	de	samenleving	weer	
behoorlijk	 in	 de	 greep.	 Wie	 schoolgaande	
kinderen	heeft	merkt	het:	zómaar	zit	je	thuis	
met	 je	 kinderen	 of	 houd	 je	 quarantaine	
omdat	één	van	hen	positief	testte.	Maar	ook	
heel	 wat	 volwassenen	 liepen,	 zonder	 de	
herkomst	nog	goed	te	kunnen	achterhalen,	al	
tegen	het	virus	op.	De	ziekte	gaat	niet	meer	
weg	 en	 de	 maatregelen	 hebben	 als	
belangrijkste	 doel	 de	 druk	 op	 de	
gezondheidszorg	te	laten	afnemen.		
In	 de	 samenleving	 wordt	 heel	 verschillend	
gedacht	 over	 corona	 en	 de	 aanpak	 van	 de	
pandemie.	Dat	lees,	hoor	en	zie	je	wel	terug	
in	het	nieuws.	In	de	kerk	is	het	niet	anders.	
We	zijn	in	zekere	zin	een	afspiegeling	van	de	
maatschappij	 en	 dus	 bestaan	 er	 ook	 onder	
ons	 allerlei	 meningen	 over	 corona	 en	
gedragen	mensen	zich	heel	verschillend.	De	
één	 houdt	 zich	 aan	 alle	 regels.	 Een	 ander	
vindt	 het	 allemaal	 nonsens.	 De	 één	 is	
gevaccineerd	en	vindt	dat	al	die	 regels	niet	
meer	 nodig	 zijn.	 Een	 ander	 merkt	 hoe	 ‘ie	
geleidelijk	toch	de	regels	bij	een	ontmoeting	
vergeet.		
Er	 is	 van	 alles	 over	 te	 zeggen.	 Ieders	
persoonlijke	situatie	doet	er	toe.	Wie	jong	is	
en	gezond	van	lijf	en	leden	staat	er	anders	in	
dan	wie	al	de	handen	vol	heeft	om	overeind	
te	blijven.	Laten	we	bij	alle	druk	die	we	in	de	
situatie	 voelen	 proberen	 vooral	 respectvol	
met	elkaar	te	blijven	omgaan.	Jezus	heeft	het	
daar	in	de	Bergrede	ook	over:	‘Als	iemand	je	
dwingt	één	mijl	met	hem	mee	te	gaan,	loop	er	
dan	 twee	 met	 hem	 op.’	 (Matteüs	 5:41).	 En	
Paulus	heeft	 het	 over	dat	 de	 vrijheid	die	 je	
jezelf	 aanmeet	 voor	 een	 ander	 geen	
struikelblok	moet	worden	(1	Korintiërs	8:	9).	
Het	 is	 iets	 om	 in	 te	 blijven	 oefenen,	 zo’n	
houding	van	respect.	Maar	ondertussen	óók	
uit	respect	voor	elkaar	de	basisregels	vol	te	
houden,	 anderhalve	 meter	 afstand	 houden,	
thuisblijven	bij	klachten	en	altijd	het	gezond	
verstand	gebruiken.		
ds.	Pieter	Goedendorp	
	
	
	
	
	
	
	

BERICHTEN		
	
JOZ!	 
	
Aanstaande	
zondag,	 5	
december,	 is	
het	weer	zover.	
De	 jongeren	 zijn	 van	 harte	 welkom	 bij	 de	
Jongeren	 op	 Zondag.	 We	 hopen	 jullie	
allemaal	te	zien!	
Groeten	 van	 Fredy	 van	 de	Weiden	 en	Daniël	
Reincke	
	
Boekenclub		
In	de	afgelopen	weken	was	in	de	Nieuwsbrief	
een	 bijeenkomst	 van	 de	 Boekenclub	
aangekondigd	 op	 maandagavond	 6	
december.	 Wie	 in	 de	 afgelopen	 week	 het	
nieuws	 volgde	 kon	 het	 al	 vermoeden:	 die	
bijeenkomst	 kan	 helaas	 niet	 doorgaan!	We	
hopen	 in	 het	 nieuwe	 jaar,	 wanneer	 de	
coronamaatregelen	bijeenkomsten	’s	avonds	
weer	toelaten,	de	draad	op	te	kunnen	pakken	
en	elkaar	gezond	en	wel	te	ontmoeten!		
Voor	 wie	 dan	 over	 een	 paar	 weken	 bij	 de	
Kerstboom	 een	 boek	 wil	 opslaan	 is	 er	
intussen	alvast	een	nieuwe	titel	gekozen.	We	
lezen	 “De	 Kaalvreter”	 van	 Machteld	
Siegmann,	 een	 debuutroman	 die	 een	
blijvende	indruk	achterlaat.	
Jolande	Bos,	ouderling	Vorming	en	Toerusting				
ds.	Pieter	Goedendorp	
	
Bijbelgespreksgroep	
De	 vorige	 week	 bekendgemaakte	
coronamaatregelen	 staan	 het	 ons	 toe	 om	
overdag	 een	 kring	 als	 de	
Bijbelgespreksgroep	te	laten	doorgaan,	mits	
we	 daarbij	 de	 regels	 in	 acht	 nemen.	
Dinsdagmorgen	 7	 december	 hopen	 we	
elkaar	 toch	 weer	 te	 treffen.	 Aanmelden	
vooraf	 is	 echt	 nodig.	 (Dat	 kan	 tot	
maandagavond,	 liefst	per	mail.)	Kom	alleen	
klachtenvrij	en	draag	in	het	Michaëlhuis	een	
mondkapje!	 Bij	 binnenkomst	 staat	 de	
koffiekan	klaar,	schenk	graag	zelf	in	en	schuif	
aan	 in	 de	 kring.	 We	 houden	 1,5	 meter	
afstand.	Nadat	we	in	november	praatten	over	
het	loflied	van	Hanna	uit	1	Samuël	2	gaan	we	
nu	 verder	 met	 het	 loflied	 van	 Maria,	 het	
“Magnificat”	uit	Lucas	1:	46-55.	
ds.	Pieter	Goedendorp	
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Michaëlhuis:	vrijdagmorgen	Open	Huis	
	
Iedere	 vrijdagmorgen	blijft	 het	Michaëlhuis	
aan	 het	 Kerkplein	 tijdens	 de	 weekmarkt	
open.	Van	10.30	uur	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.	 We	
vragen	 ieder	 om	 de	 geldende	
coronarichtlijnen	te	respecteren	en	elkaar	de	
ruimte	te	geven.	Kom	gerust	binnenlopen.	
	
Kinderkerstfeest	
	
Lieve	kinderen,	
Op	 zondag	19	 december	vieren	 we	 het	
kinderkerstfeest	 in	de	kerk.	De	kerstviering	
begint	 om	15.30uur.	 Schrijven	 jullie	 de	
datum	alvast	in	jullie	agenda?	
We	hopen	op	jullie	komst!	
  

 
	
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	
	
	
	
	
	
	
	
	

FINANCIËN	
	

Kerkbalans	2022	komt	eraan!		
	
De	voorbereidingen	voor	de	actie	Kerkbalans	
zijn	 weer	 in	 volle	 gang.	 Het	 thema	 van	 de	
actie	is	dit	jaar:	‘Geef	vandaag	voor	de	Kerk	
van	 Morgen’.	 Tussen	 15	 januari	 en	 29	
januari	 2022	 ontvangt	 u	 een	 brief	 met	 het	
verzoek	 om	bij	 te	 dragen.	Net	 als	 voor	 een	
huishouden	 is	 een	 gezonde	 financiële	
situatie	 belangrijk	 voor	 de	 kerk.	 Daarom	
vragen	 we	 elk	 jaar	 aan	 al	 onze	
gemeenteleden	om	een	bijdrage.	Het	 is	 een	
vrijwillige	 bijdrage,	 maar	 we	 kunnen	 niet	
zonder!	 De	 inkomsten	 uit	 Kerkbalans	
vormen	de	 financiële	 basis	 voor	 onze	 kerk.	
We	hopen	dan	ook	dat	we	weer	op	u	mogen	
rekenen.	 Dankzij	 uw	 bijdrage	 kunnen	 we	
onze	belangrijke	 taken	blijven	 vervullen	 en	
nieuwe	plannen	maken.	
Namens	het	College	van	Kerkrentmeesters	van	
de	Michaëlkerk	
	
Vrijwilligers	gevraagd	
	
Vrijwilligers	 zijn	 druk	 in	 de	 weer	 om	
Kerkbalans	 goed	 voor	 te	 bereiden.	 We	
zoeken	nog	mensen	die	ons	kunnen	helpen	
met	 het	 bezorgen	 en	 ophalen	 van	 de	
Kerkbalans.	Heeft	u	hier	 een	paar	uur	voor	
over?	 Wie	 wil	 helpen	 met	
rondbrengen/ophalen	 van	 de	 enveloppen	
kan	contact	op	nemen	met			
Lia	van	de	Lagemaat		
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LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	5	december		
Tweede	advent	
	
-introfilm	en	orgelspel	
-aansteken	van	twee	adventskaarsen	 	
-welkom		
-hand	op	het	hart	
-Lied	601:	1	en	2	"Licht	dat	ons	aanstoot	in	de	
morgen"	
-votum	en	groet	
-bij	de	dienst	
-openingsgebed		
-psalm	van	de	zondag	
-Psalm	80	“Heer,	onze	God,	wees	onze	
herder...”		
	(de	kinderen	mogen	naar	voren	komen)		
-met	de	kinderen	-	het	plakboek	van	Lucas		
-“Wij	bidden	om	verhalen”		
(de	kinderen	gaan	naar	de	nevendienst)		
-bij	de	lezingen...	
-Schriftlezingen	(NBV’21)	
	Sefanja	3:	14	-	16	en	Lucas	1:	26-38		
-orgelspel		
-overdenking	
-Lied	833	"Neem	mij	aan	zoals	ik	ben”	
-gebeden,	afgesloten	met	het	‘onze	Vader’	
(de	kinderen	komen	terug	uit	de	nevendienst)		
-nog	even:	het	adventsproject	
-tenslotte	
-Slotlied	441:	1,	5	en	10	"Hoe	zal	ik	U	
ontvangen"		
-zending	en	zegen	
-hand	op	het	hart	
-mededelingenfilm	en	orgelmuziek	
	
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	
	
12	dec.:	Ds.	E.J.	de	Ruiter,	Amerongen	–	3e	
advent	
19	dec.:	Ds.	Pieter	Goedendorp	–	4e	advent	
	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	10	december	2021	
	

	


