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Nieuwsbrief		
21	januari	2022	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	

	 	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
Maak	ons	één	
	
God	van	licht	en	liefde,	
	
Uit	alle	volken	en	culturen,		
waarover	de	ster	van	Bethlehem	schijnt,	
verzamelt	U	een	gemeente,	
die	het	licht	van	Christus	zoekt	en	doorgeeft.		
	
Bewaar	ons	bij	de	vlam	van	het	evangelie,	
ook	nu	de	duisternis	om	zich	heen	grijpt		
in	de	vorm	van	onrecht,	armoede,	en	geweld,	
zodat	ons	huis	en	ons	land	niet	meer	veilig	zijn.		
	
Maak	ons	één	rondom	Uw	tafel,	
waar	Uw	genade	ons	verwarmt,	
waar	we	steun	vinden	bij	elkaar,	
en	nieuwe	ruimte	ontstaat	voor	anderen.		
		
Amen.	
	
Gebed	uit	Libanon,	door	Wilbert	van	Saane,	die	door	Kerk	in	Actie	is	
uitgezonden	naar	Libanon	–	n.a.v.	Week	van	gebed	
Foto:	unsplash	
		
 
	
	 	

Zondag	23	januari	2022	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Ida	Hogendoorn	
Diaken:	Gerriëtte	Jorritsma	
Kerkrentmeester:	René	Doornenbal	
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Licht	in	het	donker		
	
De	derde	zondag	van	januari	is	steevast	de	start	
van	de	jaarlijkse	‘Week	van	gebed	voor	eenheid	
van	christenen.’	Het	is	een	zondag	waarop	ook	in	
Leersum	de	jaren	door	de	kerken	zich	voor	een	
oecumenische	 dienst	 verenigen.	 Zo	 gebeurde	
het	afgelopen	zondag	16	 januari	dan	ook	 in	de	
Michaëlkerk.	 Of	 beter:	 vanuit	 de	 Michaëlkerk	
werd	 een	 met	 het	 Oecumenisch	 Platform	
Leersum	voorbereide	onlinedienst	verzorgd.	

	
Kerken	uit	het	Midden-Oosten	kozen	het	thema	waar	wereldwijd	deelnemende	kerken	zich	op	
richtten:	‘Licht	in	het	duister.’	Ze	ontleenden	dat	thema	aan	Matteüs	2,	waar	wordt	verteld	van	de	
magiërs	(de	‘wijzen	uit	het	Oosten’)	die	een	bijzondere	ster	zagen	en	volgden.	Die	ster	bracht	hen	
bij	Jezus	Christus,	zelf	het	Licht	voor	de	wereld.	‘Als	christenen	worden	we	aangemoedigd	om	als	
die	 ster	 te	 zijn,’	 zeiden	 onze	 broeders	 en	 zusters	 uit	 het	 Midden-Oosten.	 We	 worden	
aangemoedigd	als	licht	in	het	duister	te	zijn.	Om	Christus’	licht	te	weerkaatsen	in	ons	eigen	leven.	
	
Zo	staken	we	óp	de	16de	januari	aan	het	begin	van	de	dienst	vanuit	elke	deelnemende	kerk	kaarsen	
aan.	 Een	 kaars	 voor	 wie	 zich	 in	 het	 donker	 voelen	 staan.	 Voor	 wie	 uitzien	 naar	 redding	 en	
bevrijding	uit	benarde	omstandigheden.	Voor	de	kerken	die	wáár	ook	ter	wereld	blijven	getuigen	
van	het	geloof	dat	hen	richting	geeft	en	de	hoop	die	hen	draagt.	Voor	wie	gericht	op	Christus	en	
verbonden	in	de	Geest	van	Gods	liefde	die	liefde	willen	uitstralen.	Het	was	aan	het	begin	van	de	
onlinedienst	 een	 ritueel	 waar	 een	 appèl	 van	 uit	 ging.	 Een	 kleine	 mission	 statement,	 denk	 ik	
achteraf.	Want	het	licht	van	Gods	liefde	en	genade	laten	schijnen,	dat	kan	makkelijk	hoog	en	veraf	
klinken.	Maar	 dat	 hoeft	 het	 niet	 persé	 te	 zijn.	 Ook	 een	 enkel	 	 licht	 kan	 immers	 het	 duister	 al	
doorbreken.	Zelf	licht	zijn	en	getuigen	van	het	geloof,	de	hoop	en	de	liefde	die	je	in	je	draagt,	dat	
kan	op	een	eenvoudige	manier!		
	
En	zo	kan	ook	die	éne	zondag	aan	het	begin	van	de	Week	van	gebed	al	een	verschil	maken.	Een	
signaal	zijn.	Een	‘reminder’.	Ja,	het	lijkt	maar	weinig,	zeker	nu	we	door	de	pandemie	er	niet	méér	
van	kunnen	maken	dan	een	in	vele	huiskamers	opgedeelde	online-gemeenschap.	Maar	het	doet	er	
wel	toe.	Het	is	wat	de	christenen	van	het	Midden-Oosten	met	het	verhaal	van	de	drie	magiërs	met	
elk	 hun	 eigen	 geschenk	 ons	 voorhouden:	 waar	we	 ons	 verenigd	weten	 in	 de	 aanbidding	 van	
Christus,	kunnen	we	óók	een	teken	zijn	van	de	verbondenheid	waar	het	God	voor	Zijn	wereld	om	
te	doen	is.	En	waar	we	ons	verbonden	weten	met	elkaar,	kunnen	we	op	de	manier	die	bij	ons	past	
het	licht	van	Gods	liefde	heus	wel	laten	weerschijnen.	Vanuit	al	die	verschillende	huizen	van	ons.	
In	al	die	levenslijnen.	Met	al	die	kerkgemeenschappen	waar	we	deel	van	uitmaken.		
	
God,	U	laat	de	ster	in	ons	leven	schijnen.	
Help	ons	om	zelf	een	licht	van	hoop	te	zijn.	
Zet	ons	hart	in	vuur	en	vlam	zodat	uw	liefde	
ons	en	anderen	met	warmte	omringt.	
	
ds.	Pieter	Goedendorp	
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BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	23	januari		
	
Op	de	kalender	van	de	kerk	tellen	we	derde	
zondag	na	Epifanie.	Het	is	de	tijd	waarin	we	
gedurig	terugkomen	op	de	betekenis	van	het	
Kerstfeest.	Zo	slaan	we	de	komende	zondag	
de	Schriften	op	en	horen	Johannes’	versie	op	
van	de	roeping	van	de	eerste	discipelen.	Dat	
begint	met	twee	leerlingen	van	Johannes	de	
Doper.	 Eén	 van	 hen	 wordt	 met	 name	
genoemd:	 Andreas.	 Van	 de	 andere	 leerling	
horen	 we	 niet	 hoe	 hij	 heet.	 Later	 in	 het	
evangelie	 zal	 dat	 verschillende	 keren	
terugkomen:	 er	 is	 een	 geliefde	 leerling,	 die	
niet	 bij	 naam	 genoemd	 wordt.	 Hij	 wordt	
verbonden	 met	 de	 schrijver	 van	 het	
evangelie	zelf.	We	staan	stil	bij	de	roeping.	Bij	
de	stem	van	de	Roepende.		
	
Ds.	Pieter	Goedendorp	gaat	voor	in	de	dienst.	
Frank	Firet	bespeelt	het	orgel.	Chiel	van	der	
Weiden	verzorgt	de	Schriftlezingen.	Namens	
de	 kerkenraad	 zijn	 Ida	 Hogendoorn	
(ouderling),	Gerriëtte	 Jorritsma	(diaken)	en	
René	 Doornenbal	 (kerkrentmeester)	
aanwezig.	 Achter	 de	 schermen	 zorgen	
Gerben	 Jacobs,	 Ronald	 van	 den	 Hoek	 en	
Janneke	 Firet	 zorgen	 voor	 beamer	 en	
beeldvoering	en	koster	Henk	Boeve	voor	het	
geluid.	 Er	 is	 deze	 zondag	 nog	 geen	
Kindernevendienst.	
	
Vanaf	 aanstaande	 zondag	 is	 het	 weer	
mogelijk	om	de	kerkdienst	te	bezoeken.	Hoe	
dat	in	zijn	werk	gaat	weten	we	vast	nog	van	
voor	 deze	 lockdownperiode,	 maar	 voor	 de	
goede	orde	de	maatregelen	nog	even	op	een	
rijtje:	
	
Wilt	 u	 ter	 kerke	 komen,	 bel	 of	 app	 dan	
uiterlijk	vrijdagavond	naar	06	82	73	48	61.	
We	willen	u	 verzoeken	op	 tijd,	 uiterlijk	 om	
9.50	uur,	aanwezig	te	zijn.		
Het	dragen	van	een	mondkapje	 is	 verplicht	
tot	u	uw	plaats	in	de	kerkbank	hebt	bereikt.	
We	gebruiken	in	deze	periode	één	ingang:	de	
zijdeur	 van	 het	Michaëlhuis.	 Leden	 van	 het	
coördinatieteam	wijzen	waar	 u	 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.		
Er	 is	 geen	 zanggroep	meer	 aanwezig	maar	
ingetogen	 (beperkte)	 samenzang	 door	 de	

gemeente.	 Daar	wordt	 bij	 de	 samenstelling	
van	de	liturgie	rekening	mee	gehouden.	
Er	 wordt	 na	 de	 dienst	 geen	 koffie	
geschonken.	
	
Ook	activiteiten	buiten	de	kerkdiensten	om	
kunnen	 voorzichtig	 aan	 opgestart	 worden.	
We	 houden	 hierbij	 wel	 de	 algemeen	
geldende	regels	in	acht.	
	
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	de	dienst	van	23	 januari	collecteert	
de	 diaconie	 voor	 “Gevangenenzorg	
Nederland”.	(collecte	1	via	de	collecte-app)	
	
Meer	dan	een	kwart	van	de	gevangenen	valt	
na	 vrijlating	 terug	 in	 de	 criminaliteit.	 Dit	
alleen	al	onderstreept	het	grote	belang	van	de	
christelijke	 roeping	 om	 te	 zien	 naar	
gevangenen	en	hun	familie.	Dankzij	uw	steun	
kan	 Gevangenenzorg	 Nederland	 handen	 en	
voeten	geven	aan	die	opdracht.	
Onze	650	vrijwilligers	bieden	gevangenen	een	
luisterend	 oor	 en	 denken	 mee	 in	 praktische	
problemen.	Maar	Gevangenenzorg	Nederland	
doet	 meer.	 Vrijwilligers	 praten	 bijvoorbeeld	
met	de	gevangenen	over	de	gevolgen	van	de	
criminaliteit.	Dat	doen	ze	tijdens	de	zogeheten	
SOS	 Cursus.	 Die	 cursus	 biedt	 gevangenen	 de	
mogelijkheid	 om	 te	werken	 aan	 herstel	 voor	
zichzelf	 en	 van	 hun	 (familie)relaties.	 Ze	
werken	tijdens	die	cursus	aan	een	terugkeer	in	
de	samenleving,	zonder	criminaliteit.	
Ook	 familieleden	 van	 gevangenen	mogen	 op	
aandacht	 en	 bezoek	 rekenen.	 Voor	 de	
kinderen	 van	 gevangenen	 is	 er	 het	
Kindercadeauprogramma.	 Hierbij	 kunnen	
gevangenen	 een	 cadeau	 bij	 hun	 jarige	 kind	
laten	bezorgen	door	 een	 vrijwilliger.	Al	 deze	
programma's	zijn	erop	gericht	om	een	brug	te	
slaan	tussen	gevangenen	en	de	maatschappij.	
Dankzij	 uw	 financiële	 bijdrage	 kunnen	 deze	
programma's	 doorgang	 vinden.	 Wilt	 u	
geïnspireerd	 worden	 door	 verhalen	 over	
gevangenen	die	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,	 o.a.	 uit	
olie,	meel,	rijst,	suiker	en	kaas	en	kost	40	euro.	
(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	
	
Niek	 van	 Hussel	 werd	
opgenomen	 in	 het	
ziekenhuis	 net	 als	 Jan	
van	Vulpen.	
Bep	 van	 Hussel	 wacht	 thuis	 verder	
onderzoek	af.		
Liny	 Kraakheeft	 tijdelijk	 onderdak	 in	 een	
zorgcentrum.	
	
	
	

Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	 16	 januari	 was	
bestemd	 voor	 Theo	
Wagenaar,	als	dank	voor	
zijn	 jarenlange	 inzet	

(namens	 de	 St.	 Andries	
Geloofsgemeenschap)	voor	het	oecumenisch	
platform.		
	
Gebedskring	
	
Zondag	 was	 het	 begin	 van	 de	
week	 van	 gebed	 voor	 de	
eenheid	 van	 christenen,	 met	
als	thema	“Licht	in	het	duister”,	
dat	 door	 Christenen	 in	 het	 midden	 Oosten	
werd	 aangedragen	 en	 voorbereid.	 Bij	 het	
denken	 daarover	 kwam	 me	 een	 versje	 in	
gedachten	dat	ik	als	kind	graag	zong:	
	
Kind’ren	van	één	Vader,	reikt	elkaar	de	hand.	
Waar	wij	mogen	wonen,	in	wat	streek	of	land,	
hoe	wij	mogen	spreken,	in	wat	tong	of	taal,	
kind’ren	van	één	Vader	zijn	wij	allemaal!	
	
Zo	 blijft	 ons	 gebed	 gaande	 voor	 al	 onze	
broeders	en	zusters,	medechristenen,	hier	in	
de	westerse	wereld,	maar	ook	voor	hen	die	
lijden	onder	verdrukking	en	vervolging!	We	
hebben	 aan	 elkaar	 punten	 van	 voorbede	
doorgegeven,	onder	meer	voor	ieder	die	een	
zware	 weg	 van	 kuren	 en	 behandelingen	
moet	ondergaan	en	voor	hun	naasten,	voor	
mensen	die	voor	onderzoek	zijn	opgenomen	
in	 het	 ziekenhuis,	 of	 die	 wachten	 op	 een	
datum	voor	een	operatie	en	voor	slachtoffers	
van	 natuur-	 en	 oorlogsgeweld.	 Onze	
voorbede	 betreft	 ook	 de	 mensen	 die	 groot	
verdriet	 hebben	 en	 rouw	 dragen	 om	 het	
overlijden	van	een	geliefde,	kort	of	al	langer	
geleden.	 Er	 is	 telkens	 ook	 reden	 om	 te	
danken,	zoals	met	mensen	die	na	vele	malen	
uitstel	 eindelijk	 geopereerd	 werden,	 voor	
hele	”gewone	dingen”,	zoals	een	dak	boven	je	
hoofd,	 een	 bed	 om	 in	 te	 slapen,	 eten	 en	
drinken,	 mensen	 die	 naar	 je	 omzien.	 We	
willen	u	vragen	met	ons	te	bidden	voor	onze	
medechristenen,	 hier	 in	 het	 dorp,	 landelijk	
en	 wereldwijd	 én	 voor	 de	 broeders	 en	
zusters	die	worden	vervolgd!	
Namens	de	gebedskring,	Riek	van	Hussel	
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BERICHTEN		
	
Nieuwe	ambtsdrager	
	
De	kerkenraad	is	verheugd	en	dankbaar	dat	
dhr.	Teunis	Reedijk	bereidt	is	de	functie	van	
wijkouderling	 (van	 wijk	 3)	 binnen	 de	
kerkenraad	op	zich	te	nemen.	Teunis	neemt	
de	 wijk	 van	 Ida	 Hogendoorn	 over,	 die	 een	
dubbelfunctie	 bekleedde.	 Zij	 blijft	 de	
voorzitter	van	de	kerkenraad	
Indien	 er	 binnen	 één	 week	 na	 deze	
bekendmaking	 geen	 bezwaren	 worden	
ingediend	 door	 stemgerechtigde	
gemeenteleden,	zullen	zij	worden	bevestigd	
op	 een	 nog	 nader	 te	 bepalen	 zondag	 in	
februari	2022.		
In	 deze	 dienst	 zal	 ook	 de	 herbevestiging	
plaatsvinden	van	Anneke	Kievith	(diaken)	en	
René	Doornenval	(CvK).	
We	zijn	heel	blij	dat	zij	zich	op	deze	manier	
voor	de	Michaëlkerk	in	willen	zetten	en	dat	
het	kerkenraadswerk	doorgang	kan	vinden!	
Marian	Clarijs,	scriba	
	
Bijbelkring	
	
Met	 de	 gedeeltelijke	 verruiming	 van	 de	
maatregelen	is	het	gelukkig	mogelijk	om	de	
eerstvolgende	 bijeenkomst	 van	 de	
Bijbelgespreksgroep	 gewóón	 door	 te	 laten	
gaan.	 Op	 dinsdagmorgen	 25	 januari	 hopen	
we	elkaar	weer	te	ontmoeten	van	10.00	uur	
tot	 11.30	 uur	 in	 het	Michaëlhuis.	We	 lezen	
dan	Psalm	146	en	gaan	daarover	in	gesprek.	
	
Citaat	Bonhoeffer	
Ingezonden	door	P.	de	Grunt	
	
Wij	moeten	leren	om	de	mens	te	zien,	minder	
in	het	licht	van	wat	zij	doen,	maar	leer	in	het	
licht	van	hun	lijden.	DBW	2	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FINANCIËN	
	
Kascommissie	Diaconie	
	
De	diaconie	is	op	zoek	naar	vrijwilligers	die	
op	een	avond	de	financiële	administratie	van	
de	diaconiewillen	controleren.	In	2021	ia	er	
voor	het	eerst	de	financiële	administratie	in	
eigen	beheer	gedaan.	We	zijn	dan	verplicht	
door	 onafhankelijke	 gemeente	 leden	 onze	
administratie	te	laten	controleren.	
Bent	 u	 een	 beetje	 financieel	 onderlegd	 en	
heeft	u	een	avondje	tijd,	meldt	u	dan	aan	bij	
Arco	van	den	Ham	of	Jos	Versluis.	
	
We	kijken	uit	naar	uw	reactie!	
Met	vriendelijke	groeten,	
Jos	Versluis,	penningmeester	
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Beste	leden	van	de	Michaelkerk	in	Leersum,	
		
Waarschijnlijk	 heb	 je	 onze	 naam	 al	 eens	
voorbij	 zien	 komen.	 Dit	 jaar	willen	we	 ons	
graag	 ook	 eens	 rechtstreeks	 aan	 je	
voorstellen.	 Wij	 zijn	 Givt!	 Wij	 hebben	 de	
collecte-oplossing	 ontwikkeld	 waar	 jullie	
kerk	gebruik	van	maakt.		
Via	dit	bericht	willen	we	 je	 graag	uitleggen	
wie	we	zijn	en	antwoord	geven	op	de	meest	
gestelde	vragen,	zoals	 ‘Waarom	moet	 ik	een	
machtiging	afgeven	om	met	Givt	te	geven?’	of	
‘Hoe	 kan	 ik	 aan	 meerdere	 collectedoelen	
geven?’		
	
We	 hebben	 allemaal	 onze	 eigen	 redenen	
waarom	we	ons	inzetten	voor	iets	of	iemand	
anders.	Wat	je	reden	ook	is,	wij	vinden	elke	
gift	waardevol	en	willen	je	daarom	helpen	te	
geven	zoals	jij	dat	wilt.	Wij	bouwen	aan	één	
oplossing	 om	 al	 je	 giften	 in	 te	 regelen.	
Overzichtelijk,	 anoniem	 en	makkelijk.	 Jouw	
kerk	werkt	met	 ons	 samen,	 daarom	 kan	 je	
ook	geven	aan	 jouw	kerk	via	onze	app.	Met	
de	Givt-app	heb	je	altijd	met	één	druk	op	de	
knop	 een	 overzicht	 van	 al	 je	 gedane	 giften	
(makkelijk	 voor	 het	 opvoeren	 van	 je	 giften	
bij	 de	 belastingaangifte).	 Dit	 overzicht	 is	
extra	handig	als	 je	de	app	gebruikt	om	aan	
meerdere	organisaties	te	geven.		
	
Waarom	moet	ik	een	machtiging	afgeven?		
We	kunnen	ons	voorstellen	dat	het	afgeven	
van	een	machtiging	best	als	een	drempel	kan	
voelen.	 ’Is	dat	wel	veilig?’	 ‘Wat	moet	 ik	een	
boel	invullen,	ik	wil	alleen	nu	een	gift	geven.’	
We	 willen	 je	 graag	 uitleggen	 waarom	 wij	
werken	met	een	machtiging.	Het	bijzondere	
is	 dat	we	 juist	met	 een	machtiging	werken	
omdat	 het	 veilig	 is,	 je	 niet	 steeds	 allerlei	
gegevens	hoeft	in	te	vullen	als	je	een	gift	wilt	
doen	 en	 je	 je	 bank	 niet	 nodig	 hebt	 op	 het	
moment	 van	 geven.	 Met	 het	 eenmalig	
afgeven	van	een	machtiging	kun	 je,	zo	vaak	
als	je	wilt	en	zo	lang	als	je	wilt,	geven	aan	alle	
organisaties	die	met	Givt	samenwerken.	We	
schrijven	natuurlijk	alleen	geld	af	wanneer	jij	
een	 gift	 doet	 via	 de	 app.	 Geven	 via	 een	

machtiging	 is	 voor	 jou	 de	 veiligste	 manier	
van	geven,	omdat	je	altijd	het	recht	houdt	om	
je	gift	te	storneren.	Zo	houd	jij	de	touwtjes	in	
handen.		
	
Hoe	 voeg	 ik	 een	 tweede	 en/of	 derde	 collecte	
toe?		
Wordt	 er	 voor	 meerdere	 doelen	
gecollecteerd	tijdens	de	collecte?	Je	kunt	heel	
eenvoudig	 voor	 meerdere	 doelen	 tegelijk	
geven.	Onder	het	veld	waar	je	je	gift	voor	de	
1ste	 collecte	 invult,	 kun	 je	 klikken	 op	 ‘+	
Collecte	toevoegen’.	Vervolgens	kan	je	je	gift	
voor	 de	 2de	 collecte	 invullen.	 En	 is	 er	 een	
derde	 collecte?	 Dan	 herhaal	 je	 de	
bovenstaande	stap	en	vul	 je	de	gift	voor	de	
3de	collecte	in.		
	
Gebruik	je	Givt	nog	niet?	Download	de	app	in	
de	App	Store	of	in	Google	play.	Je	kan	na	het	
downloaden	 direct	 je	 e-mailadres	 invoeren	
en	beginnen	met	geven.	Je	verdere	registratie	
kan	je	op	een	later	moment	afronden.	Als	je	
vragen	of	opmerkingen	hebt,	dan	mag	je	ons	
altijd	bellen	op	0320	320	115	of	een	mailtje	
sturen	naar	info@givtapp.net,	dan	helpen	we	
je	graag	verder,		
	
Hartelijke	groet,		
Donna	en	Lars	van	Givt		
www.givtapp.net		
	
Als	je	dichterbij	contact	wil	opnemen	mail	dan	
naar	 Jos	 Versluis,	 penningmeester	 van	 de	
Diaconie.	
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LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	23	januari	2022			
	
-orgelspel	en	mededelingenvideo	
-aansteken	van	intentiekaarsen		
-welkom	
-hand	op	het	hart	
-Lied	210:	1,	2,	3	en	4		
-‘votum’	en	groet		
-bij	de	dienst	
-openingsgebed	
-Psalm	67:	1		
-voor	jong	en	ouder	
-Lied	170	(orgelspel)	
-Schriftlezing:	1	Samuel	3:	1-10	(NBV’21)	
-Lied	316:	1		
-Evangelielezing:	Johannes	1:	35-52	(NBV’21)	
-Lied	533:	1,	2,	3	en	6		
-overdenking	
-Lied	887:	1,	2	en	3		
-de	collectebestemmingen	
-dank-	en	voorbeden,	stil	gebed		
-Lied	1006	‘Onze	Vader’	
-aandacht	voor	Actie	Kerkbalans	
-Lied	912:	1,	2,	5	en	6		
-zending	en	zegen	
	 vrg.:	 …	
	 a:		 AMEN,	AMEN,	AMEN!	
-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	 (CAIWAY	 kanaal	 12,	 KPN	
Kanaal	 1474	 en	 ZIGGO	 Kanaal	 41)	 en	
website:	www.regio90.nl.		
	
Kerkdiensten	komende	periode	
	
30	jan.:	ds.	A.	Altena,	Leersum	
6	feb.:	ds.	Pieter	Goedendorp	
13	feb.:	ds.	G.A.	Wolfert,	Scherpenzeel	
20	feb.:	ds.	J.	Wienen,	Haarlem	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	28	januari	2022.	
	
	
	

	
	
	


