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Nieuwsbrief		
18	maart	2022	
	
	
Zondag	5	april	
	
	

	 	
	
	
	
	

ZOMAAR	
	
het	zou	zomaar	
jouw	land	of	
jouw	dorp	of	
jouw	straat	
	
het	zou	zomaar	
jouw	buurman	
jouw	kennis	
jouw	maat	
	
het	zou	zomaar	
je	ouder	
je	dochter		
of	zoon		
	
het	zou	zomaar	
opeens	
in	de	stad	waar	
je	woont	
	
het	valt	zomaar		
ineens		
	

	
	
uit	het	niets	
uit	de	lucht	
	
en	je	zou	toch		
maar	hals		
over	kop	
op	de	vlucht	
	
het	zou	zomaar		
jouw	school		
jouw	kantoor		
of	jouw	flat	
	
het	zou	zomaar		
ineens	
	
niet	meer		
ver	van	je	bed	
		
Tanja	Helderman	
	

	
BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	20	maart		
	
Op	deze	zondag,	de	derde	inmiddels	van	de	
veertigdagentijd,	gaat	ds.	Pieter	Goedendorp	
voor	 in	 de	 dienst.	 Ida	 Hogendoorn	 is	
ouderling	van	dienst	en	Prisca	van	der	Roest	
is	 namens	 de	 diaconie	 aanwezig.	 Gijsbert	
Meijers	vertegenwoordigt	de		

	
kerkrentmeesters.	 De	 schriftlezing	 wordt	
verzorgd	door	Mirjam	van	’t	Veld	en	Wim	ter	
Haar	bespeelt	het	orgel.	
Er	 is	 crèche	 en	 kindernevendienst	 voor	 de	
kinderen.	
De	 diakenen	 en	 kerkrentmeesters	 krijgen	
weer	een	actievere	rol	bij	de	collecte.	Bij	de	
uitgangen	 (zowel	bij	het	Michaëlhuis	als	de	
consistorie)	 zullen	 zij	 voortaan	 met	 de	
collectezakken	staan.	

Zondag	20	maart	2022	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Ida	Hogendoorn	
Diaken:	Prisca	van	der	Roest	
Kerkrentmeester:	Gijsbert	Meijers	
Lector:	Mirjam	van	‘t	Veld	
Orgel:	Wim	ter	Haar	
Collecte	Diaconie:	GZB	
Collecte	Kerk:	Orgel	en	Muziek	
	

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

Foto Todd Kent - Unsplash 
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COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	de	dienst	van	20	maart	collecteert	de	
diaconie	 voor	 de	 “Gereformeerde	
Zendingsbond”.	 (collecte	1	via	de	 collecte-
app)	
	
De	 GZB	 is	 een	 zendingsorganisatie	 in	 de	
Protestantse	 Kerk	 in	 Nederland.	 Al	 120	 jaar	
delen	wij	het	Evangelie,	samen	met	gemeenten	
over	de	hele	wereld.		
	
Visie:	Het	Evangelie	voor	iedereen	
Door	het	delen	van	het	Evangelie	willen	we	dat	
mensen	over	de	hele	wereld	God	leren	kennen,	
een	plek	vinden	in	een	gemeente	en	groeien	in	
geloof.		
	
Missie:	Open	gemeenten	
Samen	met	kerken	wereldwijd	werkt	de	GZB	
aan	het	stichten	en	opbouwen	van	gemeenten.	
Gemeenten	 waar	 geloof	 zich	 verdiept,	 waar	
iedereen	 welkom	 is	 en	 er	 onvoorwaardelijk	
wordt	omgezien	naar	mensen	die	extra	zorg	
en	 aandacht	 nodig	 hebben.	 Een	 plek	 van	
waaruit	mensen	hun	geloof	en	leven	delen!		
	
Hoe	werken	we?	
Samen	met	lokale	partners	kijken	we	naar	de	
vraag:	wat	heeft	de	plaatselijke	gemeente	 in	
haar	 situatie	 nodig	 om	 te	 groeien	 in	 de	
missionaire	en	diaconale	opdracht.	Rond	een	
gezamenlijk	verlangen	wordt	een	programma	
ontwikkeld	 waarin	 projecten	 van	 partners,	
(zendings)werkers	 en	 gemeenten	 uit	
Nederland	 een	 bijdrage	 leveren	 om	 dat	
verlangen	 te	 realiseren.	 Via	 een	 programma	
brengen	we	gaven	en	talenten	samen	om	Gods	
wereldwijde	kerk	te	dienen.	
	
De	 algemene	 kerkelijke	 collecte	 (collecte	 2	
via	 de	 collecte-app)	 op	 deze	 zondag	 is	
bestemd	voor	Orgel	en	Muziek.			
	
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.		
		
De	Anglicaanse	Kerk	ziet	het	als	haar	taak	om	
kwetsbare	mensen	te	helpen	op	weg	naar	een	
betere	ontwikkeling.	Op	verschillende	plekken	
zijn	 daarom	 voedingsprogramma’s	 opgezet.	
Twee	 keer	 per	 week	 krijgen	 vooral	 jonge	
kinderen,	 maar	 soms	 ook	 volwassenen	 een	
gezonde	maaltijd	of	een	beker	voedzame	pap	
aangeboden.	 Ook	 worden	 moeders	 getraind	
hoe	ze	beter	voor	hun	gezin	kunnen	zorgen.	Er	
wordt	 voorlichting	 gegeven	 over	 gezonde	
voeding,	 verbouwen	 van	 groenten,	 dagelijks	
hygiëne	en	de	omgang	met	kinderen.	Na	drie	
maanden	worden	de	deelnemers	gewogen.	Als	
kinderen	 in	 de	 groene	 zone	 zitten,	 kan	 een	
ander	 kind	 weer	 deelnemen	 aan	 het	
programma.	
		
De	 lokale	 kerk	 voert	 het	 programma	uit.	 De	
dominee	is	meestal	aanwezig	en	bidt	voor	de	
mensen.	 Gemeenteleden	 helpen	 bij	 het	
klaarmaken	 van	 de	 maaltijd.	 Het	 Evangelie	
wordt	op	een	praktische	manier	uitgelegd	en	
voorgeleefd.	 Dat	 maakt	 het	
voedingsprogramma	 van	 de	 kerk	 bijzonder;	
de	liefde	van	God	wordt	concreet	zichtbaar	en	
het	verandert	de	samenleving.	
	
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	
	
In	Memoriam	
Hendrik	Lokhorst		
	
Vorige	 week	 dinsdag	 was	 hij	 er	 nog	 bij,	
samen	 met	 z’n	 vrouw:	 ‘Verjaardag	 in	 de	
kerk.’	 Niets	 deed	 vermoeden	 dat	 Henk	
Lokhorst	aan	het	einde	van	die	week	in	het	
ziekenhuis	opgenomen	zou	moeten	worden	
en	daar	afgelopen	woensdag	zou	sterven.		
Zo	geven	Klaartje	Lokhorst-Pater		en	de	kring	
van	 hun	 beide	 families	 kennis	 van	 het	
overlijden	 van	 Klaartjes	 lieve	 man,	 hun	
broer,	zwager	en	oom.		
Henk	 is	 inmiddels	 thuis	 opgebaard.	Daar	 is	
gelegenheid	om	te	condoleren	en	afscheid	te	
nemen.	
De	 rouwdienst	 zal	 worden	 gehouden	 in	 de	
Michaëlkerk.	 Aansluitend	 zal	 de	 begrafenis	
plaats	 vinden	 op	 de	 Nieuwe	 Algemene	
Begraafplaats.	 Na	 de	 teraardebestelling	 zal	
er	 ook	 gelegenheid	 zijn	 om	 de	 familie	 te	
condoleren.	De	rouwdienst	zal	te	volgen	zijn	
via	Kerkomroep.nl	(Leersum,	Michaëlkerk).	
De	jaren	door	heeft	de	trouwtekst	die	Henk	
en	 Klaartje	 destijds	 bij	 de	 kerkelijke	
bevestiging	en	inzegening	van	hun	huwelijk	
ni	 Woudenberg	 meekregen	 een	 bijzondere	
betekenis	gehad.	’t	Zijn	woorden	uit	1	Petrus	
5:	 6-7,	 in	 de	 Statenvertaling:	 “Vernedert	 u	
dan	onder	de	krachtige	hand	van	God,	opdat	
Hij	 u	 verhoge	 te	 zijner	 tijd.	 Werp	 al	 uw	
bekommernis	 op	Hem,	want	Hij	 zorgt	 voor	
u.”	 Woorden	 van	 de	 apostel	 die	 zich	 bij	
vreugde	 en	 verdriet	 op	 hun	 levensweg	
hebben	bewezen.	We	hopen	en	bidden	voor	
Klaartje	dat	zij	samen	met	de	familiekring	in	
hun	gemis	de	onmisbare	steun	van	de	Heer	
van	het	leven	zullen	ervaren.	
	

	
Bloemengroet		
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	 13	 maart	 was	
bestemd	 voor	 Mw.	 J.	
Kanaar.	

	
	
	
	
	
	
	

Gebedskring	
	
In	 de	 voorjaarszon	
genietend	 van	
uitlopende	 struiken,	
speenkruid	langs	sloot	
en	weg,	maagdenpalm	
en	 schoenlappers	 in	 de	 tuin,	 dartelende	
lammetjes	 en	 nestelende	 mezen,	 is	 er	
dankbaarheid	voor	al	wat	groeit,	bloeit,	leeft	
en	geur	en	kleuren	heeft,	maar	tegelijkertijd	
is	 er	 zorg	 om	wat	 er	 in	 de	wereld	 gebeurt,	
dichtbij	 met	 mensen	 die	 je	 na	 staan	 en	
wereldwijd	 met	 mensen	 die	 leven	 in	
oorlogsgebied	of	die	worden	getroffen	door	
natuurramp	 of	 vervolging.	 Zo	 blijven	 we	
elkaar	 aansporen	 te	 danken	 voor	 elke	
nieuwe	 dag,	 voor	 goede	 resultaten	 na	
behandelingen,	 geslaagde	 operaties,	
thuiskomst	uit	 ziekenhuis	 of	 na	 revalidatie,	
voor	huwelijksjubilea,	voor	de	verkiezingen	
waaraan	 we	 in	 alle	 vrijheid	 deel	 mochten	
nemen,	 een	 fijne	 vakantie	 of	 een	 geslaagde	
dag	uit!	Wat	zijn	we	dankbaar	dat	we	weer	
naar	 de	 kerk	 kunnen,	 (misschien	 nog	 wat	
onwennig),	samen	zingen,	samen	bidden	en	
luisteren	naar	de	uitleg	van	Gods	Woord	en	
na	 de	 dienst	 elkaar	 ontmoeten	 in	 het	
Michaëlhuis.	Voor	de	mensen	die	we	kennen	
en	waarvan	we	weten	dat	ze	ernstig	ziek	zijn,	
bidden	we	en	voor	hen	die	verdriet	hebben	
om	 het	 overlijden	 van	 iemand,	 waarvan	 ze	
houden,	 voor	 mensen	 die	 zware	
behandelingen	 moeten	 ondergaan	 en	 die	
telkens	in	onzekerheid	verkeren	of	de	kuur	is	
aangeslagen	 en	 ze	 verder	 kunnen	 met	 de	
behandeling,	 voor	mensen	 die	 bezorgd	 zijn	
om	de	onvrede	en	het	toenemend	geweld	in	
de	wereld	 tussen	mensen	 onderling	 of	 van	
machthebbers	 tegen	 hun	 volksgenoten.	We	
blijven	bidden	voor	de	mensen	in	Oekraïne,	
in	 Jemen,	 Syrië	 en	 overal	 waar	 conflicten	
worden	uitgevochten.	Voor	de	vluchtelingen,	
de	slachtoffers	van	natuur-	en	oorlogsgeweld	
èn	 van	 vervolging	 en	 uitbuiting	 blijft	 onze	
voorbede	 nodig.	 Graag	 willen	 we	 u	 vragen	
ook	voor	hen	te	bidden!	
Namens	de	gebedskring,	Riek	van	Hussel	
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Dankbetuiging	

Ter	 nagedachtenis	 van	 Gijs,	 wil	 ik	 voor	 de	
stichting	Kinderen	Kankervrij	het	Pieterpad	
in	etappes	gaan	 lopen,	dit	 is	van	13	t/m	15	
mei.	 Hopende	 hiermee	 een	 bijdrage	 te	
kunnen	leveren	in	de	genezing	voor	anderen.																																																																																																																							
Via	deze	weg	zou	ik	u	
willen	vragen	of	u	mij	
zou	 willen	 sponsoren	
in	 deze	 tocht?																																																																																																																																							
Informatie	 over	 deze	
tocht	kunt	u	vinden	op	
www.walkforkika.nl			
Lia	van	de	Lagemaat	
	
	
	
	
	
	
	

Bedankt!	
	
Dat	 er	 zoveel	 mensen	 aan	 mij	 gedacht	
hebben	 tijdens	 mijn	 revalidatieperiode,	 na	
een	knieoperatie,	middels	een	briefje,	appje,	
telefoontje	enz.	heeft	mij	diep	geraakt.	
Een	ieder	die	daar	aan	heeft	bij	gedragen,	wil	
ik	heel	hartelijk	bedanken.	
Vriendelijke	groet,	
Janny	Kanaar	
	
Inzegeningsdienst	
	
José	 Ditewig	 en	 Jorine	 van	 den	 Brink,	
vroegen	om	de	kerkelijke	inzegening	in	ons	
midden	van	hun	geregistreerd	partnerschap	
als	 een	 verbond	 van	 liefde	 en	 trouw.	 Zo	
komen	we	als	gemeente	van	Christus	samen	
op	vrijdagmiddag	1	april	a.s.	in	een	dienst	die	
om	14.30	uur	zal	beginnen	in	de	Michaëlkerk.	
Een	 bijzondere	 dienst,	 waarin	we	 de	 liefde	
van	 twee	 mensen	 voor	 Gods	 aangezicht	
willen	 brengen.	 Niet	 alleen	 de	 gasten	 van	
Jorine	 en	 José	 zijn	 daar	 welkom,	 maar	
natuurlijk	ook	allen	die	 in	de	dankbaarheid	
en	vreugde	van	hen	beiden	willen	delen!	
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BERICHTEN		
	
	

	
	
In	het	weekend	van	25	en	26	maart	vindt	een	
inzamelingsactie	plaats	van	 levensmiddelen	
en	 spullen	 voor	 persoonlijke	 verzorging	 en	
eerste	 levensbehoefte	 voor	 Oekraïners.	 De	
diaconieën	 van	 de	 St.	 Andrieskerk,	
Johanneskerk	 en	 Michaëlkerk	 hebben	 dit	
initiatief	genomen.		
Bij	 de	PLUS	kunt	u	producten	kopen	die	 in	
Oekraïne	 zeer	welkom	zijn.	U	kunt	 zelf	 een	
keuze	 maken,	 de	 spullen	 afrekenen	 bij	 de	
kassa	 en	 bij	 de	 uitgang	 inleveren	 voor	
transport.	
Met	 elkaar	 hopen	 we	 op	 een	 mooie	
opbrengst!	
	
Petrus	in	het	land	

	
Vorige	 week	 zaterdag	 en	 jongstleden	
maandag	waren	er	heel	wat	 camera’s	 in	en	
om	 en	 bóven	 Leersum	 te	 zien.	 Voor	 een	
aflevering	 van	 het	 KRO-NCRV	 programma	
“Petrus	 in	 het	 land”	 werden	 er	 rond	 de	
Michaëlkerk	 opnamen	 gemaakt.	 De	
aflevering	wordt	volgende	week	zaterdag	26	
maart	om	17.10	uur	uitgezonden	op	NPO2.		
	

Het	begon	allemaal	met	een	telefoontje	over	
het	 houten	 kruis	 met	 de	 stenen,	 dat	 in	 de	
liturgie	van	Goede	Vrijdag	in	onze	kerk	altijd	
een	 plek	 heeft.	 Toen	 in	 coronatijd	 de	 kerk	
gesloten	 moest	 blijven	 in	 de	 Stille	 Week,	
hebben	we	dat	kruis	buiten	op	het	Kerkplein	
een	plek	gegeven.	De	redactie	van	“Petrus	in	
het	 land”	 hoorde	 daarvan,	 pakte	 dat	 op	 als	
een	inspirerend	idee	voor	andere	kerken	en	
zocht	 daarom	 contact.	 Zo	 kwam	 het	 tot	 de	
aflevering	die	nu	wordt	 voorbereid,	waarin	
de	 Michaëlkerk	 centraal	 zal	 staan.	 Een	
aflevering	waarin	een	aantal	leden	van	onze	
gemeente	in	beeld	zullen	komen	en	vertellen	
over	hoe	zij	een	weg	vonden	door	moeilijke	
tijden.		
	
Zo	 staat	 het	 ‘stenenkruis’	 alweer	 op	 het	
Kerkplein.	 “Een	 plekje	 om	 alles	 wat	 je	
bezwaart	en	belast	bij	neer	te	 leggen,”	zal	 ik	
erbij	vertellen	tijdens	de	TV-uitzending.	“Een	
steentje	als	een	stil	gebed.	Alles	kan	je	kwijt	bij	
de	Heer	 van	het	 leven	die	ons	 lijden	en	onze	
schuld	op	zich	nam	en	droeg.	Dat	geeft	hoop.	
Want	 zelfs	 Jezus	 lijden	 en	 sterven	 blijkt	 op	
Paasmorgen	geen	doodlopende	weg	te	zijn.”	
ds.	Pieter	Goedendorp		
	
Citaat	Dietrich	Bonhoeffer	
Ingezonden	door	P.	de	Grunt	
	
Christen	is	de	mens,	die	zijn	heil,	zijn	redding	
en	 zijn	 gerechtigheid	 niet	meer	 bij	 zichzelf	
zoekt,	maar	bij	Jezus	Christus	alleen.	DBW	5	
pag.	18	
	
PCOB-ontmoetingsmiddag	
	
Op	 donderdag	 24	 maart	 2022	 bent	 u	 van	
harte	 welkom	 op	 de	 PCOB-
ontmoetingsmiddag	 in	 de	 zaal	 van	 de	
Johanneskerk	aan	de	Lomboklaan.	Aanvang	
14.30	uur,	maar	de	zaal	is	om	14.00	uur	open	
voor	 koffie/thee	 en	 ontmoeting.	 Deze	
middag	 zal	 dhr.	 Dick	 van	 Toorn	 uit	
Buurmalsen	ons	mee	op	reis	nemen	door	de	
jaargetijden.	In	beeld	en	geluid	neemt	hij	ons	
mee	 naar	 de	 wonderen	 van	 de	 natuur,	
dwalend	 door	 dorp	 en	 veld,	 over	 land	 en	
water,	 want	 er	 is	 veel	 te	 genieten	 het	 hele	
jaar	door.	Gasten	zijn	van	harte	welkom	
Iet	Bleijenberg-Huetink,	vz. 
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Op	 weg	 naar	 Pasen	 met	 de	 Johannes	
Passion	
	
Al	 vanaf	 de	 vierde	 eeuw	 is	 het	 in	 de	
christelijke	kerk	gebruikelijk	dat	in	de	weken	
voorafgaande	 aan	Pasen,	 de	 passieverhalen	
zingend	in	de	kerk	worden	voorgedragen.	
Na	 de	 eerste	 uitvoering	 op	 Goede	 Vrijdag	
1724	 heeft	 Bach	 zijn	 Johannes	 Passion	 nog	
minstens	 viermaal	 bewerkt.	 De	 laatste	
bewerking	 dateert	 uit	 1749,	 één	 jaar	 voor	
zijn	dood.		
Deze	 laatste	 bewerking	 wordt	 uitgevoerd	
door	 het	 Oratoriumkoor	 Euphonia	 Rhenen	
samen	 met	 het	 Cappella	 Maria	 Barbara	
Orkest	en	de	solisten:	
Anna	 Bachleitner	 -	 Sopraan,	 Tobias	 Segura	
Peralta	 –	 Coutertenor,	 Gerben	 Houba	 –	
Tenor/Evangelist,	 Robbert	 Muuse	 –	
Bas/Bariton,	 Janko	 Fraanje	 –	 Bas/Bariton,	
Elly	Meijer-Klein	–	orgel.	
Het	 geheel	 staat	 onder	 leiding	 van	 dirigent	
Bas	Ramselaar.	
Kom	kijken,	luisteren	en	vooral	genieten!	
	

• Datum:  Zaterdag 2 april 2022 
• Waar: Cunerakerk – Rhenen 
• Aanvang concert: 20:00 uur 
• Kerk open: 19:15 uur 

	
Toegangskaarten,	 incl.	 programmaboekje,	
pauzedrankje	en	traktatie:		
•	In	de	voorverkoop	(t/m	26	maart):	€	27,00	
•	Daarna	is	de	toegangsprijs	€	30,00	
	
Kaarten	te	bestellen:	
•	Via	www.euphonia-rhenen.nl	
•	Bij	de	leden	
•	 Voorafgaand	 aan	 het	 concert	 (contante	
betaling)	
Oratoriumkoor	Euphonia	Rhenen	
	
	
	

JEUGD	EN	JONGEREN	
	
Ben	je	klaar	voor	het	feest?		
	
De	 derde	 zondag	 van	 de	 veertigdagentijd	
komt	 eraan,	 dus	 weer	 een	 nieuwe	
uitnodiging,	 deze	 keer	 achter	 in	 de	
nieuwsbrief.		
Ook	 is	 er	 nog	 plek	 genoeg	 voor	 jullie	
geknutselde	 vlaggetjes.	 We	 zijn	 benieuwd	
naar	 wat	 jullie	 hoop	 geeft,	 of	 waar	 je	 aan	
denkt	bij	Pasen.	
Zien	we	jullie	zondag?	
	
Groetjes	van	de	Kindernevendienst	
	
Catechesegroep	‘Meeting	Point’		
	
Maandagavond	21	maart	van	19.00	tot	19.45	
uur	staat	de	eerstvolgende	afspraak	voor	de	
catechesegroep.	 We	 maken	 er	 een	
ontspannen	bijeenkomst	van!	
	
Wie	herinnert	zich	nog	wat	een	'dropping'	
is?	8	april	2022	20:30...	
	
De	 vorige	 dropping	 kon	 helaas	 niet	
doorgaan,	 maar	 nu	 gelukkig	 alsnog!	
8	 april,	 20.30	 uur,	 wordt	 er	 een	 dropping	
georganiseerd	 voor	 iedereen	 die	 mee	 wil	
doen!	
We	 starten	 op	 het	 Kerkplein.	
Dat	is	ook	de	terugkeerlocatie		
(als	 je	 de	 weg	 tenminste	 terugvindt	 )	
We	 zorgen	 daar	 voor	 warmte	 en	 voor	
lekkers!	
Je	 wordt	 door	 ons	 ingedeeld	 in	 een	 groep.	
Trek	 warme	 kleding	 aan	 en	 neem	 een	
zaklamp	mee.	We	zorgen	voor	mooi	vervoer	
en	je	wordt	op	een	geheime	locatie	'gedropt'.	
Aanmelden	via	deze	link:	
http://bit.do/dropping8april	
	
Daniël,	Martin,	Reinier,	Niels	
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FINANCIËN	
	
Financieel	nieuws	van	de	diaconie:	
	
Graag	 willen	 we	 u	 en	 jullie	 op	 de	 hoogte	
brengen	 van	 een	 aantal	 financiële	 zaken	
waar	de	diaconie	zich	o.a.	het	afgelopen	jaar	
mee	bezig	hebben	gehouden.	
	
Opbrengst	 van	 de	 derde	 collecte	 (de	
zendingsbus)	 bestemd	 voor	 Stichting	
Albanië	Comité	
Vanaf	 3	 januari	 2021	 t/m	 30	 januari	 2022	
hebben	we	via	de	Zendingsbus	in	de	kerk	of	
via	de	bank	of	Givt	app,	collecte	3,	het	mooie	
van	 €	 4.096,17	 opgehaald.	 Als	 diaconie	
verhogen	we	dit	bedrag	door	het	1,5	keer	te	
vermenigvuldigen	en	hebben	we	€	6.144,26	
over	 kunnen	 maken	 naar	 de	 Stichting	
Albanië	Comité.		
Als	diaconie	zijn	we	dan	ook	dankbaar	voor	
uw	en	jullie	gaven	en	hebben	we	met	elkaar	
153	voedselpakketten	voor	de	allerarmsten	
in	Albanië	kunnen	sponsoren.	
	
Opbrengst	Jaarproject	“Opvang	gestrande	
vluchtelingen	in	Griekenland”.	
Ook	 hebben	we	 het	 afgelopen	 jaar	 vanaf	 3	
januari	2021	t/m	30	 januari	2022	voor	ons	
jaarproject	 voor	 de	 opvang	 van	 gestrande	
vluchtelingen	 in	 Griekenland	 uw	 en	 jullie	
bijdrage	gevraagd.	Hiervoor	hebben	we	ook	
een	mooi	bedrag	van	€	1896,05	ontvangen.	
Ook	 dit	 bedrag	 hebben	 we	 1,5	 keer	
vermenigvuldigd	 en	 is	 er	 €	 2.844,08	
overgemaakt	aan	het	 jaarproject	2021	t.b.v.	
de	 opvangen	 van	 gestrande	 vluchteling	 in	
Griekenland	Lesbos.	
	
Opbrengst	 inzamelingsactie	 noodhulp	
Oekraïne	tot	nu	toe	
Het	 verheugt	 de	 diaconie	 u	 en	 jullie	 te	
kunnen	 mededelen	 dat	 tot	 nu	 toe	 de	
inzamelingsactie	 voor	 noodhulp	 in	 de	
Oekraïne	 het	mooie	 bedrag	 van	€	 1.260,00	
heeft	opgebracht.	
Wij	 hebben	 dit	 bedrag	 verdubbeld	 en	 €	
2.520,00	overgemaakt	naar	de	rekening	van	
Kerk	in	Actie	Noodhulp	Oekraïne.	
Blijft	u	gerust	de	noodhulp	voor	de	Oekraïne	
steunen!	De	speciale	QR-code	van	de	Givt	app	

en	 ons	 bankrekeningnummer	 blijven	
hiervoor	nog	geopend.	
	
Hartelijk	dank	voor	uw	gaven	en	medeleven!	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

QR-code	noodhulp	Oekraïne	
	
	
	
	
LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	20	maart			
	
De	liturgie	van	zondag	20	maart	was	nog	niet	
beschikbaar	 bij	 het	 drukken	 van	 de	
Nieuwsbrief.	 U	 vindt	 deze	 t.z.t.	 op	 onze	
website:	www.pknleersum.nl/michaelkerk.	
	
Online	meekijken	
	
De	onlineviering	 is	 als	 altijd	 live	 of	 later	 te	
volgen	via	Kerkomroep:	
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498.		
	
Kerkdiensten	komende	periode	
	
27	maart:	ds.	Pieter	Goedendorp	
	 -	4e	zondag	veertigdagentijd	
	 -	viering	Heilig	avondmaal	
3	april:	mw.	ds.	D.	Atema,	Barneveld	
	 -	5e	zondag	veertigdagentijd	
10	april:	ds.	Pieter	Goedendorp	
	 -	Palmzondag	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	25	maart	2022.	
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