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Aan	tafel	
	
Een	gemeentelid	waar	ik	op	bezoek	kwam	vertelde	me	sinds	het	overlijden	van	haar	man	
eigenlijk	niet	meer	aan	tafel	te	eten.	De	maaltijd	gebruikte	ze	het	liefst	zittend	op	de	bank,	
bord	op	schoot,	tegenover	de	TV.	Zo	had	ze	nog	een	beetje	het	gevoel	iemand	tegenover	zich	
te	hebben,	zei	ze.	M’n	hart	bloedde	toen	ze	vertelde	hoe	ze	juist	aan	tafel	zich	eenzaam	kon	
voelen.	Wat	gunde	ik	haar	wat	tafelgenoten.	Iemand	voor	ogen.			
	
Oog	houden	op	elkaar.	Dat	is	één	van	de	dingen	waar	het	in	de	gemeente	van	Christus	om	
draait.	Het	raakt	aan	de	kern	van	het	kerkzijn.	Al	vanaf	het	prille	begin!	Lees	Handelingen	
en	de	brieven	van	de	apostelen	maar	eens	over	onderlinge	betrokkenheid	en	in	dat	spoor	
dan	over	de	zorg	aan	mensen	die	als	naasten	op	je	pad	komen.	Dat	kan	gaan	om	hulp	-op	
welke	manier	dan	ook-	en	troost,	bemoediging	en	bijstand.	Daar	ligt	van	meet	af	aan	een	
roeping	voor	ieder	gemeentelid.	En	nu	wordt	wat	gemeenteleden	op	dat	gebied	allemaal	
voor	 elkaar	 doen	 en	 betekenen	 jammer	 genoeg	 niet	 altijd	 (h)erkend	 als	 pastoraat	 en	
diaconaat,	maar	het	is	het	wel	degelijk!	En	in	al	dat	omzien	naar	elkaar,	alle	onderlinge	
zorg	voor	elkaar,	komt	God	ons	heel	nabij.			
	
Je	leest	het	bij	de	apostelen	en	op	allerlei	andere	plekken	in	de	Bijbel	en	je	weet	het	uit	
eigen	ervaring:	met	elkaar	de	maaltijd	gebruiken	is	óók	een	vorm	van	omzien	naar	en	zorg	
voor	elkaar.	Samen	eten	verbindt.	Zo	neemt	Jezus	bij	mensen	(thuis)	aan	de	maaltijd	deel.	
Hij	 vraagt	mensen	 om	met	 hem	 te	 eten.	We	 kennen	 uit	 ons	 eigen	 gemeenteleven	 het	
interkerkelijke	diaconale	Eetcafé	en	zo	af	en	toe	de	maaltijden	op	Bid-	of	Dankdag.	Maar	
het	 best	 weten	 we	 toch	 van	 de	 Maaltijd	 van	 de	 Heer	 die	 we	 met	 elkaar	 vieren.	 Het	
herinnert	ons	aan	dat	éne	laatste	avondmaal	van	de	Heer,	waarbij	hij	z’n	leerlingen	onder	
meer	beloofde	hen	nooit	los	te	zullen	laten.	Die	maaltijd	waarin	Jezus	zichzelf	deelt	is	voor	
ons	het	startpunt	van	alles	wat	we	aan	oplettende	zorg,	aandacht,	hulp,	bemoediging	en	
bijstand	delen	met	elkaar.		
	
“Aan	tafel”	is	het	motto	voor	het	nieuwe	seizoen	dat	we	zondag	
ingaan.	We	vieren	zondag	geen	avondmaal,	maar	we	sluiten	af	
met	een	eenvoudige	lunch.	Maar	let	maar	eens	op	hoe	van	alles	
wat	we	aan	de	Tafel	van	de	Heer	zoeken	en	ervaren,	óók	zomaar	
rond	soep	en	broodjes	kan	gebeuren.	Hopelijk	kan	het	het	begin	
zijn	van	een	seizoen	vol	van	hartverwarmende	ontmoetingen	en	
verbinding.	Een	seizoen	waarin	we	bij	alle	onrust	en	onvrede	om	
ons	heen,	bij	alle	vragen	die	ons	bezig	kunnen	houden,	elkaar	ter	
zijde	 kunnen	 staan	 en	 -wie	 weet-	 met	 elkaar	 soms	 zómaar	
Christus	in	het	oog	krijgen.	
	
ds.	Pieter	Goedendorp	

Nieuwsbrief	
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BIJ	DE	DIENSTEN	
	
Zondag	25	september	–	Startzondag	
	
Zondag	 staan	we	 stil	 bij	de	 start	 van	een	nieuw	seizoen	 in	het	kerkenwerk.	Noem	het	
‘Startzondag’	of	noem	het	‘Gemeentezondag’.	De	werkgroep	liturgie	werkte	mee	aan	de	
voorbereiding	 van	 de	 dienst,	 waaraan	 ook	 verschillende	 gemeenteleden	 zullen	
meewerken.	 Ds.	 Pieter	 Goedendorp	 gaat	 voor,	 Frank	 Firet	 begeleidt	 de	 samenzang,	
Marjon	van	den	Ham	leest	uit	de	Schriften.	Natuurlijk	is	er	kindernevendienst	en	in	het	
Michaëlhuis	oppas	voor	de	kleinsten.		
Na	de	dienst	drinken	we	een	feestelijk	verzorgd	kopje	koffie	waarbij	er	volop	gelegenheid	
is	om	bij-	en	verder	te	praten.	Voor	jong	en	oud	staan	er	gezelschapsspelen	klaar	en	voor	
de	kids	zelfs	een	springkussen.	Tegen	 twaalven	zetten	we	een	 lichte	 lunch	klaar	en	zo	
ronden	we	‘aan	tafel’	met	soep,	salade	en	brood	deze	Startzondag	af.		
Het	is	niet	nodig	zich	tevoren	voor	de	lunch	op	te	geven.	Iedereen	is	gewoon	van	harte	
welkom!		
	
Zondag	2	oktober		
	
De	eerste	 zondag	 van	oktober	 is	 vanouds	 Israëlzondag.	Verderop	 in	deze	Nieuwsbrief	
leest	u	meer	daarover.	Bij	ons	in	de	dienst	zal	ds.	Doetie	Atema	uit	Barneveld	voorgaan.	
Gerard	Rosier	bespeelt	het	orgel.	Er	is	JoZ!	voor	de	tieners,	nevendienst	voor	de	kinderen	
en	oppas	voor	de	kleinsten	in	het	Michaëlhuis.			
 
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Zondag	25	september	
	

• Tijdens	de	dienst	van	25	september	collecteert	de	diaconie	voor	ons	jaarproject	
via	Kerk	in	Actie	“Kansen	voor	jongeren	in	achterstandswijken	in	Libanon”.	
(collecte	1	via	de	collecte-app)	

	
In	Bourj	Hammoud,	 een	 overbevolkte	 en	 arme	wijk	 in	Beiroet,	 zijn	 de	 problemen	niet	 te	
overzien.	Gebrek	aan	goed	onderwijs,	werkloosheid,	armoede	en	geweld	ontnemen	jongeren	
-	 Syrische	 vluchtelingen,	 maar	 ook	 de	 Libanese	 jeugd	 -	 elk	 perspectief	 op	 een	 betere	
toekomst.	Jongerencentrum	Manara	in	Beiroet	vangt	ieder	jaar	duizend	kwetsbare	tieners	
uit	 deze	 wijk	 op.	 Het	 centrum	 voelt	 voor	 hen	 als	 een	 tweede	 thuis:	 ze	 krijgen	
huiswerkbegeleiding,	 een	 vaktraining,	 psychosociale	 hulp	 of	 kunnen	 er	 terecht	 voor	 een	
partijtje	tafelvoetbal	of	airhockey.	Deze	veilige	en	liefdevolle	plek,	waar	jongeren	de	ruimte	
krijgen	 leeftijdsgenoten	 te	ontmoeten	en	even	onbezorgd	 jong	kunnen	zijn,	geeft	hen	een	
stevig	steuntje	in	de	rug	op	weg	naar	de	toekomst.		
De	18-jarige	Mukhtar	is	een	van	deze	jongeren.	Hij	kwam	getraumatiseerd	uit	Syrië	naar	
Libanon	en	zit	nu	in	de	examenklas	van	de	middelbare	school.	“Het	Manaracentrum	heeft	
mij	veranderd.	Ik	heb	hier	geleerd	hoe	ik	een	goed	mens	kan	zijn	en	met	passie	kan	leven.	Ik	
zou	zelf	graag	ooit	zo’n	centrum	willen	opzetten,	om	jongeren	in	moeilijke	omstandigheden	
een	steuntje	in	de	rug	te	geven.”	
Met	uw	bijdrage	steunt	u	werelddiaconale	projecten	van	Kerk	 in	Actie,	zoals	het	werk	 in	
Beiroet	voor	kwetsbare	jongeren.		
Helpt	u	mee	om	deze	collecte	tot	een	succes	te	maken?	Hartelijk	dank!	
	

• De	algemene	kerkelijke	collecte	(collecte	2	via	de	collecte-app)	op	deze	zondag	is	
bestemd	voor	Beeld	en	Geluid.			
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Zondag	2	oktober	
	

• Tijdens	deze	dienst	collecteert	de	diaconie	voor	“Kerk	in	Actie	–	Kerk	en	Israël”	
(collecte	1	via	de	collecte-app)	

	

De	relatie	met	het	volk	Israël	is	voor	de	Protestantse	Kerk	een	essentieel	onderdeel	van	de	
eigen	 identiteit.	 De	 kerk	 voelt	 zich	 onopgeefbaar	 verbonden	 met	 Israël	 vanwege	 Gods	
geschiedenis	met	dit	volk	en	de	joodse	wortels	van	ons	christelijk	geloof.	Kernwoord	in	de	
relatie	is	gesprek	en	ontmoeting.	Daarop	zijn	alle	activiteiten	van	Kerk	en	Israël	gericht.	
Het	magazine	Op	weg	laat	mensen	aan	het	woord	die	betekenis	geven	aan	de	joodse	wortels	
voor	geloven	en	kerk-zijn	vandaag,	en	stimuleert	aandacht	voor	de	joodse	achtergronden	
van	 de	 Bijbel	 en	 het	 geloofsgesprek	 in	 de	 gemeente.	 De	 handreiking	 ‘Onopgeefbaar	
Verbonden’	 brengt	 mensen	 in	 plaatselijke	 gemeenten	 in	 gesprek	 over	 de	 onopgeefbare	
verbondenheid.	 Daarnaast	 zijn	 er	 de	 jaarlijkse	 ontmoetingsdagen	 Kerk	 en	 Israël	 en	 het	
internetproject	‘De	Uitdaging’.		
Met	uw	bijdrage	aan	de	collecte	maakt	u	deze	activiteiten,	gericht	op	ontmoeting	en	gesprek	
en	op	 leren	van	de	dialoog	tussen	 joden	en	christenen,	mogelijk.	Om	ons	geloof	 levend	te	
houden.		
	

• 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.	
	

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.		
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OMZIEN	NAAR	ELKAAR	
	

Bloemengroet	
	
De	bloemengroet	op	11	september	was	bestemd	voor	Peter	de	Grunt	en	op	
18	september	gingen	de	bloemen	naar	Fokke	en	Corry	Baan	Hofman.	
	

	
Kerkelijke	bevestiging	en	inzegening	van	het	huwelijk	
	
Remko	Brak	 en	Mariëlle	 Sterkenburg,	 zijn	 al	 jaren	 in	 liefde	met	 elkaar	 verbonden.	 Ze	
werden	intussen	al	tweemaal	verblijd	met	de	geboorte	van	een	dochter.	De	oudste,	Amy,	
is	inmiddels	vier	jaar.	En	de	jongste,	Milou,	werd	op	de	eerste	dag	van	dit	kalender	jaar	
geboren.	 Voor	Mariëlle	 en	 Remko	 zijn	 er	 redenen	 in	 overvloed	 om	met	 elkaar	 in	 het	
huwelijk	te	treden.	Dat	willen	ze	graag	op	vrijdag	7	oktober	gaan	doen.		
Op	de	middag	 van	die	 dag	willen	 zij	 graag	hun	huwelijk	 kerkelijk	 bevestigen	 en	 laten	
inzegenen.	Die	dienst	vindt	plaats	in	de	Michaëlkerk	en	begint	om	14.30	uur.	Ds.	Pieter	
Goedendorp	leidt	de	kerkdienst.	Na	afloop	van	de	dienst	is	er	vanzelfsprekend	voor	de	
kerkgangers	gelegenheid	om	bruid	en	bruidegom	te	feliciteren!	
Op	deze	plaats	wensen	we	Remko	en	Mariëlle	en	de	familiekring	om	hen	heen	vast	een	
onvergetelijke	dag	en	Gods	nabijheid	op	de	weg	die	zij	met	hun	kinderen	zullen	gaan.		
 
	
Doopdienst			
	
Arno	Hendrikse	en	Jorine	Romeijn,	vroegen	om	de	doop	van	hun	dochter	Levine	Nora,	die	
op	17	november	vorig	jaar	werd	geboren.	We	zijn	met	Jorine	en	Arno	blij	de	doop	van	
Levine	in	de	dienst	van	zondag	16	oktober	a.s.	te	zullen	kunnen	vieren.	
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BERICHTEN		
	
“Startzondag”	25	september	
	
	Komende	zondag	vieren	we	Startzondag.	Een	dienst	waarin	we	
stilstaan	bij	het	nieuwe	seizoen	in	het	winterwerk.	Maar	met	die	
kerkdienst	houdt	het	niet	op.	We	maken	er	een	‘gemeentezondag’	
van.	
	
In	aansluiting	op	de	dienst	drinken	we	graag	een	kop	koffie	en	
praten	bij	met	elkaar.	Dat	is	op	deze	gemeentezondag	niet	anders.	
En	toch	gaat	het	een	beetje	anders.	De	koffie	komt	niet	uit	de	(DE)	
automaat,	 maar	 wordt	 verzorgd	 door	 Richard	 en	 Eveline	 van	
Yafé,	de	koffiewinkel	verderop	aan	de	Rijksstraatweg.		

Net	als	anders	zorgen	we	zelf	voor	de	gespreksstof.		Wie	weet	komen	de	ideeën	om	elkaar	
verder	over	te	spreken	in	het	nieuwe	seizoen	vanzelf	op!	En	voor	wie	liever	al	doende	aan	
het	praat	komt:	met	een	hele	serie	‘oudhollandse’	spelen,	is	er	altijd	iets	omhanden!		
	
voor	de	kinderen:	spelen	en	kleuren		
Intussen	werd	er	natuurlijk	ook	met	de	kinderen	gerekend.	Er	zijn	spelletjes	om	te	spelen	
en	er	staat	buiten	een	springkussen	klaar	om	uit	te	proberen.	Wil	je	even	rustig	kleuren?	
Er	ligt	een	prachtige	kleurplaat	klaar!	
		
‘aan	tafel!’	–	lunchbuffet	met	soep	en	brood	
Aan	 het	 begin	 van	 een	 seizoen	 rond	 het	 thema	 ‘Aan	 Tafel’	 hoort	 natuurlijk	 ook	 een	
(eenvoudige)	maaltijd!	 Een	 kop	 soep,	 brood,	 beleg	 en	 salade.	We	 rekenen	 erop	 dat	 ’n	
heleboel	 gemeenteleden	 deelnemen	 aan	 het	 lunchbuffet.	 Er	 is	 natuurlijk	 ook	 met	 de	
gangbare	menu-wensen	van	de	kinderen	gerekend!		
	
de	kosten	
Ja,	 koffie	 met	 iets	 lekkers	 en	 zo’n	 aangeklede	 lunch	 kost	
natuurlijk	ook	wat.	We	stellen	voor	om	naar	draagkracht	bij	te	
dragen.	 Een	 richtbedrag:	 €	 10,00	 p.p.	 Maar	 natuurlijk	 meer	
geven	kan,	minder	mag	ook.	Alle	giften	zijn	even	welkom.		
Er	staat	een	speciale	collectebus,	maar	via	de	bekende	Givt-app	
kan	 het	 ook.	 Zo	 is	 de	 gift	 ook	 makkelijk	 terug	 te	 vinden	 als	
vrijwillige	bijdrage	aan	het	kerkenwerk!	De	QR-code	hiernaast	
maakt	het	makkelijk.	
	
	
Bijbelgespreksgroep	‘Aan	Tafel’		
	
De	Bijbelgespreksgroep	pakt	de	draad	opnieuw	op.		Het	komend	seizoen	hopen	we	elkaar	
eens	 per	 maand	 te	 ontmoeten.	 We	 slaan	 Bijbelgedeelten	 op	 die	 aansluiten	 bij	 het	
jaarthema	‘Aan	tafel’.	In	de	Bijbel	-maar	ook	in	de	kerk-	wordt	vaak	samen	gegeten.	Samen	
eten	 schept	verbondenheid.	Het	 voedt	niet	 alleen	het	 lichaam,	maar	ook	de	 ziel.	Want	
terwijl	je	met	elkaar	in	gesprek	bent,	ga	je	elkaar	met	andere	oren	horen	en	met	andere	
ogen	 zien.	We	 leren	met	 en	 van	 elkaar,	 ook	 over	 de	manier	waarop	 de	Heer	met	 ons	
optrekt.	En	hoe	Hij	ons	betrekt	bij	zijn	Koninkrijk.	Woensdagmorgen	12	oktober	hopen	we	
elkaar	weer	in	het	Michaëlhuis	te	ontmoeten.	We	starten	om	10.00	uur	en	sluiten	om	11.30	
uur	af.	Ds.	Pieter	Goedendorp	leidt	de	kring.	
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‘n	Nieuw	begin	voor	de	Boekenclub		
	
De	 Boekenclub:	 een	 ‘blijver’	 op	 de	 jaarkalender	 van	 het	
kerkenwerk.	 Samen	 met	 andere	 leesliefhebbers/leesliefhebsters	
bijpraten	over	een	roman.	Andere	kanten	ontdekken	in	het	verhaal	
dat	je	thuis	al	las	en	waar	je	zo	gaandeweg	je	ideeën	over	vormde.	
Je	laten	aanspreken	door	de	inzichten	van	de	andere	deelnemers	in	
de	 kring.	De	 jaren	 door	 hebben	we	 in	 deze	 groep	 zo	 al	 heel	wat	
boeken	op	tafel	gehad	en	stapels	leesplezier	gedeeld!		
De	kring	maakt	een	nieuwe	start.	Lijkt	het	je/u	ook	leuk	om	aan	te	
sluiten?	 	 Dat	 kan	 zeker.	Wees	welkom!	Maandag	 17	 oktober	 om	
20.00	uur	treffen	we	elkaar	weer	in	het	Michaëlhuis.	De	eerste	keer	
in	het	nieuwe	seizoen	maken	we	(opnieuw)	kennis	met	elkaar.	We	doen	het	in	stijl:	neem	
het	boek	dat	je	in	de	afgelopen	maanden	het	meest	boeide	mee	en	vertel	erover	aan	de	
anderen.		
Annette	Barreveld	en	Pieter	Goedendorp	
	
	
Activiteiten	
	
Er	komen	weer	mooie	activiteiten	aan!	Voor	jong	en	oud	:) 	
Hou	deze	avonden	vast	vrij	in	je	agenda.	

• 21-10-2022	
• 2-11-2022	
• 9-12-2022	
• 24-3-2023	
• 26-5-2023	

Meer	informatie	volgt...	
	
	
“Op	Weg”		
	
In	 het	 Michaëlhuis	 ligt	 een	 flinke	 stapel	 van	 het	magazine	 “Op	
Weg”	klaar.	Neem	er	gerust	een	exemplaar	van	mee.	Het	is	gratis!	
“Op	Weg”	is	het	door	de	Protestantse	Kerk	uitgegeven	blad	over	
de	relatie	tussen	christendom	en	jodendom,	kerk	en	Israël.	
Op	de	eerste	zondag	in	oktober	geeft	de	Protestantse	Kerk	op	een	
bijzondere	 manier	 uiting	 aan	 haar	 roeping	 tot	 onopgeefbare	
verbondenheid	met	 Israël.	 In	 oktober,	 omdat	 in	 die	 periode	 de	
grote	feesten	van	het	Joodse	volk	vallen.	Dat	start	met	het	Joodse	
Nieuwjaar,	dat	dit	jaar	op	de	avond	van	de	26ste	september	begint.	
De	 eerste	 tien	 dagen	 van	 het	 nieuwe	 jaar	 vormen	daarna	 een	 periode	 van	 inkeer,	 die	
eindigt	met	 Jom	 Kippoer,	 de	 Grote	 Verzoendag	 op	 5	 oktober,	 de	 belangrijkste	 Joodse	
feestdag.		
De	relatie	met	het	volk	Israël	is	voor	de	Protestantse	Kerk	een	wezenlijk	onderdeel	van	
de	eigen	identiteit.	De	kerk	voelt	zich	verbonden	met	Israël	vanwege	Gods	geschiedenis	
met	dit	volk	en	de	Joodse	wortels	van	ons	christelijk	geloof.	Kernwoord	in	de	relatie	is	
gesprek	en	ontmoeting.		
Het	door	de	Protestantse	Kerk	uitgegeven	magazine	Op	weg	laat	mensen	aan	het	woord	
die	 betekenis	 geven	 aan	 de	 Joodse	 wortels	 voor	 geloven	 en	 kerk-zijn	 vandaag	 en	

foto: Gaelle Marcel –  
Unsplash 
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stimuleert	aandacht	voor	de	Joodse	achtergronden	van	de	Bijbel	en	het	geloofsgesprek	in	
de	gemeente.	
Op	zondag	2	oktober	is	de	eerste	collecte	net	als	in	veel	andere	Protestantse	gemeenten	
voor	 het	 werk	 van	 Kerk	 en	 Israël	 bestemd.	 Met	 de	 collecteopbrengst	 wordt	 in	 Israël	
bijvoorbeeld	 het	 werk	 van	 Nes	 Ammim	 gesteund,	 de	 internationale	 christelijke	
gemeenschap.	In	Nederland	wordt	het	OJEC,	het	overlegorgaan	van	Joden	en	christenen	
in	Nederland,	ondersteund	en	worden	predikanten	en	gemeenten	toegerust	op	het	gebied	
van	de	Joods	–	christelijke	dialoog.		
	

JEUGD	EN	JONGEREN	
	
Kindernevendienst	
	
De	volgende	verhalen	staan	de	komende	weken	centraal:	
	
Zondag	25	september	2022	-	Lucas	16:19-31	‘Zie	je	hem?’			
	

Een	rijke	man	viert	elke	dag	een	groot	feest,	terwijl	bij	zijn	poort	
de	 arme	 bedelaar	 Lazarus	 hongerlijdt.	 Op	 een	 dag	 sterven	 ze	
allebei.	Lazarus	mag	rusten	bij	Abraham,	de	rijke	man	komt	in	
het	dodenrijk.	Hij	smeekt	of	Lazarus	hem	wil	helpen,	maar	zijn	
feest	is	al	geweest.	
	

Zondag	2	oktober	2022	–	Lucas	17:1-10	‘Boom	aan	de	wandel’	
	

Jezus	vertelt	 aan	 zijn	 leerlingen	hoe	 zij	 een	goede	 leerling	van	
hem	kunnen	zijn.	Ze	moeten	er	goed	op	letten	dat	ze	geen	mensen	
ten	val	brengen.	Ze	zullen	hun	broers	en	zussen	vergeven,	als	het	
moet	zeven	keer	op	een	dag.	Als	de	apostelen	vragen	om	meer	
geloof,	vertelt	 Jezus	wat	geloof	kan	doen.	Ook	roept	hij	hen	op	
bescheiden	te	zijn	over	hun	rol.	

	
	
16+	jeugd	
	
Zondag	 2	 oktober	 is	 er	 voor	 de	 jongeren	 van	 16	 jaar	 en	 ouder	 een	 maaltijd	 na	 de	
dienst.	Een	aantal	jongeren	gaat	de	toren	beklimmen	na	de	dienst,	welkom	ook	daarbij.	
Na	het	koffie	drinken	en	na	de	beklimming	van	de	toren	start	de	lunch	om	12.00	uur	in	de	
Michaëlkerk.		Het	doel	is	gezellig	eten	met	elkaar	en	in	gesprek	zijn.	Kortom,	verbinding	
en	gezelligheid.	Maarten	Westerduin	sluit	vanuit	de	gemeente	aan	om	deze	maaltijd	op	
een	ontspannen	manier	te	leiden.	
Zegt	het	voort!	
	
	
Catechesegroep	start	10	oktober	aan	tafel	
	
Met	de	Startzondag	begint	er	ook	weer	een	nieuw	catecheseseizoen	voor	12	
tot	en	met	16-jarigen.	De	aftrap	zal	zijn	op	maandagavond	10	oktober.	We	
schuiven	 deze	 eerste	 avond	 aan	 tafel,	 heten	 de	 nieuwkomers	 van	 harte	
welkom	 en	 kijken	 vooruit	 naar	 wat	 we	 dit	 seizoen	 met	 elkaar	 gaan	
ondernemen.		
De	catechesegroep	houdt	onderling	contact	met	een	app-groep.	Sta	je	daar	
(nog)	niet	in,	maar	zou	je	dat	wel	willen,	geef	dan	graag	je	06-nummer	even	door!	
Niels	Duifhuizen	en	ds.	Pieter	Goedendorp		
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Bezoek	Museumpark	“Orientalis”	
	
Zondag	 11	 september	 waren	 de	 kinderen	 van	 de	 kindernevendienst	 op	 pad	 naar	
Museumpark	Orientalis	 in	het	Heilige	Land	Stichting.	Daar	hebben	ze	heel	veel	geleerd	
over	het	leven	in	de	Romeinse	Tijd.		
Hieronder	een	aantal	reacties	en	foto’s	van	dit	gezellige	dagje	uit.	Heel	veel	dank	aan	de	
leiding	van	de	Kindernevendienst	die	dit	georganiseerd	heeft!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Van	 vilt	 hebben	 we	 een	
armbandje	 gemaakt.	 En	 ik	
heb	 bloemen	 en	 kruiden	
geplukt	 en	 een	 geurzakje	
gemaakt.	Die	hangt	nu	bij	ons	
in	de	wc.”	

Thirza	
 

“We	 mochten	 Romeins	
brood	 proeven,	 maar	
ons	eigen	brood	is	veel	
lekkerder!”	
Levi	

“We	 	 kregen	 ook	 een	
zakje	 vissenvoer	 om	
grote	 vissen	 eten	 te	
geven.”		
Danique 
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VANUIT	DE	KERKENRAAD	
	
Giften	
	
De	volgende	gift	werden	ontvangen:	

• 10.00	via	mevr.	C.	Doornenbal,	verjaardag	fonds	
• 50.00	via	dhr.	W.	Immink,	Beeld	en	geluid	

Hartelijk	dank	namens	het	College	van	Kerkrentmeesters,	
Lia	van	de	Lagemaat	
	
	
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	half	jaar	mee	bezig	hebben	gehouden.	
	
Opbrengst	van	de	derde	collecte	(de	zendingsbus)	bestemd	voor	Rwanda	
Vanaf	1	februari	2022	t/m	31	juli	2022	hebben	we	via	de	Zendingsbus	in	de	kerk	of	via	de	
bank	of	Givt	app,	collecte	3,	het	mooie	bedrag	van	€	2.515,	84	opgehaald.	Als	diaconie	
verhogen	we	dit	bedrag	door	het	1,5	keer	te	vermenigvuldigen	en	hebben	we	€	3.773,76	
over	kunnen	maken	naar	GZB	die	dit	project	leiden.		
Als	diaconie	zijn	we	dan	ook	dankbaar	voor	uw	en	jullie	gaven	en	hebben	we	met	elkaar:	

• 3773	kinderen	(€	1,-)	twee	keer	per	week	een	gezonde	maaltijd	kunnen	geven…	
§ of	

• 10	keer	(€	350,-)	de	kerk	materialen	en	meetinstrumenten	kunnen	aanschaffen	
om	een	voedingsprogramma	te	starten…	

§ of	
• 37	 (€	 100,-)	 trainingen	 laten	 organiseren,	 waar	 de	 juiste	 materialen	 voor	 zijn	

aangeschaft…	
	

Opbrengst	Jaarproject	“Kansen	voor	jongeren	in	achterstandswijken	in	Libanon”	
Ook	hebben	we	het	afgelopen	half	jaar	vanaf	3	januari	2021	t/m	31	juli	2022	voor	ons	
jaarproject	voor	de	kansen	voor	jongeren	in	achterstandswijken	in	Libanon	uw	en	jullie	
bijdrage	gevraagd.	Hiervoor	hebben	we	ook	een	mooi	bedrag	van	€	705,12	ontvangen.	
Ook	dit	bedrag	hebben	we	1,5	keer	vermenigvuldigd	en	is	er	€	1.057,68	overgemaakt.	
Ook	voor	deze	jongeren	hebben	we	met	elkaar	bewerkstelligd	dat	er	

• 35	(€	30,-)	jongeren	huiswerkbegeleiding	hebben	gehad…	
§ of	

• 30	(€	35,-)	jongeren	een	vakopleiding	timmeren	hebben	genoten…	
§ of	

• Bijna	9	(€	120,-)	jongeren	psychosociale	hulp	hebben	gehad…	
	
Diaconale	kwartaal	projecten	2022	
Elke	kwartaal	bepalen	we	als	diaconie	waar	we	een	extra	gift	aan	overmaken.	We	kijken	
dan	 naar	 doelen	 die	 dichtbij	 onze	 gemeente	 staan	 of	 daarmee	 raakvlakken	 hebben.	
Afgelopen	 half	 jaar	 hebben	 €	 250,00	 overgemaakt	 aan	 de	 organisatie	 van	 Larsheim	
vakantiemarkt	in	de	Binder	en	€	250,00	voor	het	soepfeest	wat	georganiseerd	werd	voor	
de	Oekraïne.	
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Collecte	verantwoording	1e	half	jaar	2022:	
In	onderstaand	overzicht	kunt	u	onze	collecte	verantwoording	vinden	van	3	januari	t/m	
31	augustus	2022:	

	
Hartelijk	dank	voor	uw	gaven	en	medeleven!	
Met	vriendelijk	groeten,		
Jos	Versluis,	Penningmeester	diaconie		
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LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	25	september			
	
-orgelspel	en	mededelingenvideo	
-welkom	
-opmaat	
-Lied	975:	1	en	2	“Jezus	roept	hier	mensen	samen”	
-hand	op	het	hart	
-moment	van	inkeer,	votum,	groet	
-Psalm	121:	1	en	4	“Ik	sla	mijn	ogen	op”		
-bij	de	dienst	
-openingsgebed	
-Lied	146-C:	1,	3	en	7	“Alles	wat	adem	heeft”		
-met	jong	en	ouder	
-Lied	235	“Voor	alle	goede	gaven,	Heer,	zij	U	de	dank	en	eer…”		
-Schriftlezing	Jesaja	55:	1-6	
-Lied	382:	1	en	2	“O,	alle	gij	dorstigen,	kom	tot	de	stromen”		
-Schriftlezing	Lucas	14:	12-24	
-	Lied	339-A	“U	komt	de	lof	toe”		
-overdenking/aan	tafel	
-muziek:	“Voor	ieder	van	ons	een	plaats	aan	de	tafel”	Lied	388	
-gebeden	
-dank-	en	voorbeden	
-stil	gebed	
-‘Onze	Vader’	
-Lied	1006	“Onze	Vader	in	de	hemel”		
-toelichting	bij	de	collecten	
-tenslotte	
-	Lied	415	“Zegen	ons,	Algoede”		
-zending	en	zegen	
	
Orde	van	dienst	–	zondag	2	oktober	
	
De	liturgie	voor	deze	dienst	is	nog	niet	beschikbaar.	In	
de	loop	van	volgende	week	kunt	u	deze	vinden	op	
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	
	
9	oktober:	ds.	Pieter	Goedendorp	
16	oktober:	ds.	Pieter	Goedendorp	
23	oktober:	ds.	R.	de	Reuver,	Houten	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	vrijdag	7	oktober	2022	
Kopij	aanleveren	voor	donderdag	6	oktober,	18.00	uur	bij	Marian	Clarijs	

Zondag	25	september		
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Ida	Hogendoorn	
Diaken:	Lia	Reincke	
Kerkrentmeester:	Gijsbert	Meijers	
Lector:	Ina	Wolff	
Orgel:	Frank	Firet	
Collecte	Diaconie:	Jaarproject	KiA	
Collecte	Kerk:	Beeld	en	Geluid	

 

Zondag	2	oktober	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	D.	Atema,	Barneveld	
Ouderling:	Teunis	Reedijk		
Diaken:	Jos	Versluis	
Kerkrentmeester:	René	Doornenbal	
Lector:	nog	niet	bekend	
Orgel:	Gerard	Rosier	
Collecte	Diaconie:	KiA:	kerk	en	Israël	
Collecte	Kerk:	Orgel	en	Muziek	
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