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Nieuwsbrief		
7	januari	2022	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	9	januari	2022 	
	
Deze	 tweede	 zondag	 van	 het	 nieuwe	 jaar	
verwelkomen	 we	 ds.	 Irene	 Pluim	 uit	
Oosterbeek.		
“Weten	wat	je	plek	is	in	de	wereld,	weten	hoe	
je	 je	 keuzes	moet	maken,	 die	 goed	 zijn	 voor	
jezelf	 én	 voor	 anderen.	 Het	 is	 nog	 niet	 zo	
eenvoudig.	Soms	ís	er	ook	niet	zoveel	te	kiezen,	
dan	 overkomt	 je	 van	 alles.	 Je	 zou	 kunnen	
zeggen:	het	leven	is	tragisch.	En	blijft	het	daar	
dan	bij?	Vanuit	onze	eigen	leefwereld	komen	
we	ook	deze	zondag	de	ruimte	binnen	waarin	
ons	 bijbelse	 woorden	 en	 beelden	 worden	
aangereikt	 voor	 ons	 leven	 van	 iedere	 dag.	
Mattheus	verhaalt	ons	over	de	doop	van	Jezus	

in	de	 Jordaan	 ‘dit	 ís	hem',	horen	we	(Matt	3,	
13-17).		Wat	mag	dat	betekenen	ook	voor	ons	
eigen	leven?”	
	
Ouderling	 van	 dienst	 is	 Wim	 Immink	 en	
namens	 de	 diakonie	 en	 kerkrentmeesters	
zijn	 Jos	 Versluis	 en	 René	 Doornenbal	
aanwezig.	 Mirjam	 van	 ‘t	 Veld	 leest	 uit	 de	
Schriften.	 Frank	Firet	 bespeelt	 het	 orgel	 en	
begeleidt	 de	 zanggroep	 van	 deze	 zondag,	
bestaand	 uit	 Jos	 Versluis,	 Anne	 Willemse,	
Pieter	Hogendoorn	en	Marian	Clarijs.	
Het	 beamerteam	 staat	 weer	 klaar	 om	 alles	
mooi	 voor	 u	 in	 beeld	 te	 brengen.	 Zeker	 in	
deze	 lockdownperiode	 is	 dat	 extra	
gewaardeerd.	
	

Zondag	9	januari	2022	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	I.	Pluim,	Oosterbeek	
Ouderling:	Wim	Immink		
Diaken:	Jos	Versluis	
Kerkrentmeester:	René	Doornenbal	
Lector:	Mirjam	van	‘t	Veld	
Orgel:	Frank	Firet	
Collecte	Diaconie:	Bijbelvereniging	
Collecte	Kerk:	Jeugd-	en	
Jongerenwerk	

Bankrekeningnummer	
diaconie:		
NL70	RABO	030	2111697	
	
Bankrekeningnummer	
kerk:		
NL62	RABO	0373	724	128	
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U	 weet:	 we	 besloten	 in	 de	 huidige	
lockdownperiode	onze	diensten	enkel	online	
te	houden.	Dat	heeft	een	grote	impact	op	het	
gemeenteleven.	 Zeker	 voor	wie	 thuis	 geen	
mogelijkheden	 heeft	 om	 de	 diensten	 te	
volgen	en/of	het	 ‘loopje	naar	de	kerk’	mist.	
Heeft	u	daarmee	te	maken?	Misschien	is	het	
iets	 om	 samen	met	 een	 (kerk-)buurman	 of	
buurvrouw,	 vriend	 of	 vriendin	 de	 dienst	 te	
bekijken?	Thuis	iemand	op	visite	ontvangen	
mag!	 
Komt	u	er	niet	uit? Schroom	niet	om	contact	
op	te	nemen	met	uw	wijkouderling.	Of	stuur	
een	mailtje	aan	scriba	Marian	Clarijs	op	het	
mailadres	van	deze	nieuwsbrief.	Het	 is	vast	
mogelijk	 om	 met	 elkaar	 een	 passende	
oplossing	te	vinden!	
	
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	de	dienst	van	9	januari	collecteert	de	
diaconie	 voor	 de	 laatste	 keer	 voor	 ons	
jaarproject	 “Bijbelvereniging,	 voorheen	
Gideons”.	(collecte	1	via	de	collecte-app)	
	
In	 1946	 waren	 enkele	 Nederlandse	
zakenmensen	 in	 de	 Verenigde	 Staten.	 Zij	
vonden	 in	 hun	 hotelkamer	 een	 Bijbel.	 Die	
Bijbel	 was	 daar	 geplaatst	 door	 The	 Gideons	
International.	 Deze	 organisatie	 is	 in	 1899	
opgericht	door	drie	zakenmensen	met	als	doel	
om	in	iedere	hotelkamer	een	Bijbel	te	leggen.	
Het	 idee	 om	 op	 deze	 manier	 Bijbels	 te	
verspreiden,	 werd	 in	meer	 landen	 opgepakt.	
Zo	 ontstonden	 er	 over	 de	 hele	 wereld	
afdelingen	 van	 The	 Gideons	 International.	
Inmiddels	in	bijna	200	landen!	
In	 januari	 1948	 werd	 in	 Nederland	 een	
afdeling	 opgericht	 onder	 de	 naam	 ‘De	
Nederlandse	 Gideons’.	 Deze	 Nederlandse	
afdeling	 kreeg	 de	 steun	 van	 The	 Gideons	
International.	De	vereniging	‘De	Nederlandse	
Gideons’	 groeide	 en	 in	 1951	 werd	 een	
buitendienst-medewerker	 in	 dienst	 genomen	
om	 hotels	 te	 bezoeken	 en	 daar	 Bijbels	 te	
plaatsen.	 Intussen	 zijn	 de	 laatste	 jaren	 de	
aantallen	 aangevraagde	 Bijbeluitgaven	 zó	
toegenomen,	dat	de	verspreiding	nu	nagenoeg	
geheel	via	pakketverzendingen	plaatsvindt.	Er	
heeft	 zich	 namelijk	 een	 enorme	 verbreding	
voorgedaan	in	zowel	de	Bijbeluitgaven	alsook	
in	 de	 doelgroepen.	 Enkele	 vrijwillige	

rayonvertegenwoordigers	 onderhouden	 de	
contacten	 met	 de	 overnachtingslocaties	 en	
een	 andere	 vrijwilliger	 zorgt	 ervoor	 dat	 de	
tienduizenden	 aangevraagde	 Bijbeluitgaven	
tijdig	worden	verzonden.	
Met	uw	gebed	en	uw	gift	helpt	u	mee	de	Bijbel	
te	verspreiden	in	Nederland	en	velen	de	kans	
te	bieden	om	de	Bijbel	te	gaan	lezen.	
	
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,	nu	collecte	3	via	
de	collecte-app)	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,-.		
	
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	
	
Bloemengroet	
	
Er	 waren	 zondag	 2	 januari	
twee	 boeketten	 met	 bloemen	

in	de	kerk.	Het	eerste	boeket	ging	als	dank	en	
groet	 naar	 het	 kostersechtpaar	 Anne	 en	
Henk	Boeve.	Het	tweede	boeket	is	voor	Dhr.	
D.	Doornenbal.	
	
Bedankt!	
	
Hartelijk	 bedankt	 voor	 de	 kaarten	
telefoontjes	en	de	prachtige	bloemen	vanuit	
de	kerk	daar	word	je	blij	van.	Je	voelt	dat	er	
meeleven	 is,	 als	 je	 zelf	 weer	 een	
teleurstelling	 te	verwerken	krijgt.	Daar	ben	
ik	dankbaar	voor.	
Lieve	groet,	Jeanne	de	Vries	
	
Gebedskring	
	
Het	 jaar	 onzes	 Heeren	 2022!	
Dankbaar	mogen	we	 aan	 een	
nieuw	 jaar	 beginnen,	 dankbaar	 omdat	 we	
ook	 dit	 jaar	 mogen	 weten	 dat	 we	 er	 niet	
alleen	 voor	 staan,	 maar	 dat	 God	 erbij	 is:	
Immanuel,	 God	 met	 ons!	 	 Zo	 hebben	 we	
gedankt	met	mensen	die	na	een	behandeling	
of	operatie	weer	naar	huis	mochten,	die	een	
huwelijksjubileum	 vierden	 en	 goede	
uitslagen	kregen	èn	we	zijn	dankbaar	voor	de	
geboorte	van	een	nieuw	mensenkind.	 In	de	
afgelopen	 periode	 hebben	 we	 elkaar	 ook	
punten	 van	 gebed	 aangereikt,	 gebed	 voor	
ernstig	zieken,	voor	mensen	die	wachten	op	
een	operatie,	die	zware	chemokuren	moeten	
ondergaan	 en	 telkens	 in	 onzekerheid	 leven	
of	de	behandeling	aanslaat,	die	rouw	dragen	
om	 het	 overlijden	 van	 een	 geliefde,	 voor	
slachtoffers	in	het	verkeer	en	van	oorlogs-	en	
natuurgeweld.	Gebed	ook	voor	alle	mensen	
die	lijden	door	corona,	de	zakenmensen	die	
het,	door	de	lockdowns	en	alle	maatregelen	
van	het	afgelopen	jaar,	 financieel	erg	zwaar	
hebben,	 voor	 de	 jongeren	 die	 niet	 naar	
middelbaar	 of	 hoger	 onderwijs	 kunnen	 en	
daardoor	 contacten	 met	 leeftijdgenoten	
missen,	 voor	 alle	 zorgmedewerkers	 en	 om	
wijsheid	 voor	 de	 nieuwe	 regering.	
Regelmatig	horen	we	van	hulpverleners	die	
worden	belaagd	en	gewond	raken,	zoals	in	de	
oudejaarsnacht	 en	 bij	 demonstraties.	 We	
willen	u	vragen	met	ons	te	bidden	voor	alle	

hulpverleners	van	ambulance,	brandweer	en	
politie,	 die	 zich	 dag	 en	 nacht	 voor	 de	
maatschappij	inzetten,	soms	met	gevaar	voor	
eigen	leven!	 	
Namens	de	gebedskring,	
Riek	van	Hussel	
							
BERICHTEN		
	
Bijbelleesrooster	2022	
	
Goede	voornemens…	Aan	het	begin	van	het	
jaar	hebben	we	ze	vaak!		
Wilt	 u	 er	 dit	 jaar	 een	 goede	 gewoonte	 van	
maken	dagelijks	tijd	te	nemen	om	in	de	bijbel	
te	 lezen?	 Dan	 is	 het	 bijbel-leesrooster,	
uitgegeven	 door	 het	 Nederlands-Vlaams	
Bijbel	 Genootschap	 daarbij	 een	 prettig	
hulpmiddel.		
Het	 rooster	 is	 gebaseerd	 op	 het	 zondagse	
leesrooster	 van	 de	 Raad	 van	 Kerken	 in	
Nederland	 en	 sluit	 dus	 goed	 aan	 bij	 wat	
wekelijks	in	de	eredienst	aan	de	orde	komt.	
In	de	Bijbel	 horen	wij	Gods	boodschap	van	
liefde	 voor	 de	wereld,	 die	 ons	 in	 beweging	
brengt	 en	onze	weg	verlicht.	Reden	genoeg	
om	 je	 dagelijks	 in	 de	 Bijbel	 te	 verdiepen!	
Want:	Uw	woorden	zijn	voor	mij	als	een	lamp	
in	het	donker,	als	een	licht	in	mijn	leven.	(Ps.	
119:105,	BGT)	
	
In	2022	kan	dat	op	deze	manieren:	
1.	 Lees	de	dagelijkse	tekst	op	debijbel.nl	

en	in	de	app	Mijn	Bijbel	
2.	 Luister	de	podcast	Dagvers,	waarin	je	

dezelfde	 bijbeltekst	 en	 de	 korte	 meditatie	
kunt	beluisteren	
3.	 Lees	 het	 vertrouwde	 NBG-

leesrooster,	dat	we	dit	jaar	in	de	Mijn	Bijbel	
app	 als	 leesplan	 met	 alleen	 de	 bijbeltekst	
aanbieden.	
4.	 Of	 vraag	 het	 ‘papieren’	 NBG-

leesrooster	 2022	 aan	 per	 telefoon	 023-
5146146	(ma	t/m	vrij	van	8.30	tot	16.00	uur)	
	
Wie	gaat	ons	verrassen…?	
	
In	het	Michaelhuis	is	een	prachtige,	verlichte	
glazen	vitrinekast,	waarin	we	met	regelmaat	
diverse	onderwerpen	tentoonstellen.	
Heeft	 u	 de	 afgelopen	 twee	 jaar	 een	 hobby	
opgepakt,	wat	u	zou	willen	laten	zien,	neem	
dan	 contact	 op	met	Wil	 Klootwijk	 of	Marja	
Tollenaar.	
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LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	9	januari			
	
-orgelspel	en	mededelingenvideo	
-de	kaarsen	worden	ontstoken		
-welkom		
-hand	op	het	hart	
-Lied:	Lied	aan	het	licht	(filmpje)	
-Bemoediging	en	groet	
-Inleiding		
-Lied:	Neem	de	plaats	de	ruimte	en	de	tijd	
(Iona	1/44)	
-Gebed	
-Lied	158B:	Een	schoot	van	ontferming	is	
onze	God		
-Moment	voor	de	kinderen...	
-Lezing	uit	Jesaja	42:	1-7	
-Lied	459:	1,	4	en	6:	Ik	breng	een	rechter	aan	
het	licht		
-Lezing	uit	Mattheus	3:	13-17	
-Overweging	
-Lied	791:	1-4:	Liefde	eenmaal	uitgesproken		
-Gebeden	
-Collectedoelen	
-Slotlied:	God	zal	met	je	meegaan			
-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	
	
16	jan.:	Ds.	Pieter	Goedendorp		
–	week	van	Gebed	(oecumenische	viering)	
23	jan.:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
30	jan.:	Ds.	A.	Altena,	Leersum	
6	feb.:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	16	januari	2022.	
	
	
	
	
	
	


