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Nieuwsbrief		
10	december	2021	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	

	 	
	
	
	
	
 
	
Zeggen	jullie	me	dat	na?	
	
‘Maria	zei	‘De	Heer	wil	ik	dienen:	laat	er	met	mij	gebeuren	wat	u	hebt	gezegd...’’	Dat	lazen	we	
vroeger	nog	een	beetje	anders:	‘En	Maria	zeide:	Zie,	de	dienstmaagd	des	Heren;	mij	geschiede	naar	
uw	woord.’	Zo	kennen	we	Maria.	Zo	dènken	we	haar	in	elk	geval	te	kennen.	Als	dienstmaagd.	Als	
maagd.		En	wat	verbind	je	nog	meer	met	Maria?	Bereidwilligheid	misschien:	‘Laat	er	met	mij	
gebeuren	wat	u	hebt	gezegd.’	Dienstbaar	dan	ook.	Maar	laten	we	eerlijk	zijn:	als	protestanten	
weten	we	meestal	niet	zo	goed	wat	we	met	Maria	moeten.		Ze	staat	wat	op	de	achtergrond	van	
het	evangelie.	Vreemd	eigenlijk.	Want	door	háár	kon	het	evangelie	pas	beginnen!		
	
De	christelijk	gereformeerde	theoloog	Arnold	Huijgen	is	die	onderwaardering	voor	Maria	
opgevallen	en	hij	besloot	op	onderzoek	uit	te	gaan.	Hij	schreef	een	boek	over	wat	hij	vond.	
‘Maria,	icoon	van	genade.’	Het	is	door	een	jury	verkozen	tot	‘Beste	theologische	boek	van	2021.’		
En	zo	kwam	hij	onlangs	in	Jacobine	op	2	terecht	en	vertelde	hoe	voor	hem	Maria	een	venster	op	
God	heeft	geopend.	Op	wie	God	is.	In	haar	moeder	zijn.	In	haar	geloof.	In	haar	eenvoud.	In	haar	
geduld.	Ze	opent	ook	een	venster	op	hoe	groot	Gods	genade	is,	houdt	Huijgen	ons	voor.	En	
daarom	is	er	alle	reden	om	haar	te	herwaarderen.	Precies	omdat	ze	de	eerste	is	die	het	evangelie	
hoorde.	Niet	alleen	omdat	ze	als	vrouw	van	vlees	en	bloed	de	moeder	van	de	Heer	werd.	Maar	
vooral	omdat	ze,	als	ze	dan	door	Gods	engel	wordt	aangesproken	God	laat,	zich	overgeeft	en	dan	
actief	in	haar	leven	aan	God	plek	gunt	en	het	kind	draagt	dat	in	zijn	leven	God	zal	belichamen.	En	
dan	staat	ze	als	vrouw	ook	nog	eens	aan	het	begin	van	de	kerkgeschiedenis	en	mag	ze	als	eerste	
die	Christus	letterlijk	omarmde	met	recht	moeder	van	alle	gelovigen	genoemd	worden!	‘Het	is	
een	verhaal	van	pure	genade!’	zegt	Huijgen.		
	
Maria.	Die	jonge	vrouw	uit	Nazareth.	Jong	-	in	een	tijd	waarin	leeftijd,	
levenservaring	pas	respect	afdwong.	Vrouw	-	in	een	wereld	waarin	vreemde	
machthebbers	en	mannen	de	toon	zetten.	Uit	Nazareth	in	Galilea	-	uit	een	
landstreek	waar	ze	in	de	hoofdstad	de	neus	over	ophaalden.	Ze	telt	totaal	niet	
mee.	Maar	zij	komt	bij	God	in	beeld.	En	zij	wordt	de	moeder	van	de	Verlosser.	Ze	
is	met	haar	“Laat	er	met	mij	gebeuren	wat	u	hebt	gezegd...”	de	allereerste	
gelovige	in	het	evangelie.		
	
Met	Maria	begon	het.	Met	haar	voorbeeld.	‘De	Heer	wil	ik	dienen:	laat	er	met	mij	
gebeuren	wat	u	hebt	gezegd...’	Ze	kijkt	me	vanaf	de	omslag	van	het	boek	van	
professor	Huijgen	als	een	sterke	zelfbewuste	vrouw	aan.	Uitdagend,	vragend:	
‘Zeggen	jullie	me	dat	na?’	
ds.	Pieter	Goedendorp	

Zondag	12	december	2021	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	De	Ruiter,	
Amerongen	
Ouderling:	Marian	Clarijs		
Diaken:	Jos	Versluis	
Kerkrentmeester:	Roland	van	
Barneveld	
Lector:	Jaqueline	Post	
Orgel:	Frank	Firet	
Collecte	Diaconie:	NBG		
Collecte	Kerk:	Beeld	en	Geluid	
	

Bankrekeningnummer	
diaconie:		
NL70	RABO	030	2111697	
	
Bankrekeningnummer	
kerk:		
NL62	RABO	0373	724	128	
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BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	12	december	–	Derde	advent		
	
De	 Derde	 zondag	 van	 de	 Adventstijd,	 de	
voorbereidingperiode	op	het	Kerstfeest.	We	
zijn	 óver	 de	 helft.	 Zo	 draagt	 vanouds	 deze	
zondag	 een	 opgetogen	 naam:	 ‘Gaudete’	 -	
‘Verheug	je!’	De	Heer	is	immers	nabij!		
Op	 deze	 zondag	 gaat	 ds.	 Bert	 de	 Ruiter	 uit	
Amerongen	 in	 de	 Michaëlkerk	 voor	 in	 de	
dienst.	 	 Frank	 Firet	 bespeelt	 het	 orgel.	
Jaqueline	 Post	 leest	 uit	 de	 Schriften.	
Ouderling	 is	 Marian	 Clarijs,	 diaken	 Jos	
Versluis	 en	 kerkrentmeester	 is	 Roland	 van	
Barneveld.	Het	beamerteam	is	present	voor	
alle	 techniek	 in	 de	 dienst.	 Er	 is	 oppas	 en	
kindernevendienst	voor	de	kinderen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
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	 raadde	 aan	 de	
samenzang	te	beperken	en	op	een	ingetogen	
manier	 te	 zingen.	 Daar	 wordt	 bij	 de	
samenstelling	 van	de	 liturgie	 rekening	mee	
gehouden.	 	

Derde	advent	
	
Doe	eventjes	je	ogen	dicht	
en	tel	dan	maar	tot	drie.	
Je	zult	het	zien:	het	wordt	al	licht.	
Dat	heet	nou	liturgie!	
	
	

	
Tekst:	Erik	Idema	-	adventproject	Kind	op	Zondag	
Foto:	Unsplash	
	

	
	
Wees	blij	omdat	de	Redder	komt	
en	zing	het	hoogste	lied.	
Want	als	de	Heer	op	aarde	komt	
Zorgt	Hij	dat	jij	geniet.	
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COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	 de	 dienst	 van	 12	 december	
collecteert	 de	 diaconie	 voor	 “het	
Nederlands	 Bijbelgenootschap”.	 (collecte	
1	via	de	collecte-app)	
	
Het	Nederlands	Bijbelgenootschap	brengt	de	
Bijbel	dichtbij,	sinds	1814.	Samen	met	leden	
en	 donateurs	 maken	 we	 het	 mogelijk	 dat	
mensen	 in	 binnen-	 en	 buitenland	 de	 Bijbel	
ontdekken,	ervaren	en	doorgeven.	Dat	doen	
we	voor	volgende	generaties,	in	andere	talen	
en	 in	 nieuwe	 vormen.	 Het	 NBG	 is	 er	 voor	
iedereen	 die	 de	 Bijbel	 relevant	 vindt	 en	 er	
zingeving	 voor	 zijn	 of	 haar	 leven	 aan	 wil	
ontlenen.	
	
Voor	 iedereen	een	begrijpelijke	bijbel	 in	de	
eigen	 taal.	 In	 Nederland	 doen	 we	 dat	 met	
bijbels,	 revisies	 van	 bijbels,	 e-books	 en	 de	
website	 debijbel.nl,	 waar	 iedereen	 de	
complete	 Nieuwe	 Bijbelvertaling,	 de	 NBG-
vertaling	 1951	 en	 de	 Statenvertaling	 kan	
lezen	 en	 vergelijken.	Wereldwijd	 zoekt	 het	
NBG	 uit	 waar	 de	 grootste	 nood	 is,	 en	
vervolgens	 slaan	 we	 de	 handen	 ineen	 met	
bijbelgenootschappen	wereldwijd	om	zoveel	
mogelijk	bijbels	te	verspreiden.	
	
De	Bijbel	is	geschreven	in	een	andere	tijd	en	
cultuur.	Er	staan	bekende	verhalen	in,	maar	
ook	 teksten	 die	 voor	 de	 moderne	 lezer	
lastiger	 te	 begrijpen	 zijn.	 Het	 NBG	 wil	 een	
brug	slaan	tussen	de	bijbelse	bronteksten	en	
de	behoeften	van	bijbellezers.	Dat	doen	we	
met	 vertalingen,	 lezingen,	 blogs,	 boeken	 en	
workshops	 over	 de	 Bijbel.	 Op	 debijbel.nl	
vinden	 bijbellezers	 uitleg	 bij	 bijbelse	
begrippen,	 filmpjes,	 foto’s	 en	 tijdlijnen,	
kaarten	 met	 bijvoorbeeld	 de	 reizen	 van	
Paulus.	
	
De	 Bijbel	 raakt	 je.	 Het	 boek	 is	 dan	 wel	
eeuwenoud,	 toch	 geeft	 het	 steeds	 nieuw	
inzicht	of	zet	het	je	aan	het	denken.	Wat	zijn	
de	 ervaringen	 van	mensen	 van	 nu?	 En	 hoe	
kun	je	met	de	Bijbel	aan	de	slag?	Het	NBG	laat	
zien	op	welke	manier	de	Bijbel	 vandaag	de	
dag	nog	 steeds	 relevant	 is.	De	Bijbel	 is	 een	
boek	voor	het	leven!	
	
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	
	
Onze	zieken	
	
Jeanne	 de	 Vries-
Eikelenboom	moest	
vorige	week	enkele	
dagen	 ter	
behandeling	
worden	 opgenomen	 in	 het	 ziekenhuis.	
Afgelopen	maandag	 kon	 zij	weer	 naar	 huis	
terugkeren	 om	 daar	 dan	 -omringd	 door	
mantelzorg-	weer	verder	te	herstellen.	
Er	 zijn	 voor	 zover	 bekend	 op	 dit	 moment	
geen	 andere	 gemeenteleden	 in	 een	
ziekenhuis	 opgenomen.	 Een	 aantal	 is	 “van	
thuis	uit”	 in	een	medisch	traject	 in	verband	
met	behandeling	van	ziekte.	Een	aantal	is	in	
een	verpleeg-	of	zorgcentrum	opgenomen.	In	
de	 volgende	 Nieuwbrief	 zetten	 we	 in	 het	
zicht	van	de	feestdagen	alle	namen	op	een	rij.	
Laten	we	intussen	ook	in	gedachten,	gebeden	
en	 metterdaad	 met	 hen	 en	 hun	 naasten	
meeleven	en	hen	bemoedigen.		
ds.	Pieter	Goedendorp	
	
Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	 5	 december	 was	
bestemd	 voor	 Mw.	 De	
Ridder.	
	

Gebedskring	
	
Op	 weg	 naar	 Kerst!	
Komende	 zondag	 vieren	
we	 alweer	 de	 derde	
advent,	er	wordt	nóg	een	
kaars	 aangestoken,	 het	

licht	groeit	en	tilt	ons	uit	het	donker.	Juist	nu	
het	 ’s	avonds	vroeg	donker	is	verlangen	we	
naar	 licht.	 Door	 verdrietige	 berichten	 van	
mensen	 die	 rouwen	 om	 een	 geliefde,	 van	
mensen	 die	 zware	 behandelingen	 of	
onderzoeken	moeten	ondergaan	of	die	door	
de	 pandemie	 lang	 moeten	 wachten	 op	 een	
oproep	 voor	 onderzoek,	 behandeling	 of	
operatie	 lijkt	 het	 donker	 de	 overhand	 te	
hebben,	maar	we	zijn	onderweg	naar	Kerst,	
het	feest	waarmee	we	vieren	dat	Gods	liefde	
voor	ons	in	de	geboorte	van	Jezus	zichtbaar	
is	 geworden.	 Door	Hem	 krijgen	we	 nieuwe	
moed.	 Zo	 blijven	 we	 punten	 van	 dank	 en	
voorbede	aan	elkaar	doorgeven	en	gaat	het	

danken	 en	 bidden	 ook	 in	 de	 donkere	
winterdagen	gewoon	door!	We	danken	voor	
de	berichten	over	kuren	die	zijn	aangeslagen	
en	 een	 nieuw	 perspectief	 bieden,	 voor	
mensen	 die	 zijn	 thuisgekomen	 na	 een	
ziekenhuisopname	 of	 revalidatieperiode,	
voor	 echtparen	 die	 een	 huwelijksjubileum	
mochten	 vieren.	 Onze	 voorbede	 is	 voor	
mensen	 in	 ons	 dorp	 en	 de	 kring	 van	
bekenden,	die	verdriet	of	pijn	hebben	of	zich	
onzeker	en	eenzaam	voelen,	die	wachten	op	
uitslagen,	 behandelingen	 of	 een	 operatie,	
maar	ook	voor	mensen	wereldwijd,	die	door	
de	 coronapandemie,	 natuur-	 of	
oorlogsgeweld	 zijn	 getroffen,	 die	 worden	
vervolgd	 en	 op	 de	 vlucht	 zijn	 geslagen	 en	
voor	dreigende	regeringsleiders,	die	uit	zijn	
op	 eigen	 macht	 en	 eer.	 Al	 leven	 we	 in	 de	
donkere	 decemberdagen,	 het	 licht	 van	
Advent	groeit	en	roept	ons	op	een	licht	te	zijn	
voor	de	wereld	om	ons	heen.	Graag	willen	we	
u	 vragen	 te	 bidden	 om	 de	 kracht	 van	 de	
Heilige	Geest	voor	predikanten	en	ieder	die	
een	 taak	 heeft	 bij	 voorbereidingen	 van	 de	
kerstvieringen	 dit	 jaar,	 door	 corona	 in	 een	
vreemde	 setting,	 zodat	 de	 komst	 van	 Gods	
Zoon	 wordt	 gevierd	 en	 het	 niet	 alleen	 om	
gezelligheid	gaat!				
Namens	de	gebedskring,	Riek	van	Hussel	
	
	
BERICHTEN		
	
Kinderkerstfeest	 ‘met	 het	 koppige	
ezeltje’.	Maar	dan	online?!	
	
Bijna	is	het	zover;	het	is	feest!	Want	Jezus	is	
geboren.	 Ga	 jij	 mee	 opzoek?	 Gezien	 de	
huidige	 maatregelen	 vieren	 wij	 dit	 feest	
online.	Digitaal	nemen	wij	de	kinderen	bij	de	
hand	om	opzoek	te	gaan	naar	Jezus	en	vieren	
samen	feest.		
Vrijdag	24	december	rond	de	klok	van	17.00	
uur	zal	via	www.kerkomroep.nl	een	viering	
online	komen	welke	de	gehele	kerstperiode	
te	 bekijken	 zal	 zijn.	 En	 wij	 verklappen	
natuurlijk	niet	wat	voor	een	moois	daarin	te	
zien	zal	zijn!	Wees	van	harte	welkom,	ook	op	
deze	manier.	
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Adventskalender	
	
Een	paar	weken	geleden	
maakten	we	attent	op	de	
Petrus-
Adventskalender,	aan	te	
vragen	 bij	 het	
Dienstencentrum	van	de	
Protestantse	 Kerk.	 De	
Adventskalender	is	er	óók	digitaal!	Surf	naar	
onze	website	www.pknleersum.nl,	klik	daar	
op	 de	 link	 Adventskalender	 en	 je	wordt	 er	
vanzelf	 heen	 geleid.	 Dit	 jaar	 staat	 in	 de	
Petrus-adventskalender	 het	 Bijbelboek	
Openbaring	 centraal.	 Dit	 boek	 wil	 de	
christenen	van	toen	-	en	nu	-	bemoedigen	en	
aansporen	 om	 in	 Adventstijd	 te	 leven:	 Hij	
komt!	 In	 de	 kalender	 is	 elke	 dag	 een	
Bijbeltekst	 met	 korte	 overdenking	
beschikbaar,	 aangevuld	 met	 gebeden,	
liederen	en	gespreksvragen.	
	
Michaëlhuis:	vrijdagmorgen	Open	Huis	
	
Oók	 in	 deze	 donkere	 dagen	 blijft	 iedere	
vrijdagmorgen	 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	binnen	lopen	om	‘op	verhaal’	te	
kunnen	komen.	
	
Catechesegroep	 -	 20	 december	 online-
bijeenkomst	
	
In	deze	weken	organiseren	we	’s	avonds	géén	
activiteiten	 in	de	Michaëlkerk.	Zo	komt	ook	
de	 catechesegroep	op	20	december	niet	 bij	
elkaar,	dat	wil	zeggen:	niet	om	19.00	uur	in	
het	Michaëlhuis.	Maar	dan	wel	digitaal!	We	
gaan	er	in	het	zicht	van	Kerst	een	mooie	en	
feestelijke	avond	van	maken.	 	Het	 is	handig	
als	 we	 voor	 die	 avond	 het	 eigen	mailadres	
van	elke	catechisant	hebben.	De	deelnemers	
aan	 de	 groep	 kregen	 op	 hun	mobiel	 al	 een	
appje	 daarover.	 Vergeet	 dat	 mailtje	 niet	 te	
versturen!	
Werkgroep	Catechese	
Niels	 Duifhuizen,	 Cathelijne	 Jordens	 &	 ds.	
Pieter	Goedendorp		

Bijbelkring	
	
Terwijl	 de	 activiteiten	 ’s	 avonds	 tijdelijk	
stilliggen,	gaan	er	gelukkig	overdag	ook	wel	
groepen	 door!	 De	 deelnemers	 aan	
Bijbelgespreksgroep	 kwam	 afgelopen	
dinsdag	bij	elkaar	en	praatte	met	elkaar	naar	
aanleiding	van	Maria’s	 “Magnificat”	over	de	
plek	van	Maria	in	de	Bijbelse	geschiedenis	en	
in	 ons	 eigen	 geloof.	 Er	 werd	 een	 nieuwe	
afspraak	 gemaakt	 voor	 dinsdagmorgen	 25	
januari.	We	hopen	elkaar	dan	weer	van	10.00	
uur	tot	11.30	uur	te	kunnen	ontmoeten.	We	
slaan	na	het	loflied	van	Hanna	en	van	Maria	
dan	een	lofpsalm	op.	We	lezen	Psalm	146	en	
gaan	daarover	in	gesprek.	
	
Boekenclub		
	
De	 Boekenclub	 kon	
begin	 deze	 maand	 niet	
doorgaan	 vanwege	 de	
coronamaatregelen.		
We	hopen	in	het	nieuwe	
jaar,	 wanneer	
bijeenkomsten	 ’s	
avonds	 weer	 mogelijk	
zijn,	 de	 draad	 op	 te	
pakken	 en	 elkaar	
gezond	 en	 wel	 te	 ontmoeten!	 Voor	 wie	
tijdens	de	feestdagen	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.	
De	bespreking	van	Paolo	Cognetti’s	“De	acht	
bergen”	schuiven	we	nog	even	voor	ons	uit.	
Voor	 wie	 het	 boek	 waardeerde:	 in	 zijn	
nieuwste	 roman	 “Het	 geluk	 van	 de	 wolf”	
keert	 de	 auteur	 terug	 naar	 de	
adembenemende	omgeving	van	de	Italiaanse	
Alpen.		Het	is	een	poëtisch	liefdesverhaal	en	
een	ode	aan	de	natuur,	waarin	Cognetti	 z’n	
lezers	meeneemt	naar	hoge	gletsjers	op	zoek	
naar	 antwoorden	 op	 essentiële	
levensvragen.	 Wie	 willen	 we	 zijn?	 Waar	
horen	we	 thuis?	En	hoe	vind	 je	geluk?	 “Het	
geluk	 van	 de	 wolf”	 verscheen	 nog	 maar	
kortgeleden,	in	september	van	dit	jaar.	
Jolande	Bos,	ouderling	Vorming	en	Toerusting	
&		ds.	Pieter	Goedendorp	
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Vlag	en	wimpel		
	
Afgelopen	 dinsdag	 7	 december	 vierde	
kroonprinses	 Amalia	 haar	 18de	 verjaardag.	
Door	 heel	 het	 land	 luidden	de	 kerkklokken	
en	gingen	vlag	en	wimpel	uit.		Zo	besteeg	ook	
in	 Leersum	 in	 alle	 vroegte	 een	 drietal	
vlaggendragers,	 Henk,	 Loek	 en	 Kirsten,	 de	
toren	van	de	Michaëlkerk	en	werd	even	later	
om	9	uur	de	klok	geluid.	Een	mooi	moment	
en	een	verbindend	aanzicht!	
	
Vrijwilligersdag	
	
Die	vlag	ging	niet	alleen	uit	op	de	verjaardag	
van	prinses	Amalia,	maar	ook	op	de	datum	
van	 de	 Nationale	 Vrijwilligersdag!	 Wat	 mij	
betreft	 was	 die	 banier	 dinsdag	 óók	 een	
eerbetoon	aan	alle	vrijwilligers	die	er	 in	en	
om	de	Michaëlkerk	hun	bijdrage	leveren	aan	
de	instandhouding	van	het	kerkelijk	leven.	In	
het	afgelopen,	door	de	pandemie	getekende,	
jaar	 was	 dat	 niet	 altijd	 gemakkelijk.	 Maar	
veel	 werk	 ging	 er	 evenzogoed	 wel	 gestaag	
door.	 Een	 woord	 van	 waardering	 en	
erkentelijkheid	daarvoor	 is	 er	 ook	hier	wel	
op	de	plaats.	 Je	kunt	 je	niet	voorstellen	hoe	
de	samenleving	of	het	kerkelijk	leven	zonder	
vrijwilligers	 zouden	 draaien.	 Misschien	
verschillen	onderling	de	beweegredenen	wel	
eens	 van	 elkaar,	 maar	 alleen	 dankzij	 die	
gezamenlijke	 inzet	 blijft	 het	 kerkenwerk	
overeind.	Respect	daarvoor!	
ds.	Pieter	Goedendorp.	
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FINANCIËN

Diaconale	collecten	
	
Zoals	 u	 in	 onderstaand	 overzicht	 kunt	 zien	 hebben	 we	 over	 de	 afgelopen	 4	 maanden	 30	
voedselpakketten	kunnen	sponsoren	voor	ons	project	in	Albanië.	Super!	
Namens	de	Diaconie	mag	ik	hartelijk	danken	voor	uw	bijdrage	aan	bovenstaande	collecten.	
Met	vriendelijke	groeten,		
Jos	Versluis,	penningmeester	
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LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	12	december			
	
-orgelspel	en	mededelingenfilm		 		
-aansteken	adventskaarsen	 	 	
-welkom		 	 	 	 	
-hand	op	het	hart	 	 	
-Zingen:	psalm	85:	3,	4		 	
-votum	en	groet	 	 	 	
-bij	deze	dienst…	 	 	 	
-Gebed	van	toenadering		
-Zingen:	lied	439:	1,	4	 	 	 	
-Met	de	kinderen:	‘Het	plakboek	van	Lucas’	
-Lied:	‘Wij	bidden	om	verhalen’	
-Schriftlezing:		 Lucas	1:39-56	[NBV2021]	
-Zingen:	lied	157a	 	 	
-verkondiging	 	 	 	
-Zingen:	lied	440:	1,	2,	4	
-gebeden,	afgesloten	met	het	“Onze	Vader”	
-Collectedoelen		
-slotlied:	466:	1,	2,	5	 	 	 	
-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	
	
19	dec.:	ds.	Pieter	Goedendorp	–	4e	advent	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	19	december	2021	
	
	
	

	

	
	


