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Zondag	27	februari	2022	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Coby	Gerestein		
Diaken:	Jos	Versluis	
Kerkrentmeester:	Gijsbert	Meijers	
Lector:	Chiel	van	der	Weiden	
Orgel:	Frank	Firet	
Collecte	Diaconie:	Dorcas	
Collecte	Kerk:	Orgel	en	Muziek	
	

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

Wanneer	ik	val,	dan	valt	U	mee,	
al	valt	U	mij	ook	tegen	–		
soms	roep	ik	ja,	maar	zegt	U	nee,	
al	smeek	ik	om	Uw	zegen.	
En	hoe	ik	dan	ook	zuchtend	zoek	
naar	zon	en	licht,	de	nacht	vervloek,	
ik	voel	mij	doodgezwegen.	
	
Wanneer	ik	val,	dan	valt	U	mee,	
Uw	vleugels	zullen	dragen!	
Al	val	ik	in	de	diepste	zee,	
een	oceaan	vol	vragen	–		
U	blijft	de	grond	van	mijn	bestaan,	
mijn	sterke	rots	van	jongs	af	aan,	
in	al	mijn	levensdagen.	
	
Wanneer	ik	val,	dan	valt	U	mee,	
U	zult	mij	niet	beschamen:	
zeg	ik	geen	ja,	roep	ik	zelfs	nee,	
dan	nog	zegt	U	geen	amen,	
dan	draagt	U	mij	door	het	heelal,	
dan	valt	U	tot	ik	niet	meer	val,	
dan	valt	U	met	mij	samen.	
	
	

Gebed:	Wanneer	ik	val	
A.F.	Troost	
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BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	27	februari	
	
De	 laatste	 zondag	 van	 februari	 is	 dit	 jaar	
meteen	ook	de	laatste	zondag	vóór	het	begin	
van	 de	 Veertigdagentijd.	 We	 horen	 uit	 het	
Johannesevangelie	 de	 geschiedenis	 van	 de	
dood	en	opwekking	van	Lazarus.	Een	verhaal	
over	 de	 gebrokenheid	 van	 het	 bestaan.	 En	
over	 de	 manier	 waarop	 God	 zich	 daarmee	
verbindt.	 Zich	 met	 óns	 verbindt,	 waar	 die	
gebrokenheid	 ons	 treft.	 Wat	 zou	 het	
evangelie,	in	deze	voor	de	gemeente	rond	de	
Michaëlkerk	 bewogen	 week,	 daarover	
kunnen	aanreiken?		
	
We	zullen	in	de	dienst	niet	alleen	de	Schriften	
opslaan,	 maar	 we	 ook	 opnieuw	
gemeenteleden	 kunnen	 (her-)bevestigen	 in	
een	ambt.	Wat	zijn	we	blij	en	dankbaar	dat	
nog	altijd	gemeenteleden	zich	willen	inzetten	
voor	 de	 leiding	 en	 begeleiding	 van	 het	
kerkenwerk!	
Anneke	Kievith	gaat	een	nieuwe	termijn	als	
diaken	tegemoet.	René	Doornenbal	verbindt	
zich	voor	een	nieuwe	 termijn	aan	het	ambt	
van	 ouderling-kerkrentmeester.	 Teunis	
Reedijk	 wordt	 bevestigd	 als	 ouderling.	 Hij	
neemt	 de	 pastorale	 zorg	 over	 wijk	 3	
(Zuidwest	 en	 Darthuizen)	 van	 Ida	
Hogendoorn-Lokhorst	 over,	 die	 daardoor	
kan	 concentreren	 op	 haar	 taak	 van	
kerkenraadsvoorzitter.		
	
Ds.	Pieter	Goedendorp	gaat	voor	in	de	dienst.	
Frank	Firet	bespeelt	het	orgel.	Lector	is	Chiel	
van	 der	Weiden.	Ouderling	 Coby	Gerestein,	
diaken	 Jos	 Versluis	 en	 kerkrentmeester	
Gijsbert	Meijers	zijn	namens	de	kerkenraad	
aanwezig.		
	
Nu	 we	 dezer	 dagen	 van	 steeds	 meer	
coronamaatregelen	 afscheid	 nemen,	
veranderen	ook	de	afspraken	die	we	voor	het	
bijwonen	van	de	kerkdiensten	hanteren.	Zo	
is	 het	 vooralsnog	 niet	 meer	 nodig	 zich	
tevoren	 aan	 te	 melden	 voor	 de	 kerkgang.	
Maar	welzeker	zijn	er	wel	regels	om	ter	harte	
te	nemen:	
	
-	We	gebruiken	in	deze	periode	één	ingang:	
de	zijdeur	van	het	Michaëlhuis.	
-	Voor	kerkgangers	die	de	anderhalve	meter	
afstand	willen	 bewaren	worden	 de	 banken	

aan	 de	 westzijde	 (de	 zijde	 van	 de	
toreningang)	gereserveerd.	
-	 Aan	 het	 einde	 van	 de	 dienst	 zorgen	 de	
coördinatoren	 ervoor	 dat	 het	 vak	 aan	 de	
torenzijde	als	eerste	de	kerk	kan	verlaten.	
-	 We	 drinken	 (bij	 voorkeur)	 buiten	
koffie/thee.	
-	 Hanteren	 van	 de	 basisregels	 blijft	
belangrijk;	was	regelmatig	 je	handen,	hoest	
en	nies	in	je	elleboog,	blijf	thuis	bij	klachten	
	
De	 dienst	 is	 live	 of	 later	 ook	 te	 volgen	 via	
www.kerkomroep.nl.	
	
	
Gebedsbijeenkomst	 woensdag	 2	 maart:	
Gebed	om	de	oorlog	in	Oekraïne		
	
Donderdag	 is	 in	 alle	 hevigheid	 oorlog	 in	
Oekraïne	ontketend.	Verbijsterd	zien	we	de	
beelden.	 In	 de	 Michaëlkerk	 houden	 we	
daarom	 komende	 woensdagavond	 2	 maart	
een	 gebedsbijeenkomst,	 die	 om	 19.30	 uur	
begint.	
Wie	dat	wil,	kan	vanaf	19.15	uur	een	kaars	
aansteken.	 Om	 19.30	 uur	 is	 er	 gelegenheid	
met	elkaar	te	bidden,	slaan	we	de	Bijbel	open,	
zingen	 we,	 of	 luisteren	 we	 naar	 een	 lied.	
Daarna	 is	 er	 opnieuw	 mogelijkheid	 een	
lichtje	aan	te	steken.	
We	 geven	 op	 deze	 manier	 gehoor	 aan	 de	
oproep	 van	 de	 Protestantse	 Kerk	 en	 de	
Wereldraad	 van	 Kerken	 tot	 wereldwijd	
gebed	op	Aswoensdag,	2	maart,	aan	het	begin	
van	 de	 Veertigdagentijd:	 “Laten	 we	 samen	
bidden	voor	de	mensen	die	nu	zo	zwaar	lijden	
in	deze	situatie.	 ‘Heer,	ontferm	U	over	hen	in	
dit	verschrikkelijke	oorlogsgeweld.’”		
De	Michaëlkerk	is	vanaf	19.15	uur	open.	De	
gebedsbijeenkomst	begint	om	19.30	uur	en	
zal	naar	verwachting	zo’n	15	tot	20	minuten	
duren.	
	
I.v.m.	een	andere	activiteit	in	het	Michaëlhuis	
gebruiken	we	de	ingang	bij	de	consistorie.	
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COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	de	dienst	van	27	februari	collecteert	
de	diaconie	voor	“Dorcas”.	(collecte	1	via	de	
collecte-app)	
	
Dorcas	werkt	aan	blijvende	verandering	in	het	
leven	van	de	allerarmsten	in	dertien	landen	in	
Afrika,	Oost-Europa	en	het	Midden-Oosten.	
	
Onze	hulp	is	nooit	vluchtig,	maar	altijd	gericht	
op	 blijvende	 verandering.	 We	 werken	
bijvoorbeeld	 aan	 het	 creëren	 van	 sociale	
vangnetten	rondom	kwetsbare	mensen,	zodat	
zij	 de	 zorg	 krijgen	 die	 zij	 nodig	 hebben.	We	
trainen	 hen	 in	 weerbaarheid	 en	 veerkracht,	
zodat	zij	weer	zelfvertrouwen	hebben.	En	we	
ondersteunen	 mensen	 in	 ondernemerschap,	
zodat	 zij	 weer	 genoeg	 inkomen	 hebben	 om	
goed	voor	zichzelf	te	zorgen.	
	
Een	voorbeeld	hoe	het	 leven	van	iemand	kan	
veranderen,	is	dat	van	de	23-jarige	Lemlem	uit	
Ethiopië.	 Zij	 vertelt:	 ‘Nadat	 mijn	 vader	
overleed,	besloot	mijn	moeder	te	verhuizen.	Ze	
liet	 mij	 achter	 bij	 haar	 tante.	 Mijn	 moeder	
hertrouwde,	 maar	 heeft	 haar	 nieuwe	 man	
nooit	 verteld	 dat	 ze	 een	 dochter	 had.	 In	 de	
vakanties	ging	ik	af	en	toe	bij	mijn	moeder	op	
bezoek.	Dan	zei	zij	altijd	tegen	haar	man	dat	
ik	 haar	 zus	 was.	 Ik	 voelde	 hierdoor	 zo	
ongewenst.’		
	
Via	 een	 vriendin	 hoorde	 Lemlem	 van	 het	
opleidingscentrum	van	Dorcas.	Ze	schreef	zich	
in	en	begon	met	een	kooktraining.	‘Ik	vond	het	
fijn	om	hard	te	werken	en	veel	te	leren.	Naast	
de	opleiding	werkte	 ik	ook	nog.	Het	was	dus	
best	 een	 drukke	 tijd.’	 In	 acht	 maanden	 tijd	
leerde	ze	van	alles	over	het	bereiden	van	eten.	
Na	haar	training	hielpen	de	medewerkers	van	
het	centrum	haar	om	een	baan	te	vinden.	 ‘Ik	
ben	 nu	 hoofd	 van	 de	 bediening	 in	 een	
koffiehuis!	 Ik	 werk	 er	 met	 veel	 plezier	 en	
verdien	 genoeg	 geld	 om	 ook	 voor	 mijn	
oudtante	te	zorgen.	En	ik	durf	zelfs	te	dromen	
van	mijn	eigen	koffiehuis.	Ook	hoop	ik	andere	
jonge	mensen	te	inspireren	met	mijn	verhaal.’	
	
Naast	 Lemlem	 helpt	 Dorcas	 jaarlijks	
honderdduizenden	 andere	mannen,	 vrouwen	
en	kinderen.	Met	uw	bijdrage,	klein	of	groot,	
kunt	u	mensen	helpen	tot	bloei	te	komen.	Doet	
u	mee?	Dank	u	wel!	
	

De	 algemene	 kerkelijke	 collecte	 (collecte	 2	
via	 de	 collecte-app)	 op	 deze	 zondag	 is	
bestemd	voor	Orgel	en	Muziek.			
	
De	 diaconie	 heeft	 voor	 2022	 een	 nieuw	
zendingsdoel	gekozen.	De	opbrengst	van	de	
derde	 collecte	 (de	zendingsbus)	 is	bestemd	
voor	 het	 Voedingsprogramma	 voor	
ondervoede	 gezinnen	 in	 Rwanda	 via	 de	
GZB.		
	
Cyangugu	 staat	 bekend	 als	 het	 armste	 deel	
van	Rwanda.	Ondervoeding	of	slechte	voeding	
is	een	belangrijke	oorzaak	waardoor	mensen	
ernstig	 ziek	 worden	 of	 zelfs	 sterven.	 De	
Anglicaanse	Kerk	helpt	lokale	gemeenten	om	
voor	 de	 meest	 ondervoede	 kinderen	 en	
gezinnen	te	zorgen.		
		
Hoe	kunt	u	helpen?	
•	 Voor	€	1,-	ontvangt	een	kind	twee	keer	
per	week	een	gezonde	maaltijd.	
•	 Voor	€	350,-	 kan	de	 kerk	materialen	
en	 meetinstrumenten	 aanschaffen	 om	 een	
voedingsprogramma	te	starten.	
•	 Voor	 €	 100,-	 kunnen	 de	 trainingen	
worden	georganiseerd	en	de	juiste	materialen	
worden	aangeschaft		
	

	
(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	Rwanda.	
	
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	
	
Naast	 de	
gemeenteleden	 die	
in	 het	 ziekenhuis	
verblijven	zijn	er	
meer	 zieken	 in	 onze	 gemeente,	 die	 in	 een	
verzorgingshuis	wonen	of	thuis	zijn	maar	in	
een	 langdurig	 en	 ingrijpend	
behandelingstraject	 verkeren.	 Terwijl	 de	
samenleving	 de	 coronapandemie	 terzijde	
kan	 schuiven,	 brengt	 hun	 kwetsbaarheid	
voor	hen	nog	altijd	een	risico	mee.	We	blijven	
hen	 goede	 moed	 toewensen	 en	 kracht	 van	
God.	 Laten	 we	 ook	 in	 onze	 gebeden	 hen	
blijven	gedenken.	
	

Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	20	februari	was	
bestemd	 voor	 mw.	
Corrie	de	Greef. 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

In	Memoriam		
Hendrik	Albertus	van	Doorn		
(8	september	1997	–	16	februari	2022)	

Groot	was	de	ontsteltenis	na	het	bericht	over	
het	 noodlottige	 ongeval	 dat	 Hendrik	 van	
Doorn	 op	 woensdagavond	 16	 februari	
overkwam.	Een	grote	ontreddering	voor	z’n	
ouders	Ria	en	Leo,	voor	Bart	en	Noëmi,	voor	
Jacco	 en	 Lisanne	 en	 voor	 Annamiek.	 Groot	
bleek	in	de	dagen	na	het	fatale	ongeluk	ook	
het	meeleven	dat	vanuit	de	wijde	kring	om	
Hendrik	 en	 zijn	 familie	 heen	 kwam.	 Vele	
honderden	 kwamen	 maandag-	 en	
dinsdagavond	 naar	De	 Boterbloem	 om	hun	
deelneming	 te	 betuigen.	 Vele	 honderden	
waren	 woensdag	 bij	 de	 uitvaartdienst	 die	
ook	 op	 de	 boerderij	 werd	 gehouden.	 Een	
Bijbeltekst	 die	 Hendrik	 twaalf	 jaar	 geleden	
bij	 het	 afscheid	 van	 basisschool	 en	
kindernevendienst	 was	 meegegeven	 bleek	
bij	 het	 zoeken	 naar	 hoop	 en	 troost	 een	
bijzonder	aangrijpingspunt	te	zijn:	“Laat	uw	
enthousiasme	 niet	 bekoelen,	 maar	 laat	 u	
aanvuren	 door	 de	 Geest	 en	 dien	 de	 Heer”	
schreef	Paulus	in	z’n	brief	aan	de	Romeinen.	
In	 diezelfde	 brief	 heeft	 de	 apostel	 het	 ook	
over	 een	 belangrijke	 kern	 van	 het	 geloof,	
wanneer	hij	erover	schrijft	dat	er	niets	is	dat	
ons	kan	scheiden	van	de	 liefde	van	God	die	
Hij	 ons	 in	 Christus	 gegeven	 heeft.	 In	 de	
uitvaartdienst	van	de	voor	ons	veel	te	vroeg,	
in	de	leeftijd	van	24	jaar,	overleden	Hendrik	
werd	dat	een	belangrijke	gedachte.		
In	 een	 onvergetelijke	 rouwstoet	 van	
landbouwvoertuigen	 en	 onder	 bijzonder	
eerbetoon	 werd	 Hendrik	 naar	 de	 laatste	
rustplaats	 op	 de	 Nieuwe	 Algemene	
Begraafplaats	 gebracht.	 Komende	 zondag	
wordt	de	gedachtenissteen	neergelegd	in	de	
Michaëlkerk.	
We	wensen	Ria	en	Leo,	hun	gezin	en	de	wijde	
kring	 van	 familie	 en	 vrienden	 die	 ervaring	
van	Gods	liefde	als	steun	bij	alle	verdriet	van	
deze	dagen.	
ds.	Pieter	Goedendorp.	
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De	 uitvaartdienst	 is	 via	 www.kerkomroep.nl	
terug	te	kijken.	Dit	is	de	dienst	van	donderdag	
24	februari	2022.	
	
BERICHTEN		
	
Groet	van	Julia	
	
Herinnert	 u	 zich	 nog	 hoe	we	 aan	 paar	 jaar	
geleden	regelmatig	buitenlandse	(theologie)	
studenten	 een	 zondag	 onthaalden	 in	
Leersum?	Ze	namen	deel	aan	‘Bridging	Gaps’,	
een	studietraject	voor	studenten	van	over	de	
hele	 wereld	 aan	 de	 Vrije	 Universiteit	 in	
Amsterdam.	 Zo	 ontvingen	 we	 in	 november	
2012	 (!)	 samen	
met	 haar	
Birmese	 collega	
Ram	Kulh	 Cung,	
de	 uit	 Oekraïne	
afkomstige	 Julia	
Hnativ	 –	 zie	 de	
bijgevoegd	 foto	
van	die	dag.		
Julia	is	inmiddels	lang	en	breed	afgestudeerd,	
gehuwd	 en	 verhuisd	naar	Toronto,	 Canada,	
maar	 haar	 familie	 woont	 nog	 altijd	 in	
Oekraïne.	 In	 de	 afgelopen	 dagen,	 rond	 de	
oorlogshandelingen	die	Rusland	in	Oekraïne	
ontketende,	 stuurde	 Julia	 me	 een	 bericht.	
“We	 zijn	 niet	 eens	 verrast	 door	 de	Russische	
acties”	schrijft	ze.	“Het	gebeurt	niet	voor	het	
eerst.”	En:	“Oekraïne	en	haar	burgers	zijn	erg	
dankbaar	 voor	 alle	 steun	 die	 we	 van	 ver	 de	
hele	 wereld	 krijgen.”	 Julia	 dankt	 voor	 het	
contact	 dat	 we	 onderhouden,	 zendt	 de	
gemeente	van	de	Michaëlkerk	een	hartelijke	
groet	 en	 vraagt	 om/dankt	 voor	 al	 onze	
gebeden	 voor	 vrede	 voor	 het	 Oekraïense	
volk.	
Bij	 de	 troebelen	 in	 Oost-Europa	 gaan	 onze	
gedachten	dan	ook	uit	naar	onze	broeders	en	
zusters	 in	 Moldavië,	 waar	 jongeren	 vanuit	
Leersum	 in	 de	 afgelopen	 jaren	 zich	
meermaals	 voor	 hebben	 ingezet.	 Ook	 voor	
hen	bidden	we	om	vrede.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Gebed	voor	Oekraïne	
	
God	van	vrede,	
De	telefoon	werd	niet	meer	opgenomen,	
de	verbinding	werd	verbroken.	
Twee	buren	zijn	in	oorlog.	
En	waarom?	
De	redelijkheid	van	diplomatie,	
de	wil	om	elkaar	te	leren	begrijpen,	
de	harde	woorden	om	niet	te	ver	te	gaan	
van	beide	kanten,	
ze	maken	plaats	voor	de	taal	van	staal:	
tanks	en	raketten	
op	plaatsen	waar	het	gisteren	nog	vrede	was.	
We	hadden	het	ergens	verwacht	
en	ergens	ook	niet,	
want	zijn	dit	niet	beelden	uit	het	verleden?	
Beelden	die	we	in	zwart-wit	kennen	uit	een	
koude	oorlog?	
Was	het	nog	voorstelbaar	dat	iemand	
alle	waarheid	naar	zijn	hand	zet	
en	doet,	wat	zoveel	geweldenaars	vóór	hem	
deden?	
We	zien	het	nu	gebeuren,	
erger	dan	erg.	
Niet	binnen	de	grens	die	er	eigenlijk	al	was,	
niet	binnen	de	grens	die	aangekondigd	was,	
maar	in	het	hele	land	
om	buren	te	verlammen.	
We	bidden,	God,	om	vrede.	
We	bidden	voor	de	kinderen	die	gisteren	nog	
buiten	speelden,	
de	mannen	en	vrouwen	die	gisteren	nog	naar	
hun	werk	gingen,	
hun	boodschappen	deden,	hun	leven	leefden.	
We	bidden	in	de	schijnbaar	onvermijdelijke	
confrontatie	
voor	slachtoffers	die	zullen	vallen,	
nabestaanden	die	troost	zullen	nodig	hebben.	
Maar	bovenal,	God,	bidden	wij	u	om	inkeer,	
dat	dit	geen	weg	naar	vrede	is,	
dat	buren	elkaar	nodig	hebben,	
dat	de	vrijheid	van	de	één	slechts	bestaan	kan	
als	de	ander	ook	vrij	is.	
Geef	moed	de	weg	van	vrede	te	gaan,	
aan	iedereen	die	iets	kan	doen.	
En	laat	ons	vertrouwen	op	uw	vrede,	
die	komt.	
Geef	vrede,	Heer,	geef	vrede.	
Amen.	
	
Otto	Grevink	–	Mijnkerk.nl	
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JEUGD	EN	JONGEREN	
	
Kindernevendienst	
	
Lieve	 kinderen,	 vanaf	 6	
maart	mogen	wij	 eindelijk	
weer	 starten	 met	 de	
kindernevendienst.	 Dit	 is	
de	eerste	zondag	van	de	40	
dagen	tijd.		
Weten	 jullie	 het	 nog	 een	 beetje	 van	 vorig	
jaar?	In	de	40	dagen	tijd	mogen	wij	toe	leven	
naar	Pasen:	Het	feest	van	de	opstanding	van	
onze	lieve	Heer.	We	horen	in	deze	tijd	weer	
mooie	 en	 soms	 wat	 droevige	 verhalen	 en	
ontdekken	 samen	 wat	 ze	 voor	 ons	
betekenen.	 Ook	 kunnen	 we	 weer	 leuke	
knutsels	maken.	Wij	kijken	uit	naar	jullie!	
	
Zondag	27	februari	is	het	laatste	gedeelte	van	
het	 verhaal	 van	 Lazarus	 aan	 de	 beurt:	
Johannes:	11:	45-54.	Het	gaat	in	dit	gedeelte	
vooral	om	hoe	anderen	reageren	op	wat	er	
gebeurd	is	in	Bethanië	na	de	opstanding	van	
Lazarus.	Veel	mensen	komen	tot	geloof,	lezen	
we	 in	 het	 eerste	 vers	 van	 de	 lezing	 van	
vandaag.	En	dat	is	nu	precies	waar	de	leden	
van	het	sanhedrin	bang	voor	zijn. 
	
Werkblad:	
De	 farizeeën	 en	 de	 schriftgeleerden	 zitten	
met	hun	handen	in	het	haar.	Ze	vragen	zich	
af:	 ‘En	nu?’	Wat	moeten	ze	doen	als	er	veel	
mensen	in	Jezus	gaan	geloven?		
Werkwijze:		
De	 kinderen	 maken	 met	 het	 werkblad	
(achter	 in	 de	 nieuwsbrief)	 een	 happertje	
volgens	 de	 instructies.	 Achter	 de	 ‘klepjes’	
schrijven	ze	een	woord	dat	ze	vinden	passen	
bij	het	verhaal.	Speel	het	spel	en	vertel	aan	je	
medespeler	 iets	over	het	woord	dat	 je	hebt	
opgeschreven.	
Succes!	
	
FINANCIËN	
	
Giften	
	
De	volgende	giften	werden	ontvangen:	
•	€	50.00	via	mevr.	I.	Hogendoorn,		

bestemming	Kerk	
•	€			3.00	via	mevr.	C.	Gerestein.		
Hartelijk	dank	namens	het	College	van		
Kerkrentmeesters.	
Lia	van	de	Lagemaat	

LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	27	februari			
	
-orgelspel	en	introductievideo	
-ontsteken	van	intentiekaarsen	
-welkom	
-Lied	210:	1	en	2		
-votum	en	groet	
-openingsgebed	
“God	van	liefde,	God	van	trouw”	(Psalm	
Project)	
-voor	jong	en	ouder	
-Lied	285:	1	en	2	
-Schriftlezing:	Johannes	11:	1-7,	17-27,	(28-
31),	32-44		
-Lied	653:	1	en	4	
-overdenking	
-orgelspel	
-Lied	340-B	
-(her-)	bevestiging	van	ambtsdragers	
-“God	zal	met	je	meegaan”	(Sytze	de	Vries	/	
Job	de	Bruijn)	
-neerleggen	gedachtenissteen	
-intenties	
-gebeden,	afgesloten	met	het	‘Onze	Vader’		
Lied	1006	
-collectebestemmingen	
-Lied	981:	1,	2,	4	en	5		
-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	
	
6	maart:	ds.	Pieter	Goedendorp		

–	start	40-dagen-tijd	
Woe	9	maart:	ds.	Pieter	Goedendorp		

–	biddag	voor	gewas	en	arbeid	
13	maart:	ds.	J.	Stelwagen,	Leersum	
20	maart:	ds.	Pieter	Goedendorp	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	4	maart	2022.	
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