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Nieuwsbrief	
	
23	
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2021	

	

Kerstfeest	
	
De	nacht	was	plotseling	voorbij	
voor	herders	in	het	veld.	
Hier	schijnt	het	licht	voor	u	en	mij,	
de	wereld	staat	versteld.	
	
Wie	lichtjes	in	zijn	ogen	krijgt	
en	zomaar	liedjes	zingt.	
Is	welkom	in	Gods	Koninkrijk	
en	welkom	bij	dit	kind.	
	
	
	
	
	
	
Tekst:	Erik	Idema,	Kerstproject	Kind	op	Zondag	
Foto	Unsplash	
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BIJ	DE	DIENST	
	
Bij	de	diensten	
Eerste	Kerstdag	–	25	december	
	
Nadat	 afgelopen	 zondag	 nieuwe	
coronamaatregelen	van	kracht	werden,	heeft	
het	moderamen	van	de	Michaëlkerk	besloten	
om	 in	 de	 komende	 tijd	 alle	 kerkdiensten	
alleen	online,	via	Kerkomroep,	te	verzorgen.	
Dat	 begint	 met	 de	 dienst	 op	 de	 Eerste	
Kerstdag.	 Die	 begint	 om	 10.00	 uur.	
Voorganger	 is	 ds.	 Pieter	 Goedendorp.	 Het	
orgel	 wordt	 bespeeld	 door	 Frank	 Firet.	
Lector	 Ina	 Wolff	 verzorgt	 de	 Schriftlezing.	
Namens	de	kerkenraad	is	Coby	Gerestein	als	
ouderling	 aanwezig.	 Lia	 Reincke	 is	 diaken	
van	 dienst	 en	 Lia	 van	 de	 Lagemaat	 de	
kerkrentmeester.	 Aan	 de	 dienst	 wordt	
meegewerkt	 door	 Carine	 Roos	 (zang)	 en	
Saskia	 Hoogendam	 (zang	 en	 piano).	 Het	
beamerteam	is	weer	present	om	alles	voor	u	
thuis	goed	in	beeld	te	brengen.	
	
Tweede	Kerstdag	–	zondag	26	december	
	
Ook	 op	 Tweede	 Kerstdag	 is	 er	 alléén	 een	
onlinedienst,	 die	 -live	 of	 later-	 via	
Kerkomroep	 te	 volgen	 is.	 In	 de	Adventstijd	
volgden	 we	 aan	 de	 hand	 van	 het	
Lucasevangelie	 de	 voorgeschiedenis	 van	
Christus’	 geboorte.	 Op	 deze	 Tweede	
Kerstdag	 slaan	we	 het	 vervolg	 daarvan	 op.	
We	horen	uit	Lucas	2:	22-39	over	Simeon	en	
Hanna,	die	in	de	tempel	van	Jeruzalem	oog	in	
ook	komen	met	‘de	heilige	familie’.		Ds.	Pieter	
Goedendorp	 houdt	 z’n	 overdenking	 aan	 de	
hand	van	een	schilderij	dat	Rembrandt	van	
Rijn	over	die	geschiedenis	maakte.	Chiel	van	
der	 Weiden	 verzorgt	 als	 lector	 de	
Schriftlezingen.	 	 Frank	 Firet	 bespeelt	 het	
orgel.	Ouderling	van	dienst	is	Liesbeth	van	de	
Waerdt,	 Reinier	 Bijkerk	 is	 als	 diaken	
aanwezig	 en	 Roland	 van	 Barneveld	 als	
kerkrentmeester.	 We	 verwelkomen	 Marion	
van	der	Velde	(zang),	Mariëtte	Kroese	(zang)	
en	 Sytse	 Vledder	 (gitaar)	 in	 de	 dienst.	 Zij	
zouden	 aanvankelijk	 hun	 medewerking	
verlenen	 aan	 de	 Kerstnachtdienst,	 maar	
nadat	die	bleek	niet	door	te	kunnen	gaan,	zijn	
we	 extra	 blij	 dat	 het	 hen	 óók	 op	 deze	
zondagmorgen	 mogelijk	 was	 hun	 in	 de	
Michaëlkerk	te	musiceren.		
	
	
	

Rembrandt	van	Rijn:	Simeon	en	Hanna	in	de	tempel	(detail)	
	
Eerstvolgende	dienst:	zondag	2	januari	
	
Door	de	beperkende	maatregelen	zijn	er	dezer	
dagen	géén	diensten	op	de	Kerstavond	en	de	
Oudejaarsavond.	 	 Na	 de	 feestdagen	 zal	 op	
zondagmorgen	 2	 januari	 de	 eerstvolgende	
(online-)	kerkdienst	worden	gehouden.		
	
Kerst-compilatie	
	
Op	Kerstavond	zal	er	ook	dit	jaar	helaas	géén	
viering	in	de	Michaëlkerk	gehouden	kunnen	
worden.	 Via	 Kerkomroep	 is	 een	 door	 Jos	
Tollenaar	 en	 Pieter	 Goedendorp	
samengestelde	 compilatie	 te	 zien	 van	 de	
diensten	 die	 in	 2019	 op	 Kerstavond	 en	
Eerste	 Kerstdag	 werden	 gehouden.	 Die	 is	
terug	 te	 vinden	 op		
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498	 bij	
de	uitzending	van	vrijdag	17	december	09.15	
uur.	

	
Foto:	Henk	Boeve	
	
	 	



3	
	

Kerst	met	de	kinderen	
	
Terugkijken	naar	“De	‘Sparkle’	van	Kerst”	
	
Het	wordt	voor	de	kinderen	een	onverwacht-
lange	 Kerstvakantie	 dit	 jaar.	 Een	 flinke	
uitdaging	 voor	 heel	 wat	 gezinnen!	 In	 het	
vermoeden	dat	er	méér	dan	menig	ouder	lief	
is	dezer	dagen	op	de	bank	gehangen	wordt,	
kozen	we	 ervoor	 om	 de	 kinderkerstviering	
van	 vorig	 jaar	 opnieuw	 online	 te	 zetten	 op	
ons	 kanaal	 op	 Kerkomroep.	 Kijk	 op	
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498	 bij	
de	uitzending	van	vrijdag	17	december	10.30	
uur	en	maak	mee	hoe	Cathelijne	samen	met	
ds.	Beer	op	zoek	ging	naar	het	Kerstgevoel	en	
bijzondere	gingen	meemaakte!		
	
Kinderkerstviering	2021	
	
Een	 paar	 weken	 geleden	 werd	 stukje	 bij	
beetje	duidelijk	dat	het	moeilijk	zou	worden	
om	 ook	 dit	 jaar	 een	 kinderkerstviering	 te	
organiseren.	 De	 werkgroep	 die	 aan	 de	
voorbereiding	 ervan	 werkte	 (met	 Eline,	
Jeannine,	Jaqueline,	Karin	en	Marleen)	heeft	
met	bewonderenswaardige	flexibiliteit	(!)	in	
een	mum	van	tijd	voor	een	online-alternatief	
gezorgd.	 Op	 vrijdagmiddag	 24	 december	
vanaf	 17.00	 uur	 vertelt	 Jaqueline	 van	 ‘Het	
koppige	 ezeltje’.	 Henk	 Boeve	 zorgde	 voor	
de	 verfilming	 ervan.	 Kijk	 je	 mee?	
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498		
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COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
25	december		
Tijdens	 de	 dienst	 van	 25	 december	
collecteert	de	diaconie	voor	“Kerk	in	Actie	–	
Geef	 licht	 aan	 vluchtelingenkinderen	 in	
Griekenland”.	(collecte	1	via	de	app)	
	
Gammele	 tenten.	 Extreme	 kou	 of	 juist	
ondraaglijke	 hitte.	 Onveiligheid,	 gebrek	 aan	
schoon	 drinkwater,	 medicijnen,	 sanitaire	
voorzieningen.	En	misschien	wel	het	ergst	van	
alles:	 de	 uitzichtloosheid,	 het	 jarenlange,	
onzekere	wachten.	Dat	 is	de	 realiteit	waarin	
duizenden	 kinderen	 in	 Griekse	
vluchtelingenkampen	 opgroeien.	 Via	 3	
partnerorganisaties	 helpt	 Kerk	 in	 Actie	
vluchtelingen	 in	 Griekenland	 met	 voedsel,	
kleding,	zorg	en	onderwijs.	Partner	Borderline	
laat	vluchtelingen	bij	aankomst	op	Lesbos	op	
krachten	komen	door	ze	eten	en	drinken	aan	
te	 bieden.	 Daarna	 krijgen	 ze	 hulp	 bij	 het	
invullen	 van	 officiële	 documenten.	 Op	 een	
eigen	 school	 kunnen	 vluchtelingenkinderen	
van	 6	 tot	 17	 jaar	 lessen	 Engels,	 Grieks	 en	
wiskunde	 volgen.	 Partner	 Synyparxis	 geeft	
zorg	 en	 begeleiding	 aan	 alleenreizende	
minderjarige	 vluchtelingen	 in	 vier	
opvangcentra	op	het	Griekse	vasteland.	In	de	
voedselkeuken	van	partner	Apostoli	in	Athene	
krijgen	vluchtelingen	en	dakloze	Grieken	elke	
dag	een	maaltijd.	Arme	gezinnen	krijgen	elke	
maand	 een	 voedselpakket	 en	 in	
vluchtelingenkampen	worden	zeep	en	andere	
spullen	 voor	 persoonlijke	 verzorging	
uitgedeeld.		
Kom	 ook	 in	 actie	 en	 geef!	 Geef	 licht	 aan	
vluchtelingenkinderen	in	Griekenland!		
	
De	 algemene	 kerkelijke	 collecte	 (collecte	 2	
via	de	collecte-app)	in	deze	dienst	is	bestemd	
voor	het	Jeugd-	en	Jongerenwerk.			

	
	
26	december		
Tijdens	 deze	 dienst	 collecteert	 de	 diaconie	
voor	 ons	 jaarproject	 “Stichting	
MeeleefGezin”.	(collecte	1	via	de	app)	
	
MeeleefGezin	richt	zich	bij	de	start	specifiek	op	
de	 doelgroep	 van	 kinderen	 van	 -9	 maanden	
t/m	 4	 jaar	 van	 ouders	 met	 psychische	
problemen.	 Het	 gaat	 dan	 bijvoorbeeld	 om	
ouders	 met	 een	 depressie,	 angst-	 of	
persoonlijkheidsstoornis.	 Ook	 ouders	 met	
verslavingsproblematiek,	opgelopen	trauma's	
of	 ouders	 die	 huiselijk	 geweld	 hebben	

meegemaakt,	kunnen	een	beroep	doen	op	een	
meeleefgezin.	 Uit	 onderzoek	 blijkt	 dat	 deze	
kinderen	 een	 grotere	 kans	 hebben	 op	
gehechtheids-	 en	 ontwikkelingsproblemen.	
Ook	 de	 kans	 dat	 de	 kinderen	 later	 zelf	 een	
psychische	stoornis	ontwikkelen	is	groter.	Een	
gehechtheidsrelatie	 opbouwen	 met	 andere	
vaste	 verzorgers	 dan	de	ouders	 is	 belangrijk	
voor	de	 sociaal-emotionele	ontwikkeling	van	
deze	kinderen.	Het	sociale	netwerk	van	ouders	
met	 psychische	 problemen	 is	 soms	 beperkt.	
Deze	rol	kunnen	meeleefouders	op	zich	nemen.	
De	uitvoering	van	MeeleefGezin	 is	gebaseerd	
op	de	Infant	Mental	Health	(IMH)	visie.	
Uw	 donatie	 is	 van	 harte	 welkom!	 Wij	
gebruiken	 uw	 donatie	 bijvoorbeeld	 voor	 het	
organiseren	 van	 bijeenkomsten	 waarin	
ouders	 en	 meeleefgezinnen	 ervaringen	
kunnen	 uitwisselen.	 Daarnaast	 om	
voorlichting	 te	 geven	 aan	 professionals	 in	
nieuwe	 regio's.	 Hiervoor	 maken	 we	
bijvoorbeeld	filmmateriaal	over	MeeleefGezin.	
	
De	 algemene	 kerkelijke	 collecte	 (collecte	 2	
via	 de	 collecte-app)	 op	 deze	 zondag	 is	
bestemd	voor	het	Orgel	en	Muziek.			

	
	
Als	 zendingsdoel	 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	 (kosten	 €40,-.)	 zitten	 de	
allerbelangrijkste	levensbehoeftes,	dit	bestaat	
o.a.	uit	olie,	meel,	rijst,	suiker	en	kaas.		
(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.	
	
Alle	collectes	worden	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	 
	
Marnix	 Pot,	 moest	 eind	
vorige	week	voor	onderzoek	
worden	 opgenomen	 in	 het	
Diaconessenhuis	 in	 Utrecht.	
Marnix	 mocht	 gelukkig	 begin	 deze	 week	
weer	 thuis	 terugkeren	 bij	 Prisca	 en	 de	
kinderen	 om	 van	 daaruit	 aan	 ‘n	 andere	
leefwijze	 te	 kunnen	 wennen	 en	 werken.		
Daarbij	 goede	 moed	 en	
doorzettingsvermogen	gewenst!		

	
Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	19	december	was	
bestemd	 voor	 mw.	 de	
Vries.	
	

Gezegende	Kerstdagen	
	
Bijna	is	het	weer	Kerst.	Voor	de	tweede	keer	
Kerstfeest	 in	een	 lockdowntijd.	Wie	kijkt	er	
niet	 met	 gemengde	 gevoelens	 naar?	 De	
grimmigheid	van	het	coronavirus	maakte	het	
afgelopen	jaar	voor	menigeen	knap	lastig.	
Als	pastoriebewoners	zien	we	 terug	op	een	
spannend	 jaar.	 De	 ziekte	 die	 Sita	 parten	
speelt	 schreed	 voort.	 Geen	 dag	 verloopt	 er	
meer	 klachtenvrij.	 En	 tegelijk	 werd	 onze	
familie	in	de	afgelopen	zomer	uitgebreid	met	
de	geboorte	van	kleinzoon	Nathan!	Zo	 is	er	
elke	 dag	 dan	 toch	 ook	 wel	 reden	 tot	
dankbaarheid!		
Ook	voor	alle	manieren	waarop,	ondanks	alle	
beperkingen	 die	 er	 zijn,	 vanuit	 de	
Michaëlkerk	 blijken	 van	 betrokkenheid	
worden	 getoond	 willen	 we	 u	 op	 deze	 plek	
hartelijk	dankzeggen!	
Het	 nieuwe	 jaar	 begint	 voor	 u	 en	 ons	 met	
vragen	 en	 onzekerheden.	 Maar	 we	 willen	
daarbij	de	goede	moed	en	de	hoop	niet	laten	
ontnemen.	 Dichteres	 Tanja	 Helderman	
verwoordde	het	mooi:	
		
 
 
 
 
 

positiviteit 
nu	is	het			
wel	degelijk		
een	kwestie	van		
vertrouwen	
	
een	kwestie	van		
de	moed	erin	
een	kwestie	van		
hoop	houden	
	
nu	is	het		
heel	wezenlijk		
dat	positiviteit	
	
een	onontbeerlijk		
wapen	is		
in	deze		
zware	strijd	
	
(Tanja	Helderman)	
	
Zo	 wensen	 we	 u	 vanuit	 de	 pastorie	
gezegende	dagen,	positiviteit	en	vertrouwen	
toe	in	het	nieuwe	jaar.	
Sita	en	Pieter	Goedendorp	
	
Gebedskring	
	
Net	 als	 andere	 jaren	
maken	 we	 het	 in	 de	
donkere	 dagen	 van	
december	gezellig	in	huis,	
met	een	kerstboom	in	de	kamer	en/of	in	de	
tuin	 en	 een	 ster	 voor	 het	 raam.	 De	 vierde	
adventskaars	 is	 zondag	 aangestoken,	 we	
stemmen	in	met	de	lofzang	van	Zacharias	en	
verheugen	ons	op	het	 komende,	Kerstfeest.	
Toch	 is	 ook	 dit	 jaar	 alles	 anders,	we	 zitten	
weer	 in	 een	 lockdown	 en	we	 kunnen	weer	
niet	samen	met	de	hele	familie	kerst	vieren,	
en	 zijn	 er	 géén	 kerstconcerten	 ,	 géén	
kerstmarkten	,	géén	volle	kerken	waarin	we	
samen	oude	en	nieuwe	kerstliederen	zingen	
op	 Kerstavond	 en	 eerste	 Kerstdag,	 géén	
Kinderkerstfeest		Alles	is	anders	…	toch	is	de	
kern	 hetzelfde	 gebleven:	 we	 mogen	 en	
kunnen	in	vrijheid	het	feest	vieren	van	God,	
Die	 bij	 ons	 kwam	 als	 een	Mensenkind	 en	
werd	 geboren	 in	 de	 stal	 van	 Bethlehem:	
Immanuël,	God	met	ons!		Zo	is	er	alle	reden	
tot	dankbaarheid!	En	danken	konden	we	als	
leden	 van	 de	 gebedskring	 in	 de	 afgelopen	
periode	 ook	 met	 mensen	 die	 een	
huwelijksjubileum	 mochten	 vieren,	 die	
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goede	uitslagen	kregen,	die	thuiskwamen	uit	
ziekenhuis	of	revalidatiekliniek,	die	eindelijk	
een	 oproep	 kregen	 voor	 verder	 onderzoek.	
Als	gebedspunten	hebben	we	onder	meer	de	
mensen	 die	 in	 rouw	 zijn	 om	 het	 overlijden	
van	een	geliefde	genoemd,	die	zorg	hebben	
over	 de	 gezondheid	 van	 een	 naaste	 of	
zichzelf,	 die	 in	 ziekenhuis	 of	 verpleeghuis	
zijn	 opgenomen,	 bij	 wie	 een	 uitgestelde	
operatie	 wèèr	 werd	 afgezegd,	 de	
zorgverleners,	 de	 kinderen	 wereldwijd	 die	
niet	op	een	veilige	plek	kunnen	opgroeien,	de	
slachtoffers	van	oorlogs-	 en	natuur	geweld,	
vervolging	 en	 onderdrukking.	 Graag	 willen	
we	 u	 vragen	 met	 ons	 te	 danken	 voor	 alle	
creativiteit	 en	 de	mogelijkheden	die	 er	 zijn	
om,	 weliswaar,	 online,	 met	 elkaar	 het	
Kerstfeest	 te	 vieren!	 Laten	we	 bidden	 voor	
ieder	 die	 zich	 juist	 in	 deze	 donkere	 dagen	
alleen	 voelt.	 Namens	 de	 leden	 van	 de	
gebedskring:	Gezegende	kerstdagen	en	veel	
heil	en	zegen	in	2022!	
Riek	van	Hussel	
	
BERICHTEN		
	
Online	vieringen	
	
Afgelopen	week	heeft	het	moderamen,	n.a.v.	
adviezen	van	de	coördinatiecommissie	en	de	
PKN,	 besloten	 om	 de	 diensten	 in	 deze	
lockdownperiode	 (t/m	 14	 januari)	 enkel	
online	uit	te	zenden.		
Dit	 gaat	 ons,	 zo	 net	 voor	 de	 feestdagen,	 na	
aan	het	hart.	We	hadden	graag	met	elkaar	in	
de	 kerk	 het	 kerstfeest	 gevierd,	 maar	 de	
maatregelen	laten	het	ons	niet	toe.	
We	 begrijpen	 dat	 dit	 voor	 sommige	
gemeenteleden	 extra	 ingrijpend	 is.	 Als	 u	
bijvoorbeeld	 thuis	 niet	 mee	 kunt	 kijken	
omdat	u	geen	mogelijkheden	hebt,	of	omdat	
u	het	‘loopje	naar	de	kerk’	mist.	
Schroom	niet	 om	 contact	 op	 te	 nemen	met	
uw	 wijkouderling	 (of	 te	 reageren	 op	 het	
mailadres	 van	 deze	 nieuwsbrief)!	 Wellicht	
kunnen	 we	 samen	 tot	 een	 passende	
oplossing	komen.			
	
	
	
	
	
	
	

Het	overzicht	van	de	wijkouderlingen	vindt	u	
hieronder:	
• Wijk	1:	Wim	Immink		
• Wijk	2:	Liesbeth	van	de	Waerdt		
• Wijk	3:	Ida	Hogendoorn		
• Wijk	4:	Martin	van	Herk		
• Wijk	5:	Coby	Gerestein		
Namens	het	moderamen,	
Marian	Clarijs	
	
Open	ochtenden	
	
I.v.m.	 de	 lockdown	 gaan	 ook	 de	 open	
ochtenden	voorlopig	niet	door.	
	
Citaat	Bonhoeffer		
ingezonden	door	Peter	de	Grunt	
	
Een	 kind,	 uit	 mensen	 geboren;	 een	 zoon,	
door	God	gegeven.	Dat	is	de	geheimenis	van	
de	 verlossing	 van	 de	 wereld.	 Alles	 wat	
geweest	is	en	alles	wat	nog	komt	ligt	hierin	
besloten.	DBW	-Lb	pag.	172	
	
FINANCIËN	
	
De	 Michaëlkerk	 krijgt	
geen	 subsidie.	
Onderhoud/kosten	 van	
gebouwen,	 koffie,	
personeel,	 orgel,	 beeld	
en	 geluid	 en	
maatschappelijke	projecten	kosten	geld.	
Ook	 daarom	 is	 er	 de	 Actie	 Kerkbalans	 in	
januari	2022.	
Kerk-zijn,	 dat	 doen	 we	 samen.	 In	
verbondenheid	met	God	én	met	elkaar.	
‘Geef	voor	de	Michaëlkerk	van	Morgen’	
Namens	het	CvK	Michaëlkerk	
	
Giften	
	
De	volgende	gift	werden	ontvangen:	
•	 €	10.00	via	mevr.	S.	Maul	
•	 €	10.00	via	mevr.	C.	Doornenbal		
Hartelijk	dank	namens	het	College	van		
Kerkrentmeesters.	
Lia	van	de	Lagemaat	
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LITURGIE		
	
Kerstavond,	24	december	
	
Helaas	géén	viering	in	de	Michaëlkerk,	maar	
wel	via	Kerkomroep	een	-door	Jos	Tollenaar	
en	 Pieter	 Goedendorp-	 samengestelde	
compilatie,	 van	 de	 diensten	 die	 in	 2019	 op	
Kerstavond	 en	 Eerste	 Kerstdag	 werden	
gehouden.		
Te	bekijken	via:	
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498		
(uitzending	vrijdag	17	december	09.15	uur.)	
	
Kerstmorgen,	25	december	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Coby	Gerestein		
Diaken:	Lia	Reincke	
Kerkrentmeester:	Lia	van	de	Lagemaat	
Lector:	Ina	Wolff	
Orgel:	Frank	Firet	
M.m.v.	Carine	Roos	(zang)	en	Saskia	Hogendam	
(zang	en	piano)	
Collecte	Diaconie:	KiA	–	vluchtelingkinderen	in	
Griekenland	
Collecte	Kerk:	Jeugd-	en	Jongerenwerk		
	
Orde	van	dienst	
	
-vóór	de	dienst	kerstliederen	en	
mededelingenvideo	
-welkom	(ouderling	van	dienst)	
-aansteken	van	de	kaarsen		
-Lied	489:	1	en	2	
-votum	en	groet	
-‘bij	de	dienst’	
-openingsgebed		
-“Joy	to	the	world”	(trad.)	
-afsluiting	van	het	Adventsproject		
-“Vrolijk	Kerstfeest”	(mozaïek	kinderkoor	
2020)	
-Schriftlezing:	Johannes	1:	1-14		
-Lied	494:	1	en	2	
-overdenking	
	-“Maria	had	je	door…”	(Sela)	
-dank-	en	voorbeden,	stil	gebed,	'onze	Vader'		
-collecteaankondiging	(diaken	van	dienst)	
-tenslotte		
	-“Hoe	vieren	we	Kerst?”		
-Lied	481:	1	en	3	
-zending	en	zegen	
-orgelspel	en	collectevideo	
	
	
	

Tweede	kerstdag,	26	december	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Liesbeth	van	de	Waerdt		
Diaken:	Reinier	Bijkerk	
Kerkrentmeester:	Roland	van	Barneveld	
Lector:	Chiel	van	de	Weiden	
Orgel:	Frank	Firet	
M.m.v.	Marion	Marion	van	der	Velde	(zang),	
Mariëtte	Kroese	(zang)en	Sytse	Vledder	
(gitaar)	
Collecte	Diaconie:	Stichting	MeeleefGezin	
Collecte	Kerk:	Orgel	en	Muziek		
	
-orgelspel	en	mededelingenvideo	
-de	kaarsen	worden	ontstoken	(door	de	
dienstdoend	diaken)	
-welkom	(door	de	ouderling	van	dienst)	
-hand	op	het	hart	
-zang:	“Oh	Holy	Night”	
-votum	en	groet	
-‘bij	de	dienst’	
-openingsgebed	
-Lied	475:	1,	2	en	3		
-Schriftlezing	Psalm	84:	1-5	en	10-13	
-Lied	476:	1,	3	en	4		
-lezing:	Lucas	2:	22-39	
-“Ere	zij	God”	Ev.Liedb.	101	
-overdenking	
-zang:	“In	het	licht”	(Sela)		
-gebeden	
-toelichting	op	de	collecte	
-tenslotte	
-slotlied		
-Lied	496:	1	en	3	
-zending	en	zegen	
-hand	op	het	hart	
-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	
	
2	jan.:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
9	jan.:	Mw.	ds.	I.	Pluim,	Oosterbeek	
16	jan.:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	31	december	2021.	
	


