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Nieuwsbrief		
17	december	2021	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	

	 	
	
	
	
	
 
 
Donkerrood	
	
In	de	kerstbomen	voor	de	ingang	van	het	Michaëlhuis	hing	koster	Henk	Boeve	onlangs	vrolijke	
donkerrode	kerstballen	op.	Niet	veel	kerkgangers	zullen	het	opmerken.	Er	kúnnen	gewoonweg	
niet	veel	mensen	ter	kerke	komen!	“Nederland	blijft	donkerrood	op	Europese	coronakaart”	meldt	
m’n	 krant.	 Dat	 is	 nu	 sinds	 anderhalve	maand	 zo.	 En	 zo	 ontkwam	 het	 kabinet	 er	 niet	 aan:	 de	
avondlockdown	en	alle	beperkende	maatregelen	zijn	tot	half	 januari	verlengd.	De	basisscholen	
gaan	 toch	 nog	 onverwacht	 dicht.	 De	 één	 reageert	 bezorgd	 op	 berichten	 over	 een	 nieuwe	
omikronvariant.	Een	ander	 is	boos	om	alle	bangmakerij	 in	de	aanpak	van	de	coronacrisis.	Een	
volgende	 heeft	 oprecht	 reden	 om	 bang	 te	 zijn.	 Het	 voelt	 allerminst	 feestelijk.	 En	 tegelijk:	 we	
moeten	het	ermee	doen.		
	
“Het	voelt	ongetwijfeld	gemankeerd,”	schreef	ds.	René	de	Reuver,	scriba	van	de	Protestantse	Kerk,	
in	reactie	op	de	persconferentie	van	deze	week:	“niet	op	het	gewenste	tijdstip,	geen	feestelijk	volle	
kerk,	niet	uit	volle	borst	kunnen	zingen.	Maar	laten	we	ons	hierdoor	niet	uit	het	veld	slaan.	We	lezen	
in	de	Bijbel	keer	op	keer	dat	God	zich	op	de	meest	onverwachte	momenten	kenbaar	maakt,	juist	in	
een	duistere	wereld	en	in	donkere	momenten.	De	geboorte	van	Jezus	is	daar	een	voorbeeld	van.”		
	
Wie	weet,	hoe	God	zich	
laat	 kennen	 in	 de	
aanvechtingen	waar	we	
in	 deze	 tijd	 mee	 te	
maken	 hebben.	 Laten	
we	dat	maar	voor	ogen	
houden	 en	 de	
Kerstdagen,	ook	al	 zijn	
we	 wéér	 anders	 dan	
anders,	 op	 een	
passende	 manier	
vieren.	
ds.	Pieter	Goedendorp		
 

 
 
	
	 	

Zondag	19	december	2021	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Wim	Immink		
Diaken:	Gerriëtte	Jorritsma	
Kerkrentmeester:	Gijsbert	Meijers	
Lector:	Marjon	van	den	Ham	
Orgel:	Wim	ter	Haar	
Collecte	Diaconie:	Gevangenenzorg	
Nederland	
Collecte	Kerk:	Orgel	en	Muziek	
	

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

Vierde	advent	
	
Een	vuur	is	warm,	een	vuur	geeft	licht	
en	kijk:	het	wordt	steeds	meer.	
Zo	krijgt	de	vrede	een	gezicht,	
wij	wachten	op	de	Heer.	
	

Vier	kaarsen	schijnen	in	de	nacht,	
een	wonder	is	dichtbij.	
Het	kind	dat	zo	lang	werd	verwacht	
maakt	alle	mensen	blij.	
	

Tekst:	Erik	Idema,	adventproject	Kind	op	zondag	
Foto:	Unsplash	
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BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	19	december	–	vierde	advent		
	
De	 vierde	 zondag	 van	
advent.	Langzaam	maar	
zeker	komen	we	terecht	
tussen	 de	 blijde	
verwachting	van	Advent	
en	 het	 ‘Ik	 verkondig	 u	
grote	 blijdschap’	 van	
Kerst.		
De	laatste	Adventszondag	kreeg	op	de	oude	
kalender	 van	 de	 kerk	 de	 naam	 “Rorate:”	
“Dauwt	 hemelen...”	 “Dauwt	 hemelen	 de	
Messias,”	naar	Jesaja	45:	"Laat	het	dauwen	uit	
de	 hoge	 hemel,	 laat	 gerechtigheid	 op	 aarde	
neerdalen	 als	 regen	 uit	 de	 wolken.	 Laat	 de	
aarde	zich	openen,	dan	kan	heil	ontkiemen	en	
recht	 opbloeien.	 Ik,	 de	 Heer,	 heb	 ze	 gescha-
pen."	 “Dauwt	 hemelen	 de	Messias”	 Bijna	 is	
het	zover:	dan	vieren	we	zijn	geboorte.		
Komende	zondag	gaat	ds.	Pieter	Goedendorp	
weer	 voor	 in	 de	 dienst.	 Wim	 ter	 Haar	
bespeelt	het	orgel.	Lector	is	Marjon	van	den	
Ham.	Ouderling	van	dienst	 is	Wim	 Immink.	
Gerriëtte	Jorritsma	is	er	namens	de	diaconie	
en	 Gijsbert	 Meijers	 namens	 het	 CvK.	 Er	 is	
oppas	voor	de	kleinsten	in	de	kelder	van	het	
Michaëlhuis	 en	 nevendienst,	 onder	 leiding	
van	 Anne	 Willemse	 en	 Marnix	 Pot,	 voor	
kinderen	in	de	basisschoolleeftijd.	
	
De	 maatregelen	 tegen	 de	 verspreiding	 van	
het	 coronavirus	 hebben	 ingrijpende	
gevolgen	 voor	 onze	 kerkelijke	
samenkomsten.	Aanmelden	 voor	de	dienst	
is	helaas	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	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.	
	
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	 de	 dienst	 van	 19	 december	
collecteert	 de	 diaconie	 voor	
“Gevangenenzorg	 Nederland”.	 (collecte	 1	
via	de	collecte-app)	
	
Gevangenenzorg	 Nederland	 is	 een	
christelijke	vrijwilligersorganisatie	met	ruim	
650	 vrijwilligers	 die	 op	 bezoek	 gaan	 bij	
gevangenen,	 tbs-gestelden	 en	 hun	
familieleden.	 Op	 deze	 manier	 proberen	 zij	
iets	 voor	 hun	 gevangen	 medemens	 te	
betekenen.	 De	 vrijwilligers	 bieden	 een	
luisterend	 oor,	 stellen	 vragen	 en	 proberen	
iemand	 verder	 te	 helpen	 door	 morele	 en	
praktische	ondersteuning	te	bieden.	Ook	als	
iemand	 vrijkomt,	 blijft	 de	 vrijwilliger	
betrokken.		
Als	organisatie	geloven	we	 in	herstel.	 Ieder	
mens	krijgt	een	nieuwe	kans!	In	Mattheüs	25	
lezen	 we	 dat	 gevangenen	 bezoeken	 een	
Bijbelse	 opdracht	 is.	 Ook	 een	 gevangene,	
iemand	 die	 we	misschien	 het	 liefst	 zo	 veel	
mogelijk	 mijden,	 is	 onze	 naaste.	 Naast	 een	
straf	die	door	de	rechter	is	opgelegd,	mag	er	
vanuit	 christelijk	 oogpunt	 ook	 een	
handreiking	aan	hen	worden	gedaan.	
Om	 hulp	 te	 kunnen	 blijven	 bieden	 zijn	
structurele	 financiële	middelen	 hard	 nodig.	
Temeer	 daar	 Gevangenenzorg	 Nederland	
beperkt	subsidie	krijgt	en	sterk	afhankelijk	is	
van	 financiële	 steun	 vanuit	 kerken,	
particulieren	 en	 bedrijven.	 Daarom	 zijn	we	
blij	met	uw	steun!	
Bent	 u	 benieuwd	 naar	 verhalen	 van	
gevangenen	 die	 hun	 leven	 veranderen?	
Vraag	 dan	 onze	 nieuwsbrief	 aan	 via	
gevangenenzorg.nl	of	stuur	een	e-mail	naar:	
info@gevangenenzorg.nl.	 Kijk	 ook	 eens	 op	
onze	facebookpagina.	
	
De	 algemene	 kerkelijke	 collecte	 (collecte	 2	
via	 de	 collecte-app)	 op	 deze	 zondag	 is	
bestemd	voor	Orgel	en	Muziek.			
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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	
	
Onze	zieken	
	
Het	 heten	 wel	 ‘de	 donkere	 dagen	 vóór	
Kerstmis.’	 Begin	 volgende	 week	 vallen	 de	
dagen	met	de	kortste	daglichtperiode	van	het	
hele	jaar.	Een	tekort	aan	daglicht	wakkert	bij	
heel	wat	mensen	neerslachtigheid	aan.	Dan	
is	 het	 doorkomen	 van	 je	 dag	 een	 hele	
beproeving.	 Neemt	 dat	 ernstige	 vorm	 aan,	
dan	 is	 daar	 gelukkig	 met	 een	 eenvoudige	
lichttherapie	al	iets	aan	te	doen.	Maar	ligt	de	
bron	van	je	beproeving	in	iets	anders	dan	een	
tekort	aan	daglicht,	dan	kan	het	moeilijk	zijn	
om	de	moed	erin	te	houden.	Wat	altijd	helpt:	
meeleven	 ondervinden.	 Iemand	 die	 zich	

meldt,	 opbelt	 of	 aanbelt	 en	 de	 eenvoudige	
vraag	stelt	waar	het	allemaal	om	draait:	‘Hoe	
gaat	je	met	jou?’	Dan	geeft	vaak	het	delen	van	
het	verhaal	al	nieuwe	licht,	of	nieuw	licht	in	
een	moeizame	situatie.		
	
Zo	 noemen	 we	 op	 deze	 bladzijden	 met	
regelmaat	de	zieken	uit	ons	midden.	Als	een	
uitnodiging	 aan	 allen	 tot	 betrokkenheid.	
Meeleven	helpt	altijd.	Een	kaartje	doet	zoveel	
goed!	
	
Vorige	week	was	Maas	van	de	Lagemaat	voor	
een	 behandeling	 opgenomen	 in	 het	
ziekenhuis.	Hij	keerde	intussen	alweer	naar	
huis	terug.		
Voor	 Gijs	 van	 de	 Lagemaat	 zijn	 er	 na	 het	
laatste	 onderzoek	 opnieuw	 zorgen	 over	 de	
voortgang	 van	 het	 ziekteproces	 en	 de	
vooruitzichten.			
Wim	Bezemer,	Alina	Eefting-van	Dijke,	Adrie	
Legemaat–Zaal,	Wijnie	Stelwagen	–	de	Vries,	
en	 Sita	 Goedendorp-Sliep	 zijn	 in	
uiteenlopende	trajecten	ter	behandeling	van	
ziekte	die	hen	trof.	
	
In	het	zicht	van	de	feestdagen	denken	we	ook	
aan	de	gemeenteleden	die	in	een	verpleeg-	of	
verzorgingshuis	 wonen.	 Het	 hoge	 aantal	
coronabesmettingen	 brengt	 ook	 hen	 reden	
tot	zorg.		Ik	ben	er	zeker	van	dat	een	blijk	van	
betrokkenheid	 in	 deze	 dagen	 hen	 goed	 zal	
doen.		
	
Hen	allen	bidden	en	wensen	we	moed,	kracht	
en	vertrouwen	toe.	Juist	in	deze	tijd.	En	laten	
we,	 juist	 ook	met	 het	 oog	 op	deze	 tijd,	 ook	
metterdaad	denken	aan	wie	op	één	of	andere	
manier	in	eenzaamheid	of	isolement	terecht	
zou	kunnen	komen.	Een	klein	gebaar	kan	het	
verschil	maken.		
Ds.	Pieter	Goedendorp	
	

Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	 12	 december	
was	 bestemd	 voor	mw.	
W.	Stelwagen-De	Vries.	
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Dank	
	
Lieve	mensen	van	de	Michaëlkerk,	
Hartelijk	dank	voor	alle	blijken	van	meeleven	
uit	jullie	midden.	Inclusief	de	mooie	bloemen	
uit	 de	 kerk.	 Het	 doet	 Jan	 en	mij	 heel	 goed	
zoveel	 liefde	 te	 ervaren.	We	 gaan	door	 een	
moeilijke	periode,	maar	aan	het	einde	gloort	
licht.	We	houden	ons	vast	aan	het	Licht	van	
het	Christuskind.	
Hartelijke	groet	van	ons	beide,	
Wijnie	Stelwagen.	
	
	
BERICHTEN		
	
Kerst	rond	de	Michaëlkerk	
	
Voor	 het	 tweede	 achtereenvolgende	 jaar	
vieren	we	het	Kerstfeest	anders	dan	anders.	
Een	kerkgang	zit	er	voor	de	meesten	onder	
ons	niet	in.	Maar	dankzij	het	internet	komt	de	
kerk	wel	thuis.		
Voor	 de	 kinderen,	 die	 een	 extra	 lange	
“kerstvakantie”	voor	zich	hebben,	zullen	we	
zondagmiddag	 19	 december	 de	
kinderkerstviering	 van	 vorig	 jaar	 weer	 via	
Kerkomroep	 online	 zetten:	 Cathelijne	 gaat	
op	pad	met	de	‘Sparkle	van	Leersum.’	
Dan	 is	 er	 op	vrijdagmiddag	24	december	
om	17.00	uur	ook	weer	via	Kerkomroep	uur	
een	online-kinderkerstviering.	Een	door	een	
aantal	 moeders	 voorbereide	 viering	 voor	
kinderen	tot	ongeveer	acht	jaar,	waarin	een	
vertelling	 door	 Jaqueline	 Post	 een	 centrale	
plek	inneemt:	“Kerst	met	het	koppige	ezeltje.”	
De	 viering	 blijft	 naderhand	 gewoon	 op	
Kerkomroep	terug	te	zien.	
We	 houden	 ons	 op	 de	Kerstavond	 aan	 de	
door	 de	 overheid	 ingestelde	 maatregelen.	
Daarom	 is	 géén	 Kerstnachtdienst.	 In	 plaats	
daarvan	is	er	via	Kerkomroep	een	compilatie	
te	zien	van	Kerst	in	voorgaande	jaren.		
Op	Eerste	Kerstdag,	zaterdag	25	december,	
starten	 we	 op	 tijd:	 vanaf	 9.45	 uur	 klinken	
bekende	kerstliederen,	waarna	om	10.00	uur	
de	kerkdienst	begint.	Die	dienst	is	-na	opgave	
vooraf-	mee	te	maken,	maar	ook	live	of	later	
te	volgen	via	Kerkomroep.	
De	Tweede	Kerstdag,	zondag	26	december,	
valt	dit	jaar	op	een	zondag.	Dat	betekent	dat	
er	 -als	 altijd-	 een	 dienst	 wordt	 gehouden.	
Ook	die	dienst	is	in	de	kerk	bij	te	wonen	na	
opgave	vooraf,	of	via	Kerkomroep	terugzien.	

In	 de	 Nieuwsbrief	 van	 de	 komende	 week	
vindt	 u	 méér	 informatie	 over	 al	 deze	
vieringen.	

	
Catechesegroep	–		
20	december	onlinebijeenkomst	
	
In	deze	weken	organiseren	we	’s	avonds	géén	
activiteiten	 in	de	Michaëlkerk.	Zo	komt	ook	
de	 catechesegroep	 aanstaande	maandag	 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	het	mailtje	niet	te	versturen	voor	
de	link	die	we	je	gaan	toezenden!		
Werkgroep	Catechese	
Niels	 Duifhuizen,	 Cathelijne	 Jordens	 &	 ds.	
Pieter	Goedendorp	
	
Werelderfgoed	
	
Had	u	het	al	meegekregen?	Donderdag	werd	
bekend	 dat	 de	 Unesco	 de	 Nederlandse	
corsocultuur,	waaronder	 het	 Bloemencorso	
Leersum,	 toegevoegd	 heeft	 aan	 de	
Representatieve	 Lijst	 van	 Immaterieel	
Cultureel	 Erfgoed	 van	 de	 Mensheid.	 RTV	
Utrecht	 liet	 de	 voorzitter	 van	 het	
Bloemencorso	 aan	 het	 woord:	 Judith	
Hogendoorn,	 voor	 ons	 geen	 onbekende.	 Ze	
onderstreepte	de	bijdrage	die	het	corso	heeft	
aan	 de	 onderlinge	 betrokkenheid	 in	 het	
dorp:	 "Jong	 en	 oud,	 arm	 en	 rijk,	 iedereen	
werkt	 samen.	 Politieke	 voorkeuren	 doen	 er	
niet	toe,	 je	doet	het	samen.	Dat	is	er	zo	mooi	
aan."		

Foto: Henk Boeve 
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Ook	vanuit	de	Michaëlkerk	feliciteren	we	van	
harte	 het	 Bloemencorso	 Leersum,	 het	
bestuur	 en	 alle	 bouwgroepen	 die	 de	 jaren	
door	het	corso	mogelijk	maken.	We	zijn	trots	
op	 de	 jongeren	 die	 de	 bouwgroep	 van	 de	
Jeugdraad	vormen	en	daarin	ook	aan	dat	nu	
erkende	Werelderfgoed	bijdragen!		

Kerstmiddag-diner	bij	Ons	Eetcafé	
	
2e	 Kerstdag	 organiseert	 Ons	 Eetcafé	 ‘s	
middags	een	kerstdiner	in	het	Michaëlhuis	in	
Leersum.	In	een	sfeervol	aangeklede	ruimte	
wordt	 een	 4-gangen-diner	 geserveerd.	
Speciaal	 voor	mensen	 die	 alleen	wonen	 en	
tijdens	 deze	 dagen	 uitzien	 naar	 wat	 extra	
gezelligheid.	
De	maaltijd	begint	om	14.00	uur	en	eindigt	
16.30	uur.	Inloop	vanaf	13.45	uur.	De	kosten	
zijn	€	5,-	per	persoon,	inclusief	drankjes.	
Aanmelden	kan	van	20	t/m	22	december	op	
tel.:	 06	 –	 46351528	 of	 per	 e-mail:	
eetcafeleersum@gmail.com	
	
In	 verband	 met	 de	 coronamaatregelen	 is	 er	
ruimte	voor	maximaal	20	gasten.	
Gasten	worden	verzocht	bij	binnenkomst	een	
coronatoegangspas	te	tonen.	
Op	 deze	 wijze	 kan	 Ons	 Eetcafé	 een	 veilig	
omgeving	 voor	 gasten	 en	 vrijwilligers	
waarborgen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FINANCIËN	
	
De	 Actie	 Kerkbalans	
gaat	 op	 15	 januari	
2022	weer	van	start.		
Het	 thema	 is	 ook	dit	
jaar:		
	‘Geef	 vandaag	 voor	
de	kerk	van	Morgen’.		
Alle	 leden	 van	 de	 Michaëlkerk	 krijgen	 een	
brief	 met	 het	 verzoek	 voor	 een	 jaarlijkse	
bijdrage.	
Uw	financiële	bijdrage	is	noodzakelijk	om	te	
kunnen	bestaan.	De	kerk	 is	niet	alleen	voor	
ons,	maar	ook	voor	de	generaties	na	ons	van	
grote	 waarde.	 Wij	 moeten,	 na	 een	 lastige	
coronatijd,	als	kerk	weer	vooruit	om	ook	in	
de	 toekomst	 van	 betekenis	 te	 zijn	 voor	
mensen	 die	 verdieping	 en	 ontmoeting	
zoeken,	en	om	uitnodigend	te	zijn	voor	jonge	
mensen.		
Door	 te	 geven,	 maken	 we	 de	 kerk	 van	
morgen	mogelijk,	met	en	voor	elkaar.	
We	 hopen	 dat	 we	 ook	 in	 2022	 weer	 op	 u	
mogen	rekenen!	
	
‘Geef	 vandaag	 voor	 de	 Michaëlkerk	 van	
Morgen’	
	
Namens	het	College	van	Kerkrentmeesters	van	
de	Michaëlkerk	
Fiscaal	 vriendelijk	 geven	 aan	 de	
Michaelkerk	
	
Wist	 u	 dat	 als	 u	 de	 kerkelijke	 bijdrage	
(Kerkbalans)	 schriftelijk	 vastlegt	 in	 een	
”Overeenkomst	 Periodiek	 Gift”,	 de	 bijdrage	
100%	 fiscaal	 aftrekbaar	 is	 en	 u	 een	 deel	
terugontvangt	 van	 de	 belastingdienst?	 	 U	
kunt	 meer	 doneren	 aan	 de	 Michaelkerk	
zonder	 dat	 het	 u	 meer	 kost,	 een	 win-win	
situatie	voor	beiden.	Normale	giften	zijn	niet	
of	slechts	voor	een	deel	aftrekbaar.	
Wij	 leggen	het	u	heel	 graag	persoonlijk	uit.		
Geïnteresseerd?		
Nadere	 informatie	 bij	 CVK-penningmeester	
Arie	Kamphuis,		
	financien.cvk.mk@pknleersum.nl	
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LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	19	december			
	
-mededelingenfilm	en	orgelspel	
-één	van	de	kinderen	steekt	de	
adventskaarsen	aan	
-welkom	
-hand	op	het	hart		
-psalm	van	de	zondag,	Psalm	19:1	
-votum	en	groet	
-bij	de	dienst	
-openingsgebed	
-Lied	463:	Licht	in	onze	ogen	
-voor	jong	en	ouder	-	project	voor	de	vierde	
advent:	
-projectlied	“Wij	bidden	om	verhalen”		
-Schriftlezing:	Lucas	1:	57-80	(NBV21)	
-orgelspel/voordracht:	“God	zij	geloofd	uit	
alle	macht”	Lied	158-A		
-overdenking	
-“Kom	tot	ons,	Heer”	(live)	-	Sela		
-dank-	en	voorbeden,	stil	gebed,	‘onze	Vader’		
-collectebestemmingen		
-tenslotte	
-slotlied	
-Lied	439:1	en	4:	“Verwacht	de	komst	des	
Heren”		
-zending	en	zegen		
-orgelspel	en	collectevideo	
	
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	
	
25	dec.:	ds.	Pieter	Goedendorp	–	

Eerste	kerstdag,	10.00	uur	
26	dec.:	ds.	Pieter	Goedendorp	–		

Tweede	kerstdag,	10.00	uur	
2	jan.:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
9	jan.:	Mevr.	Ds.	I.M.	Pluim,	Oosterbeek	
	
Let	op!	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
donderdag	23	december	2021.	
Inleveren	copy	voor	woensdag	22	
december,	18.00	uur.	
	

	


