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Nieuwsbrief		
25	maart	2022	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	

	 	
	
	
	
	
	
BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	27	maart	–	vierde	zondag	van	de	
Veertigdagentijd	
	
Onze	 voorganger	 is	 op	 deze	 vierde	 zondag	
van	 de	 Veertigdagentijd	 ds.	 Erik	
Schuddebeurs	 uit	 Houten.	 We	 vieren	 voor	
het	 eerst	 sinds	 vele	 maanden	 weer	 het	
Avondmaal,	de	Maaltijd	van	de	Heer.		
Wim	Immink	 is	ouderling	van	dienst.	Naast	
dienstdoend	 diaken	 Reinier	 Bijkerk,	 zijn	 er	
meerdere	 diakenen	 aanwezig	 m.b.t.	 de	
organisatie	van	het	Heilig	Avondmaal.	
Frank	 Firet	 bespeelt	 het	 orgel	 en	 de	 lezing	
wordt	verzorgd	door	Jaqueline	Post.	
Voor	 de	 kinderen	 is	 er	 elke	 zondag	 weer	
kindernevendienst	en	oppas.	
	
Zondag	 3	 april	 –	 vijfde	 zondag	 van	 de	
veertigdagentijd	
	
Op	deze	zondag	verwelkomen	we	ds.	Doetie	
Atema	 uit	 Barneveld.	 Marian	 Clarijs	 is	
ouderling	 van	 dienst,	 Anneke	 Kievith	 de	
diaken	 en	 Lia	 van	 de	 Lagemaat	 de	
kerkrentmeester.	Gerard	Rosier	bespeelt	het	
orgel.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
 
	 	

Zondag	27	maart	2022	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Schuddebeurs,	
Houten	
Ouderling:	Wim	Immink		
Diaken:	Reinier	Bijkerk	
Kerkrentmeester:	René	Doornenbal	
Lector:	Jaqueline	Post	
Orgel:	Frank	Firet	
Collecte	Diaconie:	St.	
Regenbooggroep	
Collecte	Kerk:	Beeld	en	Geluid	
 

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

Schenk	mij	uw	ogen	
zodat	ik	zal	zien	
kale	taken,	
het	zonlicht	dat	danst		
over	jonggroen	blad,	
uitbundige	bloesems,	
vruchten	waarin	U	zichzelf	verbergt:	
Uw	liefde	als	gift	voor	elke	dag.	
Amen	

Tekst:	Mirjam	van	der	Vegt	
	lerenvanbomen.nl	
Foto:	Sergi	Dolcet	Escrig	-	Unsplash	
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COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Zondag	27	maart	
	
Tijdens	de	dienst	van	27	maart	collecteert	de	
diaconie	 voor	 “Stichting	 Regenbooggroep	
in	Amsterdam”	 (collecte	 1	 via	 de	 collecte-
app)	
	
Wat	doet	Stichting	Regenbooggroep;	
Ieder	 mens	 is	 de	 moeite	 waard,	 dus	 ook	
mensen	 die	 in	 armoede	 leven	 en/of	 sociale	
uitsluiting	 ervaren.	 Wij	 stimuleren	 mensen	
zelf	vorm	en	inhoud	te	geven	aan	hun	bestaan.	
Betrokkenheid	 bij	 mensen	 in	 (sociale)	
armoede	 is	 dat	 wat	 onze	 vrijwilligers	 en	
medewerkers	 bindt.	 Dat	 doen	 we	 middels	
onder	andere	de	volgende	thema’s:	
Eenzaam,	 verslaafd,	 arm,	 chronisch	
psychiatrische	klachten:	onze	doelgroep	kent	
een	combinatie	van	deze	factoren	die	het	leven	
extra	ingewikkeld	maakt.	
	
Wat	doen	we	met	uw	donatie?	
De	opvang	van	ruim	5000	dak	-en	thuislozen	
per	 jaar	 is	 onze	grootste	uitgave.	Daarnaast	
kopen	 we	 brillen,	 maaltijden	 en	 betalen	 we	
tandartsrekeningen	voor	mensen	die	dat	zelf	
niet	 kunnen.	 Duizenden	 sokken,	
onderbroeken,	 jassen,	 dassen	 en	
handschoenen	 gaan	 er	 richting	 de	
inloophuizen.	We	regelen	uitjes	voor	mensen	
die	al	jaren	geen	geld	hebben	om	iets	leuks	te	
doen.	Onze	1000	vrijwilligers	gaan	wekelijks	
langs	 bij	 mensen	 die	 het	 zelfstandig	 niet	
redden.	
	
Waarom	doen	wij	dit	werk?	
Al	 die	 kleine	 en	 minder	 kleine	 dingen	 die	
ervoor	 zorgen	 dat	 een	 mens	 niet	 alleen	
bestaat,	maar	 ook	 het	 gevoel	 heeft	 te	 leven;	
van	 waarde	 te	 zijn.	 Wij	 blijven	 in	 hen	
investeren,	 samen	 met	 u.	 Help	 ons	 door	 te	
doneren.	 Want:	 "Ieder	 mens	 is	 de	 moeite	
waard".	
	
De	 algemene	 kerkelijke	 collecte	 (collecte	 2	
via	 de	 collecte-app)	 op	 deze	 zondag	 is	
bestemd	voor	Beeld	en	Geluid.			
	
	
	
	
	
	

Zondag	3	april	
	
Tijdens	 deze	 dienst	 collecteert	 de	 diaconie	
voor	“Kinderhospice	Binnenveld”	(collecte	
1	via	de	collecte-app)	
	
Ook	wanneer	een	kind	ernstig	ziek	is,	gaat	het	
leven	‘gewoon’	door….	
Kinderhospice	Binnenveld	 is	een	huis,	net	als	
thuis,	 voor	 ernstig	 zieke	 kinderen.	 Een	 huis	
waar	 zieke	 kinderen	 korte	 óf	 langere	 tijd	
kunnen	 verblijven,	 waardoor	 ouders	 en	 het	
gezin	 even	 rustig	 op	 adem	 kunnen	 komen,	
terwijl	de	zorg	voor	hun	kind	in	professionele	
handen	is.	
	
De	 algemene	 kerkelijke	 collecte	 (collecte	 2	
via	 de	 collecte-app)	 op	 deze	 zondag	 is	
bestemd	voor	Jeugd	en	Jongerenwerk.			
	
	
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.	
	

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.		
	



3	
	

OMZIEN	NAAR	ELKAAR	
	
Onze	zieken	
	
Voor	zover	bekend	verblijven	op	dit	moment	
twee	 van	 onze	 gemeenteleden	 in	 het	
ziekenhuis.		
Al	 onze	 zieken	 wensen	 we	 in	 de	 situatie	
waarvoor	 zij	 zich	 gesteld	 zien	 veel	 sterkte,	
goede	 moed	 en	 de	 ervaring	 van	 Gods	
nabijheid	toe.		
	
In	Memoriam		
Willemina	Berendina	Alie	van	der	Wilt	 -	
van	Triest		
	
Nog	 maar	 enkele	 weken	
wist	Will	van	der	Wilt	dat	
ze	ongeneeslijk	ziek	was.	
Een	 onvoorstelbaar	
bericht,	 dat	 Will	 met	 de	
realiteitszin	 die	 we	 van	
haar	 kenden	 heeft	
aanvaard.	 Zolang	 haar	
genoeg	 energie	 restte	 heeft	 ze	 die	 gebruikt	
om	 met	 de	 kring	 van	 naasten	 en	 vrienden	
open	het	einde	van	haar	levensweg	tegemoet	
te	gaan.	Helaas	liepen	de	krachten	snel	terug.		
Er	is	gelegenheid	om	afscheid	te	nemen	van	
Will	en	om	de	kinderen	en	kleinkinderen	te	
condoleren	 in	 het	 Michaëlhuis.	 De	
afscheidsdienst	vindt	 eveneens	plaats	 in	de	
Michaëlkerk.	Daarna	wordt	het	lichaam	van	
Will	 ter	 aarde	 besteld	 op	 de	 Nieuwe	
Algemene	Begraafplaats.	
We	 missen	 in	 een	 betrokken	 gemeentelid,	
gedragen	 door	 vertrouwen	 op	 Gods	
nabijheid	 in	 alle	 bescheidenheid	 de	 jaren	
door	zich	inzettend	voor	verbinding	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	 20	 maart	 was	
bestemd	 voor	 Dhr.	 van	
Dam.	

	
Bevestiging	en	inzegening		
	
Op	1	april	2021,	middenin	coronatijd,	gingen	
José	 Ditewig	 en	 Jorine	 van	 den	 Brink	 hun	
geregistreerd	 partnerschap	 aan.	 Wie	 had	
gedacht	dat	het	pas	op	de	éérste	verjaardag	
van	die	blijde	dag	mogelijk	zou	zijn	om	hun	
relatie	als	een	verbond	van	liefde	en	trouw	in	
te	 laten	 zegenen	 in	 een	 kerkdienst!	
Aanstaande	vrijdagmiddag	zal	het	zover	zijn.	
José	 en	 Jorine	 komen	 ter	 kerke	 om	 hun	
relatie	als	een	oprecht	verbond	van	liefde	en	
trouw	 voor	 God	 te	 brengen	 en	 kerkelijk	 te	
laten	inzegenen.	De	dienst	zal	om	14.30	uur	
in	 de	 Michaëlkerk	 beginnen.	 Ds.	 Pieter	
Goedendorp	gaat	daarin	voor.	Niet	alleen	de	
gasten	van	Jorine	en	José	zijn	welkom,	maar	
vanzelfsprekend	ook	alle	gemeenteleden	en	
anderen	die	in	de	dankbaarheid	en	vreugde	
van	hen	beiden	willen	delen!	
	
Michaëlkerk	op	TV	
	
Het	zal	niet	vaak	gebeurd	zijn:	onze	kerk	op	
TV.	Vorige	week	meldden	we	het	al:	het	KRO-
NCRV-TV	 programma	 “Petrus	 in	 het	 Land”	
bracht	 een	bezoek	aan	de	Michaëlkerk.	Het	
begon	 allemaal	 met	 het	 kruis	 dat	 we	 in	
coronatijd	in	de	Stille	Week	op	het	Kerkplein	
zetten	 en	 bij	 het	 thema	 van	 de	 Passion	 dit	
jaar:	“Alles	komt	goed?!”	In	de	voorbereiding	
van	het	programma	hoorde	de	redactie	van	
wat	ons	dorp	in	het	afgelopen	jaar	beleefde	
met	 de	 valwind	 en	 zo	 liep	 het	 uit	 op	 een	
aflevering	onder	de	 titel	 “Een	weg	vooruit”.	
Op	de	website	van	“Petrus	in	het	Land”	wordt	
nu	een	 tipje	opgelicht	van	de	aflevering	die	
zaterdagmiddag	 op	 NPO2	 zal	 worden	
uitgezonden.	
	
Een	weg	vooruit	in	Leersum	
Petrus	 is	 deze	 week	 te	 vinden	 in	 de	
Michaëlkerk	 in	 Leersum,	 waar	 dominee	
Pieter	Goedendorp	laat	zien	hoe	de	gemeente	
een	weg	vooruit	slaat.		
Hoe	 ga	 je	 ‘een	weg	 vooruit’,	 als	 je	 door	 de	
bomen	het	bos	niet	meer	kunt	zien?	Voor	de	
bewoners	 uit	 Leersum	was	 dit	 letterlijk	 en	
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figuurlijk	 het	 geval,	 want	 dit	 Utrechtse	
dorpje	 is	 in	 de	 zomer	 van	 2021	 zwaar	
getroffen	door	een	razende	valwind.	Binnen	
een	 minuut	 werden	 duizenden	 bomen	 en	
meer	dan	honderd	huizen	verwoest.	De	kerk	
is	gelukkig	goed	weggekomen	en	heeft	geen	
schade	opgelopen.	

De	 Michaëlkerk	 is	 het	 middelpunt	 van	
Leersum.	 Eerst	 stond	 er	 een	 oud	 houten	
kerkje,	 maar	 die	 heeft	 rond	 1300	 plaats	
gemaakt	voor	een	kerk	van	steen.	Dat	was	de	
eerste	verbouwing	die	de	kerk	is	ondergaan,	
maar	zeker	niet	de	laatste.	De	kerk	is	door	de	
eeuwen	heen	vaak	aangepast	en	verbouwd.	
Toch	 is	 het	 oudste	 gedeelte	 van	 de	 stenen	
kerk	nog	intact	gebleven.	
De	 protestantse	 gemeente	 Leersum	 is	
volgens	 Pieter	 Goedendorp	 de	 ideale	
gemeente	om	dominee	van	te	zijn.	'Het	is	een	
gemeente	die	goed	met	het	dorp	verweven	is	
en	 dat	 merk	 je	 in	 het	 gemeenteleven.'	 Dat	
gemeentegevoel	 bleek	 ook	 na	 de	 valwind,	
toen	alle	inwoners	voor	elkaar	klaarstonden	
om	te	helpen.	

Dat	gevoel	van	samenzijn	is	niet	alleen	in	de	
kerk	te	vinden,	maar	ook	in	de	Snuffelschuur:	
een	 grote	 schuur	met	 tweedehands	 spullen	
die	te	koop	zijn	voor	een	aardig	prijsje.	Hier	
ontmoeten	 we	 Riek	 van	 Hussel,	 die	 als	
vrijwilliger	 op	 de	 boekenafdeling	werkt.	 Al	
het	 geld	 wat	 in	 de	 Snuffelschuur	 wordt	
verdiend,	 wordt	 aan	 de	 Michaëlkerk	
gegeven.	 Riek	 hoopt	 dat	 het	 kerkgebouw	
hierdoor	nog	lang	vooruit	kan.	
	

Ook	Carine	Roos	moet	weer	een	weg	vooruit	
vinden.	 Eén	 van	 haar	 beste	 vriendinnen	
kreeg	de	spierziekte	ALS.	Carine	werkt	in	een	
revalidatiecentrum	 voor	 mensen	 met	
hersenletsel,	dus	voelde	het	natuurlijk	voor	
haar	 om	 een	 deel	 van	 de	 zorg	 van	 haar	
vriendin	 op	 zich	 te	 nemen.	 Na	 haar	 dood	
heeft	 Carine	 veel	 troost	 gevonden	 in	 het	
maken	van	muziek.		
Zoals	 altijd	 wordt	 Petrus	 in	 het	 land	
afgesloten	met	een	passend	 lied.	Dit	keer	 is	
dat	lied	563:	Alles	wat	over	ons	geschreven	
is.	
	
Benieuwd	 geworden?	 Deze	 aflevering	 van	
Petrus	 in	 het	 land	 is	 te	 zien	 op	 zaterdag	 26	
maart	om	17:10	uur	bij	KRO-NCRV	op	NPO2.	
	
BERICHTEN		
	
Nieuwsbrief	
	
Zoals	u	misschien	al	opgevallen	is,	bevat	deze	
nieuwsbrief	informatie	voor	twee	zondagen.	
Aangezien	 we	 weer	 richting	 het	 'oude	
normaal'	 van	 voor	 Corona	 teruggaan	 in	 de	
kerk,	 en	 het	 veel	 inspanning	 kost	 om	
wekelijks	 een	 nieuwsbrief	 te	 leveren	 is	
besloten	 de	 frequentie	 te	 verlagen	 naar	 1x	
per	twee	weken.		
Onder	 aan	 de	 nieuwsbrief	 leest	 u	 voortaan	
wanneer	 de	 volgende	 nieuwsbrief	 uitkomt	
(in	 dit	 geval	 8	 april)	 en	 wanneer	 copy	
ingeleverd	moet	zijn.	
	
Regio90	 meldt	 dat	 het	 technische	 defect,	
waardoor	 in	 de	 afgelopen	 weken	 de	
verbinding	 met	 de	 Michaëlkerk	 op	
zondagmorgen	 steeds	 maar	 niet	 tot	 stand	
kon	komen,	is	verholpen.	Zo	zouden	diensten	
in	 onze	 kerk	 ook	 weer	 via	 de	 kabel-TV	 bij	
Regio90	 te	 zien	 moeten	 zijn.	 Omdat	 ook	
ándere	kerkdiensten	worden	gestreamd	kan		
het	 gebeuren	 dat	 niet	 de	 gehele	 dienst	 te	
volgen	 is.	 Wie	 via	 Kerkomroep	 kijkt	 heeft	
daarvan	geen	hinder.	

Dominee	Pieter	Goedendorp	
 

De	Snuffelschuur	

Carine	Roos	
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De	 Leersumse	 diaconieën	 houden	 dit	
weekend	 gezamenlijk	 een	 actie	 voor	
Oekraïne.	 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.	
Doet	u	mee?	
	
De	Boekenclub	
	
Vorige	 week	 was	 de	
boekenclub	 weer	 bijeen.	
We	 bespraken	 Paulo	
Cognetti's	 “De	 acht	
bergen.”	 De	 roman	
beschrijft	 onder	 andere	
de	 thema's	 vriendschap	
en	natuur.	En	ook	het	effect	
dat	die	ruige	natuur	heeft	op	de	mensen	die	
in	die	bergen	wonen.	Mooi	te	horen	hoe	ieder	
weer	 aangesproken	 werd	 door	 andere	
aspecten	in	het	boek.	De	unanieme	conclusie	
was:	prachtig	boek!	
We	 starten	 in	 een	 nieuw	 boek	 dat	 we	 op	
dinsdag	 19	 april	 bespreken.	 Ditmaal	 lezen	
we:	 “De	 kaalvreter,”	 debuutroman	 van	
Machteld	Siegmann.	 	Wees	welkom	om	ook	
eens	aan	te	schuiven!	Verdere	details	vindt	u	
in	april	in	de	Nieuwsbrief.		
Hartelijke	groet,		
Ds.	Pieter	Goedendorp	en	Annette	Barreveld			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
JEUGD	EN	JONGEREN	

	
Ben	je	klaar	voor	het	feest?	
	
Het	 is	 alweer	 de	 vierde	 zondag	 van	 de	
veertigdagentijd.	 Pasen	 komt	 steeds	
dichterbij.	Zondag	horen	we	het	verhaal	van	
de	verloren	zoon.		
De	 week	 erna;	 op	 3	 april	 lezen	 we	 over	
‘Wijsheid’	n.a.v.	het	boek	Spreuken.	
De	 uitnodigingen	 vind	 je	 achter	 in	 de	
nieuwsbrief.	
Tot	zondag!	
De	leiding	van	de	kindernevendienst	
	
Heb	jij	je	al	aangemeld	voor	de	dropping?	
	
Ligt	 jouw	 zaklamp	 en	 warme	 trui	 al	 klaar,	
want	8	april	 is	het	 zover!	De	dropping!	We	
starten	om	20.30	uur	vanaf	het	kerkplein.	
Dat	is	ook	de	terugkeerlocatie	(als	je	de	weg	
tenminste	terugvindt).	We	zorgen	daar	voor	
warmte	en	voor	lekkers!	
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	
	
FINANCIËN	
	
Giften	
	
De	volgende	gift	werd	ontvangen:	

• €	15	via	mevr.	C.	Doornenbal	
verjaardagsfonds	

Hartelijk	dank	namens	het	College	van		
Kerkrentmeesters.	
Lia	van	de	Lagemaat	
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LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	27	maart			
Ds.	E.	Schuddebeurs,	Houten		
	
-mededelingenfilm	en	orgelspel	
-welkom		
-hand	op	het	hart	
-zingen:	lied	283	
-moment	van	stilte	en	inkeer	
-bemoediging	en	groet	
-zingen:	lied	103	vers	1	en	5	
-openingsgebed	
-voor	de	kinderen	
-zingen:	projectlied	vers	1	en	2	
Kinderen	gaan	naar	de	kindernevendienst	
-schriftlezing:	Lucas	15:	11-32	(NBV21)		
-zingen:	lied	886	
-overdenking	
-zingen:	lied	975	vers	1	en	4	
-gebeden	
-toelichting	op	de	collecten	
-zingen:	lied	385	
-lofprijzing	
-gebed	om	de	heilige	Geest	over	brood	en	wijn	
-nodiging	
-zingen:	lied	1006	Onze	Vader	
-vredegroet	
-zingen:	lied	377	vers	1	
-delen	van	Brood	en	Wijn	
-zingen:	lied	377	vers	2		
-gebed	na	de	Maaltijd	
-zingen:	lied	381	vers	6	
-tenslotte	
-zingen:	lied	103c	vers	1	en	2	
-zegen	
-hand	op	het	hart	
-mededelingenfilm	en	orgelspel	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Zondag	3	april	2022	
Aanvang:	10.00	uur	
Voorganger:	ds.	D.	Atema,	Barneveld	
Ouderling:	Marian	Clarijs	
Diaken:	Anneke	Kievith	
Kerkrentmeester:	Lia	van	de	Lagemaat	
Lector:	nog	niet	bekend	
Orgel:	Gerard	Rosier	
Collecte	Diaconie:	kinderhospice	Binnenveld	
Collecte	Kerk:	Jeugd-	en	Jongerenwerk		
	
De	liturgie	van	de	dienst	van	3	april	verschijnt	
in	 de	 loop	 van	 volgende	week	 op	 de	website	
www.pknleersum.nl/michaelkerk	
	
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	
	
10	april:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
	 Palmzondag	
14	april	(19.30	uur):	Ds.	Pieter	Goedendorp	
	 Witte	Donderdag	-	avondgebed	
15	april	(19.30	uur):	Ds.	Pieter	Goedendorp	
	 Goede	Vrijdag	
16	april	(19.30	uur):	Ds.	Pieter	Goedendorp	
	 Stille	Zaterdag	–	avondgebed	
17	april:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
	 Pasen	
	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	8	april	2022	
Copy	aanleveren	voor	donderdag	7	april,	
18.00	uur	bij	msclarijs@gmail.com	
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Uitnodiging	27	maart	
	

	
	
	
Uitnodiging	3	april	
	

	
	


