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Tweede	Advent	
	
Twee	kaarsen	als	een	teken,	
als	lichtjes	in	de	nacht.	
Zo	laat	God	aan	ons	weten:		
ik	geef	je	nieuwe	kracht.	
	
	
Tekst:	Erik	Idema	–	Kind	op	Zondag	
Foto:	Laura	Nijhuis	-	Unsplash	
	
BIJ	DE	DIENSTEN	
	
Zondag	4	december	–	Tweede	Adventszondag	
	
De	tweede	zondag	van	de	Adventstijd.	Met	de	kinderen	staan	we	stil	bij	de	vier	vrouwen	
die	in	het	geslachtregister	van	Jezus	voorkomen:	Bathseba,	Ruth,	Rachab	en	Tamar.	Vier	
krachtige	vrouwen,	die	met	haar	 lef,	 trouw	of	onverzettelijkheid	de	eigen	geschiedenis	
naar	de	hand	zetten	en	daarbij	zowaar	een	bijdrage	leveren	aan	Gods	toekomst.		Ds.	Pieter	
Goedendorp	gaat	voor	in	de	dienst.	Gerard	Rosier	begeleidt	de	samenzang.	Lector	is	Chiel	
van	der	Weiden.	Namens	de	kerkenraad	 zijn	ouderling	Teunis	Reedijk,	 diaken	Reinier	
Bijkerk	 en	 ouderling-kerkrentmeester	 Roland	 van	 Barneveld	 aanwezig.	 Er	 is	 als	 altijd	
oppas	 voor	 de	 kleinsten	 in	 de	 crèche	 in	 het	 Michaëlhuis,	 er	 is	 nevendienst	 voor	 de	
kinderen	 in	 de	 basisschoolleeftijd	 -dit	 keer	 onder	 leiding	 van	 Anne	Willemse	 en	 Piet	
Zegwaard-	en	-op	deze	eerste	zondag	van	de	maand-	ook	JoZ!	voor	de	jongeren.	Welkom!	
	
Zondag	11	december	–	Derde	Adventszondag	
	
De	derde	zondag	van	Advent.	Een	zondag	die	bij	de	verwachtingsvolle	inkeer	van	deze	tijd	
er	even	uitspringt.	We	zijn	óver	de	helft.	“Gaudete”	is	de	eigennaam	van	deze	zondag	op	
de	kalender	van	de	kerk:	“Verheugt	u”.	Wees	blij,	want	de	Heer	komt	steeds	dichterbij.	De	
kinderen	in	de	nevendienst	het	verhaal	van	Rachab	van	Jericho.	Ze	wees	de	Israëlitische	
verkenners	bij	de	intocht	in	het	Beloofde	Land	de	weg.	In	de	eerste	christelijke	gemeenten	
gold	ze	daarom	als	geloofsgetuige,	zoals	blijkt	uit	Hebreeën	11:	31.	En	de	apostel	Jakobus	
noemt	haar	als	voorbeeld	van	hoe	geloof	en	handelen	samengaan	(Zie	Jakobus	2:	14-26)!	
Voorganger	is	ds.	Pieter	Goedendorp.	Wim	ter	Haar	bespeelt	het	orgel.	Marjon	van	den	
Ham	 leest	uit	de	Schriften.	Ouderling	 Ida	Hogendoorn,	diaken	Prisca	van	der	Roest	en	
ouderling-kerkrentmeester	 Gijsbert	 Meijers	 zijn	 namens	 de	 kerkenraad	 aanwezig.	
Janneke	van	Rooyen	en	Cathelijne	Jordens	leiden	de	kindernevendienst.	En	natuurlijk	is	
er	ook	oppas	voor	de	kleinsten	in	de	crèche.			

Nieuwsbrief	
Michaëlkerk	

	

2	december	2022	



2	
	

COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Zondag	4	december	
	
Tijdens	de	dienst	van	10	april	 collecteert	de	diaconie	voor	 “Kerk	 in	Actie	–	Libanon,	
Jordanië	en	Irak”	(collecte	1	via	de	collecte-app)	
	
Van	de	miljoenen	Syriërs	die	door	de	oorlog	hun	land	zijn	ontvlucht	zijn	de	meeste	terecht	
gekomen	in	de	buurlanden	Libanon,	Jordanië	en	Irak.	Ze	leven	er	in	grote	armoede.	Door	
de	zware	economische	crisis	is	het	moeilijk	om	een	nieuw	bestaan	op	te	bouwen.	Kerk	in	
Actie	ondersteunt	Syrische	vluchtelingen	en	arme	 lokale	 families	met	een	opleiding	 in	
sectoren	waar	veel	vraag	 is	naar	personeel,	of	met	het	opzetten	van	een	eigen	bedrijf.	
Daardoor	worden	ze	minder	afhankelijk	van	hulp	en	dat	maakt	hen	weerbaarder.	
	
Met	 jouw	bijdrage	steun	 je	het	werk	van	Kerk	 in	Actie	voor	Syrische	vluchtelingen,	en	
andere	noodhulpprojecten	over	de	hele	wereld.	Geef	aan	de	collecte	of	maak	een	bijdrage	
over	op.	
	
De	algemene	kerkelijke	collecte	(collecte	2	via	de	collecte-app)	op	deze	zondag	is	bestemd	
voor	Jeugd-	en	Jongerenwerk.			
	
	
Zondag	11	december	
	
Tijdens	deze	dienst	collecteert	de	diaconie	voor	“Stichting	De	Vrolijkheid”	(collecte	1	
via	de	collecte-app)	
	
Stichting	 de	 Vrolijkheid	 organiseert	 voor	 kinderen	 en	 jongeren	 in	 asielzoekerscentra	
creatieve	 activiteiten.	 Zij	 hebben	 vaak	 indringende	 ervaringen	 achter	 de	 rug.	 Dans,	
theater,	muziek,	nieuwe	media	en	beeldende	kunst	zijn	het	instrument	om	hun	verhalen	
vorm	te	geven.	
Een	op	de	drie	vluchtelingen	die	naar	Nederland	komt	is	jonger	dan	achttien	jaar.	Deze	
jonge	vluchtelingen	zijn	vaak	afkomstig	uit	landen	waar	geweld	en	onderdrukking	tot	het	
dagelijks	leven	horen.	Ze	hebben	vaak	indringende	ervaringen	achter	de	rug.	Hun	bestaan	
in	Nederland	blijft	doorgaans	nog	jarenlang	onzeker.		
De	Vrolijkheid	-	voluit	de	Nationale	Stichting	ter	Bevordering	
van	 Vrolijkheid	 -	 is	 een	 netwerk	 van	 professionele	
kunstenaars,	 regelaars,	 vrijwilligers,	 kinderen,	 jongeren	 en	
ouders,	die	samen	wekelijks	meer	dan	100	kunstprojecten	op	
bijna	30	azc’s	realiseren.	
Dans,	theater,	muziek,	nieuwe	media	en	beeldende	kunst	zijn	
het	instrument	om	verhalen	vorm	te	geven.	Vrolijke	ruimtes	bieden	de	inspiratie	om	eigen	
talenten	te	ontdekken	en	ontwikkelen.	
	
De	algemene	kerkelijke	collecte	(collecte	2	via	de	collecte-app)	op	deze	zondag	is	bestemd	
voor	Beeld	en	geluid.			
	
	
	
	

Wist	u	dat	de	kunstwerken	die	
te	zien	zijn	in	de	vitrine	in	het	
Michaëlhuis	ook	gemaakt	zijn	
door	kinderen	uit	het	AZC	in	
Leersum	onder	begeleiding	
van	Stichting	De	Vrolijkheid?	
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De	 opbrengst	 van	 de	 derde	 collecte	 (de	 zendingsbus)	 is	 bestemd	 voor	 het	
Voedingsprogramma	voor	ondervoede	gezinnen	in	Rwanda	via	de	GZB.		
	
Ondervoeding	is	nog	steeds	een	probleem	in	Rwanda,	met	name	op	het	platteland.	Mensen	
met	 ondervoeding	 raken	 vaak	 geïsoleerd	 en	 komen	 terecht	 in	 een	 vicieuze	 cirkel	 van	
armoede.	Met	meer	kennis	over	gezonde	voeding	en	hygiëne	en	het	zelf	leren	verbouwen	van	
voedsel,	kan	er	al	veel	verbeterd	worden	in	hun	situatie.	
	
Het	voedselprogramma	van	de	Anglicaanse	Kerk	in	de	regio	Cyangugu	helpt	deelnemers	niet	
alleen	om	hun	gezondheid	te	verbeteren,	maar	geeft	hen	ook	het	platform	van	de	kerk	om	
ervaringen	uit	te	wisselen	met	andere	broeders	en	zusters.	In	totaal	krijgen	600	personen	
met	ondervoeding,	met	name	kinderen,	 tweemaal	per	week	een	gezonde	maaltijd.	Om	de	
drie	maanden	wordt	hun	groei	gemeten.	Zodra	er	voldoende	verbetering	is	waar	te	nemen,	
verlaten	ze	het	programma	weer.	De	ouders	van	de	kinderen	worden	getraind	op	gebied	van	
gezonde	voeding,	hygiëne	en	zelf	voedsel	verbouwen.	De	veldwerkers	die	hiervoor	worden	
opgeleid,	ondersteunen	lokale	kerken	in	het	verminderen	van	ondervoeding	in	hun	omgeving	
De	 lokale	kerken	en	voorgangers	worden	 toegerust	op	het	gebied	van	diaconaat,	met	de	
bedoeling	dat	zij	op	termijn	het	project	zelfstandig	voortzetten.	
	
(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.		
	

	
OMZIEN	NAAR	ELKAAR	

	
Bloemengroet	
	
De	bloemengroet	op	20	november	was	bestemd	voor	dhr.	en	mw.	De	Vries.	
En	op	27	november	gingen	de	bloemen	naar dhr.	Fred	van	Maris.	

	
	

Gebedskring	
	
Advent,	 de	 eerste	 kaars	 is	 zondag	 aangestoken,	 een	 lichtpunt	 in	 deze	
donkere	tijd	op	weg	naar	Kerst,	het	 feest	van	de	geboorte	van	Jezus,	“het	
Licht	 voor	 de	 wereld!”	 Al	 is	 het	 dan	 ook	 nog	 zo	 donker	 door	 oorlog,	

natuurrampen	en	ziektes,	als	we	Jezus	volgen,	zien	we	toch	telkens	Zijn	Licht!	Zó	komen	
we	elke	veertien	dagen	als	gebedskring	bij	elkaar.	Na	de	opening	zingen	we	een	lied,	er	
wordt	een	Bijbelgedeelte	gelezen	en	we	noemen	punten	voor	ons	(dank)gebed.	De	laatste	
keer	was	dat	o.a.	danken	voor	de	dienst	op	Eeuwigheidszondag,	vrijheid	en	vrede,	een	
geslaagde	operatie	en	behandeling,	huwelijksjubilea,	voorbede	voor	de	ouderen,	die	door	
de	korter	wordende	dagen,	lange	avonden	alleen	zijn,	voor	mensen	die	door	een	burn-out	
of	depressie	langdurig	ziek	zijn,	voor	ieder	die	rouwt	om	het	verlies	van	een	geliefde	en	
voor	mensen	die	voor	een	risicovolle	operatie	staan	of	hoorden	dat	ze	uitbehandeld	zijn.	
Ook	is	er	gebeden	voor	de	regering,	de	wereldleiders,	Oekraïne,	voor	alle	slachtoffers	in	
het	 verkeer	 en	 van	 oorlogs-	 en	 natuurgeweld	 zoals	 bosbranden,	 overstromingen,	
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aardbevingen	 en	 -verschuivingen.	 Na	 de	 gebeden	 zingen	 we	 samen	 nog	 een	 lied	 en	
schrijven	 een	 aantal	 kaarten	 als	 groet	 en	 ter	 bemoediging	 voor	 mensen	 voor	 wie	 is	
gebeden.	Zo	willen	we	u	nu	vragen	met	ons	te	bidden	dat	deze	adventstijd	voor	ons	allen	
een	goede	voorbereidingstijd	mag	zijn	voor	het	komende	Kerstfeest!	
Namens	de	gebedskring,	Riek	van	Hussel	
	
	
Even	afwezig…	
	
Komende	week	is	seniorenpastor	Yolanda	van	der	Stelt	afwezig.	Bij	bijzonderheden	kunt	
u	contact	opnemen	met	dominee	Pieter	Goedendorp.	
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BERICHTEN		
	
Geen	Kerstmarkt	wél	kerstmuziek	en	dorpssoep	
	
Geen	 Kerstmarkt	 in	 Leersum	 dit	 jaar,	 helaas!	 Maar	 wél	 op	 vrijdag	 9	 december	
Kerstmuziek	én	Dorpssoep	in	en	rond	de	Michaëlkerk!		
	
-	 Om	 16.30	 uur	 bijt	 ‘The	 Living	 Song’	 het	 spits	 af	 met	 een	
muzikaal	 optreden.	 ’n	 Vertrouwde	 groep	met	 altijd	 een	mooi	
repertoire!		
-	Tussen	17.00	en	18.00	uur	kunt	u	aansluitend	genieten	van	een	
kop	Dorpssoep,	gesponsord	door	Slagerij	van	Dijk.		
-	Om	18.00	uur	treedt	Prove-it	uit	Veenendaal	op.	Prove-it	heeft	
de	Michaëlkerk	om	de	prachtige	atmosfeer	in	het	hart	gesloten	
en	zorgt	steevast	voor	een	bijzonder	optreden.		
-	 En	 tot	 slot,	 om	 19.00	 uur,	 kunt	 u	 zelf	 meezingen	 in	 de	
Kerstsamenzang	 met	 medewerking	 van	 het	 Kerstprojectkoor	
van	de	Michaëlkerk	onder	leiding	van	Jan	Groenendaal.	Zij	zullen	
voor	u	en	met	u	zingen.	Van	harte	welkom!		
De	toegang	is	vrij.	Bij	de	uitgang	is	er	een	collecte	voor	de	onkosten.	
	
Heeft	u	tijd	en	zin	om	te	helpen?	Heel	graag!	Dat	kan	door:	
-	op	9	december	een	uurtje	gastheer	of	gastvrouw	te	zijn	
-	een	cake/taart/koek	te	bakken	die	we	kunnen	verkopen	op	deze	dag	
Opgeven	hiervoor	kan	bij	Ida	Hogendoorn		
	
	
Bijbelgespreksgroep	‘Aan	Tafel’		
	
De	Bijbelgespreksgroep	leest	dit	jaar	Bijbelgedeelten	op	die	aansluiten	bij	het	jaarthema	
‘Aan	 tafel’.	Woensdagmorgen	14	december	hopen	we	elkaar	weer	 in	het	Michaëlhuis	 te	
ontmoeten	van	10.00	tot	11.30	uur.	In	de	afgelopen	maanden	lazen	we	al	de	geschiedenis	
van	de	Emmaüsgangers	en	van	de	ontmoeting	van	de	Opgestane	Heer	met	z’n	discipelen.	
Deze	keer	slaan	we	het	Oude	Testament	op,	lezen	Jesaja	55	en	spreken	over	hoopvol	leven.	
Een	mooi	thema	voor	in	de	Adventstijd.	Was	u/je	nog	niet	eerder	in	de	gelegenheid	om	
aan	te	schuiven?	Voel	je	vrij,	want	de	kring	is	open	voor	wie	wil!	
Ds.	Pieter	Goedendorp	
	
	
Citaat	Bonhoeffer	
Ingezonden	door	P.	de	Grunt	
	
“Wanneer	ik	God	dankzegging	voor	de	overwonnen	verzoeking,	weet	ik	tegelijk	dat	geen	
aanhechting	vreselijke	is,	dan	zonder	verzoeking	te	zijn.”	 	
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De	Boekenclub		
	
De	Boekenclub	was	in	de	afgelopen	week	weer	bij	elkaar	en	beleefde	een	bijzonder	en	
open	gesprek	rond	het	boek	waarin	Martine	Bijl	schreef	over	de	hersenbloeding	die	haar	
trof	en	de	depressie	die	ze	doormaakte	in	de	periode	waarin	ze	revalideerde.		

We	 maakten	 een	 nieuwe	 afspraak	 om	 over	 (bijna)	 twee	
maanden	weer	bij	elkaar	te	komen.	Dat	zal	op	maandagavond	
30	 januari	 zijn.	 We	 lezen	 voor	 die	 bijeenkomst	 de	 roman	
“Viktor”	 waarmee	 Judith	 Fanto	 in	 2020	 debuteerde	 als	
schrijfster.	 Een	 bijzondere	 roman,	 waarin	 een	 persoonlijke	
verhaallijn	heel	knap	wordt	verbonden	aan	een	lang-verleden	
familiegeschiedenis.		

Wie	zou	willen	aansluiten	bij	de	Boekenclub:	wees	welkom!	De	kring	staat	ervoor	open.	
Er	 is	 van	 “Viktor”	 nog	 een	 leenexemplaar	 achter	 de	 hand.	 Een	 mooie	 roman,	 307	
bladzijden,	om	rond	de	jaarwisseling	te	lezen.		
Annette	Barreveld	en	Pieter	Goedendorp	
	
	
Warme	Kamers	
	
“Koud	thuis?	Kom	er	warm	bij	zitten!”	Met	die	slogan	startte	begin	
november	het	Leger	des	Heils	een	initiatief	om	de	deuren	van	een	
netwerk	van	 ‘buurthuiskamers’	 te	openen	 in	de	koude	maanden.	
De	Protestantse	Kerk	sloot	zich	er	bij	aan.	En	we	meldden	intussen	
ook	 het	 Michaëlhuis	 aan	 bij	 het	 netwerk.	 Er	 is	 tijdens	 de	 open	
ochtenden	immers	plek	genoeg!	
Waarom	de	'Warme	Kamers'?	Omdat	we	in	dure	tijden	leven.	Omdat	het	prijsplafond	van	
de	energierekening	pas	eind	januari	op	de	rekening	te	voelen	is,	zullen	veel	mensen	thuis	
de	verwarming	en	lampen	niet	aan	willen	zetten.	Het	Leger	des	Heils	wil	hen	niet	in	de	
kou	laten	zitten.	Omdat	het	Leger	des	Heils	niet	in	iedere	plaats	een	buurthuiskamer	heeft,	
vroeg	het	ook	andere	organisaties	om	zich	aan	te	sluiten	bij	deze	acties	en	een	Warme	
Kamer	 te	 openen.	 Zo	 leggen	 we	 met	 elkaar	 een	 deken	 van	 Warme	 Kamers	 over	 het	
land.	Op	www.warmekamers.nl	is	een	actueel	overzicht	van	warme	kamers	overal	in	het	
land,	in	elke	buurt.	
	
	
Kerstzangdienst	
	
Op	 vrijdagavond	 16	 december	 organiseren	 we	 in	
Overlangbroek	weer	een	kerstzangdienst.	Het	thema	is	
‘Dragers	van	het	Woord’.	
We	 denken	 na	 en	 zingen	 over	 verschillende	 personen	
rondom	de	geboorte	van	 Jezus,	hoe	zij	een	drager	van	
het	Woord	waren	en	wat	wij	hiervan	kunnen	leren.	Er	is	
samenzang	o.b.v.	organist	Frank	Firet	en	muziekgroep	
Testify	en	daarnaast	zullen	er	muzikale	intermezzo’s	te	horen	zijn.	De	zangdienst	begint	
om	19.30	uur	en	de	kerk	is	open	vanaf	19.00	uur.	Na	afloop	is	er	gelegenheid	om	elkaar	te	
ontmoeten	en	een	bakje	koffie	of	iets	anders	te	drinken	met	wat	lekkers	erbij.	Wij	hopen	
dat	het	een	mooie	avond	zal	worden	en	zien	er	naar	uit	om	u	en	jou	te	ontmoeten!	
Hervormde	Gemeente	Overlangbroek,	Langbroekerdijk	B	30,	Overlangbroek	
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Een	bijzondere	taak…	op	zoek	naar	nieuwe	vrijwilligers	
		
Elke	werkdag	is	er	een	vrijwilliger	in	Elim	in	Amerongen	die	zorgt	voor	de	dagopening.	Er	
worden	een	paar	Bijbelverzen	gelezen,	een	korte	meditatie	uitgesproken	en	gebeden	in	
het	bijzonder	voor	alle	bewoners,	medewerkers	en	vrijwilligers.	Ook	’s	middags	voor	de	
maaltijd	is	er	dagelijks	een	maaltijdopening	in	de	Orangerie.	We	horen	dikwijls	terug	van	
mensen	dat	dit	veel	voor	hen	betekent.	Voor	deze	vrijwilligerstaken	zijn	we	met	spoed	op	
zoek	naar	nieuwe	vrijwilligers	die	dit	op	zich	willen	nemen.	Het	gaat	om	een	waardevolle	
taak	die	weinig	tijd	vraagt	en	waarin	u	of	jij	veel	voor	mensen	betekent.	We	zien	graag	
reacties	tegemoet	ook	als	u	mogelijk	iemand	anders	weet	voor	deze	taken.	
De	dagopening	is	’s	morgens	om	9.00	tot	9.15	uur	en	de	maaltijdopening	is	van	12.10	–	
12.15	uur.	
Verder	 zoeken	 we	 een	organist	 of	 pianist	die	 wil	 helpen	 bij	 het	 begeleiden	 van	 de	
weeksluiting	 op	 elke	 vrijdagavond	 in	 Elim.	 Waar	 gezongen	 wordt,	 overdenking	 is	 en	
gebeden	wordt.	
De	vaste	organist	gaat	helaas	stoppen,	i.v.m.	verhuizing	elders.	
We	kijken	uit	naar	reacties.	
		
Wil	je	verder	informatie	dan	kun	je	terecht	bij:	
Ds.	 Maaike	 de	 Goei	 –	 Jansma,	 geestelijk	 verzorger	 van	 Elim,	
maaikedegoei@zorggroepcharim.nl	
Jolanda	de	Gast	vrijwilligerscoördinator	van	Elim,	jolandadegast@zorggroepcharim.nl		
	
	
Ons	Eetcafé	op	2e	Kerstdag	2022,	opgave	van	11	t/m	17	december		
	
Onze	vertrouwde	gasten	weten	het	al:	in	december	is	er	geen	Eetcafé	op	de	3e	woensdag	
van	 de	maand,	maar	wel	 op	 Tweede	 Kerstdag!	 In	 een	 feestelijke	 sfeer	 ontmoeten	we	
elkaar	om	met	samen	een	maaltijd	te	gebruiken.	Als	werkgroep	willen	we	u	vragen	om	
extra	aandacht	te	hebben	voor	mensen	die	deze	kerstdagen	alleen	zijn.	Juist	tijdens	deze	
dagen	willen	we	oog	hebben	voor	hen.	Ze	zijn	welkom!			
U	 bent	 welkom	 in	 het	 Michaelhuis,	 Kerkplein	 1,	 3956	 BW	 Leersum.		 Er	 wordt,	 in	
samenwerking	met	slagerij	Van	Dijk,	voor	u	een	3	gangenmaaltijd	verzorgd	voor	een	prijs	
van	5	Euro.	Dit	is	inclusief	een	drankje,	koffie	en/of	thee.	Let	op:	wij	beginnen	een	half	
uurtje	eerder	dan	gewoonlijk!	Vanaf	17.00	uur	bent	u	van	harte	welkom.	Om	17.30	uur	
willen	we	graag	met	de	maaltijd	beginnen.	
	
Opgeven	 kan	 in	 de	 periode	 van	 11	 t/m	17	 december	.	 Vermeld	 duidelijk	 uw	naam	 en	
telefoonnummer,	waarop	u	teruggebeld	kan	worden	bij	onduidelijkheden.	Er	kan	gebruik	
worden	gemaakt	van	de	Eetcafé-taxi:	vermeld	u	dit	alstublieft	duidelijk	bij	opgeven.		
In	de	periode	januari	t/m	april	is	Ons	Eetcafé	te	gast	bij	de	Johanneskerk.	Mocht	u	deze	
keer	niet	kunnen,	dan	hopen	we	u	daar	te	ontmoeten!	
	
Wij	zien	u	graag	op	maandag	26	december!	
Werkgroep	Ons	Eetcafé,	Nelly,	Lieneke,	Frans	en	Jacqueline			
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JEUGD	EN	JONGEREN	
	
Kindernevendienst	
	
Adventproject	
Het	thema	van	het	project	is:	 levenslicht.	De	uitdrukking	‘het	levenslicht	zien’	betekent	
geboren	worden.	In	de	Bijbel	zijn	leven	en	licht	sterk	op	elkaar	verbonden:	als	God	leven	
op	aarde	maakt,	begint	Hij	met	licht.	God	zelf	wordt	ook	vaak	omschreven	als	licht,	en	in	
het	 evangelie	 van	 Johannes	 vertelt	 Jezus	 dat	 Hij	 het	 licht	 der	 wereld	 is	 (Joh.	 8:12).	
Levenslicht	 is	 een	 wonder	 dat	 God	 aan	 mensen	 geeft.	 In	 dit	 project	 horen	 we	 over	
vrouwen	die	daarbij	een	belangrijke	rol	spelen.	
We	 zingen	 in	 de	 kerk	 het	 projectlied:	 “Het	wordt	 lichter	 naar	 Kerst”.	 Een	 lied	 dat	 de	
kinderen	ook	op	school	leren.		https://www.youtube.com/watch?v=RhQTsROyzLg		
	
De	volgende	verhalen	staan	de	komende	weken	centraal:	
	
Zondag	4	december	-	Ruth	4:13-17	(Matteüs	1:1-17)	‘Waar	kom	je	vandaan?’		

	
In	 de	 adventstijd	 lezen	 we	 over	 de	 ‘voormoeders’	 van	 Jezus.	
Vandaag	gaat	het	over	Ruth.	Zij	is	een	jonge	vrouw	uit	het	land	
Moab,	 die	 met	 haar	 schoonmoeder	 Naomi	 meegaat	 naar	
Betlehem.	 Daar	 trouwt	 ze	 met	 Boaz.	 Ze	 krijgen	 een	 zoon	 die	
uiteindelijk	de	grootvader	van	koning	David	zal	zijn.	

	
Zondag	11	december	–	Jozua	6:22-25	(Matteüs	1:1-17)	‘Deze	kant	op!’	

 
In	 de	 adventstijd	 lezen	 we	 over	 de	 ‘voormoeders’	 van	 Jezus.	
Vandaag	 gaat	 het	 over	 Rachab,	 de	 vrouw	 uit	 Jericho	 die	 twee	
verspieders	 uit	 het	 volk	 Israël	 hielp	 ontsnappen.	 Toen	 Jericho	
verwoest	werd,	werden	Rachab	en	haar	familie	gered	gingen	ze	
bij	het	volk	Israël	wonen.	

	
	
Voor	de	jongste	clubleden	10-13	jaar	
	
Hoi	allemaal,	de	volgende	clubavond	stond	voor	9	december	gepland.	Er	zijn	dan	alleen	al	
andere	activiteiten	in	de	kerk	waardoor	club	die	avond	niet	zo	handig	is.	We	verplaatsen	
de	club	daarom	naar	zaterdag	10	december.	We	hopen	jullie	dan	weer	om	19.00	uur	te	
zien!		
	
	
Catechesegroep	op	12	december	
	
De	eerstvolgende	bijeenkomst	van	de	catechesegroep	voor	12	tot	en	met	
16-jarigen	staat	genoteerd	op	maandagavond	12	december	van	19.00	tot	
19.45	uur.	We	verkennen	dit	seizoen	waarom	mensen	bij	een	kerk	willen	
horen,	wat	ze	er	zoeken	en	vinden.	Zo	hebben	we	ons	 in	de	afgelopen	
bijeenkomst	voorbereid	op	het	houden	van	een	vraaggesprek	en	hopen	
we	 in	 de	 komende	 tijd	 een	 paar	 gemeenteleden	 bij	 onze	 catechesegroep	 daarvoor	 te	
verwelkomen.		
Niels	Duifhuizen	en	ds.	Pieter	Goedendorp		
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JoZ!	
	
Zondag	4	december	is	er	weer	JoZ!	We	hopen	alle	tieners	te	ontmoeten!	
Fredy	van	de	Weiden	en	Daniël	Reincke	
	
	

Kinderkerstfeest	–	zaterdag	24	december	16.00	uur	
	
Hoera,	voor	het	eerst	in	drie	jaar	kunnen	we	weer	in	de	kerk	
terecht	 voor	 de	 viering	 van	 het	 kinderkerstfeest.	 Het	wordt	
een	 viering	 waarin	 we	 echt	 door	 de	 knieën	 gaan.	 Een	
“piepklein”	Kerstfeest.	We	rekenen	volop	met	de	kinderen	tot	
en	met	 zo’n	 zeven	 jaar.	 Ze	mogen	 hun	 favoriete	 knuffeldier	
meenemen	 naar	 het	 feest.	 Ook	 daarvoor	 is	 er	 plek.	 Maar	
vanzelfsprekend	zijn	broers	en	zussen,	ouders	en	grootouders	
en	 alle	 andere	 belangstellen	 ook	 van	 harte	 welkom!	 De	
sfeervolle	 viering	 onder	 leiding	 van	 ds.	 Pieter	 Goedendorp	
begint	 op	 zaterdag	 24	 december	 om	 16.00	 uur	 in	 de	
Michaëlkerk.	 Da’s	 dus	 vlak	 voor	 de	 Kerstavond	 begint.	
Aansluitend	staan	limonade	en	een	traktatie	klaar!		

	
	
Groene	Starters	
	
Geen	middag	‘in	het	groen’	voor	de	Groene	Starters	afgelopen	zondag,	maar	een	gezellige	
spelletjes-	 en	 knutselmiddag	 in	 het	 Michaëlhuis.	 We	 hebben	 monopoly	 gespeeld,	
gekleurd,	geboetseerd	met	zoutdeeg,	tafelvoetbal	gespeeld	en	het	spel	keer	op	keer	onder	
het	genot	van	heerlijke	taart	en	speculaas.		

Vind	je	het	leuk	om	ook	eens	aan	te	sluiten	
bij	de	activiteiten	van	de	Groene	Starters?	
De	volgende	datum	is	op	18	februari	2023.	
Geef	 een	 seintje	 aan	 Dewi	 dan	 word	 je	
toegevoegd	aan	de	app-groep.	
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VANUIT	DE	KERKENRAAD	
	
Giften	
	
De	volgende	giften	werden	ontvangen:	

• 61.50	via	Dhr.	M.	van	de	Herk	(zijn	meerdere	giften	van	wijk	4)	
Hartelijk	dank	namens	het	College	van	Kerkrentmeesters.	
Lia	van	de	Lagemaat	
	
	
Nieuws	van	de	Diaconie		
	
In	 de	 vergadering	 van	 de	 kerkenraad	 op	 23	 november	 jl.	 is	 de	 begroting	 voor	 2023	
voorlopig	vastgesteld.		
	
De	begroting	sluit	met	de	volgende	totalen:		

Baten/inkomsten	 €		36.280	
Lasten/uitgaven	 €		65.975	
Saldo	 €		-29.695	
Incidentele	baten	en	lasten	 	 €		30.000	
Resultaat	verslagjaar	 €		305	
Mutaties	bestemmingsreserves	 €		7.500	
Resultaat	naar	Algemene	reserve	 €		7.805	

		
Vanaf	2	december	2022	ligt	de	volledige	begroting	voor	u	als	leden	van	de	Michaëlkerk	1	
week	ter	inzage	op	Muldershof	10.	Graag	eerst	even	een	telefoontje	zodat	ik	tijd	voor	u	
vrij	kan	maken	om	e.e.a.	toe	te	lichten.		
Met	een	hartelijk	groet,		
Jos	Versluis,	penningmeester		
	
	

Actie	Kerkbalans	
	
In	 januari	 doet	 onze	 Michaël	 Kerkgemeente	 weer	 mee	 aan	 de	 Actie	
Kerkbalans	 2023.	 Tijdens	 deze	 actieperiode	 zullen	 we	 u	 als	

gemeenteleden	om	een	 financiële	bijdrage	vragen,	zodat	we	ook	 in	2023	kunnen	doen	
waar	we	als	kerk	voor	staan.	Het	thema	van	de	Actie	is:	
	

‘Geef	vandaag	voor	de	Michaëlkerk	van	morgen’	
	

Want	ook	in	de	toekomst	willen	we	samen	kerk-zijn	en	naar	elkaar	omzien,	van	betekenis	
zijn	voor	mensen	die	verdieping	en	ontmoeting	zoeken,	en	uitnodigend	zijn	voor	jonge	
mensen	die	hun	leven	nog	voor	zich	hebben.		Kerk	zijn	kost	geld	en	daar	is	uw	jaarlijkse	
bijdrage	bij	nodig.	
Tussen	14	en	28	januari	ontvangt	u	een	brief	met	het	verzoek	om	ons,	net	als	voorgaande	
jaren,	ruimhartig	te	blijven	ondersteunen.	We	hopen	dat	we	weer	op	u	mogen	rekenen!	
Dankzij	uw	bijdrage	kan	de	kerk	van	waarde	blijven	voor	al	haar	leden,	plannen	maken	
voor	de	toekomst,	en	blijven	doen	waar	ze	al	eeuwenlang	voor	staat		
	

Op	naar	de	Michaëlkerk	van	morgen!	
	

Namens	het	College	van	kerkrentmeesters	van	de	Michaëlkerk	
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Vrijwilligers	gevraagd	
	
Vrijwilligers	zijn	druk	in	de	weer	om	de	jaarlijkse	Actie	Kerkbalans	goed	voor	te	bereiden.	
We	zoeken	nog	mensen	die	ons	kunnen	en	willen	helpen	met	het	bezorgen	en	ophalen	
van	 de	 brieven	 en	 retourenveloppen.	 	 Het	 hoeft	 u	 niet	 veel	 tijd	 te	 kosten	 en	 levert	
gezelligheid	op	binnen	het	Kerkbalansteam	of	een	boeiend	contact	met	kerkleden	die	u	
eventueel	bezoekt	om	de	actiebrief	langs	te	brengen	en	of	op	te	halen.		
Wie	wil	helpen	met	rondbrengen/ophalen	van	de	enveloppen	kan	contact	op	nemen	met	
Lia	van	de	Lagemaat.	
	
LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	4	december			
	
-orgelspel	en	mededelingenvideo	
-welkom		
-aansteken	van	twee	adventskaarsen		
-we	zingen:	“Hoe	zal	ik	U	ontvangen”	Lied	441:	1	en	5	
-hand	op	het	hart	
-moment	van	inkeer,	votum	en	groet	
-psalm	van	de	zondag	72:	1	en	4:	“Geef,	Heer	de	koning…”		
-bij	deze	dienst...	
-openingsgebed		
-met	de	kinderen...	
-we	zingen/video:	Adventslied	–	Het	wordt	lichter	op	weg	naar	Kerst.		
-bij	de	lezingen	
-lezing:	Matteüs	1:	1-17	(NBV’21)		
-we	zingen:	“Kom	tot	ons…”	Lied	433:	1,	2	en	3	
-lezing:	Ruth	4:	9	-	22	(NBV’21)		
-we	zingen:	“Looft	nu	de	Heer…”	Psalm	106:	1	en	2	
-overdenking	
-we	zingen:	“Ons	heeft	de	Heer	met	liefde	neergeschreven”	Lied	976		
-intenties	
-gebeden,	afgesloten	met	het	‘onze	Vader’	
-bij	de	collecten	
-slotlied:	“Verwacht	de	komst	des	Heren”	Lied	439:	1	en	4	
-zending	en	zegen	
-hand	op	het	hart	
-orgelspel	en	mededelingenvideo	
	
Orde	van	dienst	–	zondag	11	december	
	
De	liturgie	voor	deze	dienst	is	nog	niet	beschikbaar.	
In	de	loop	van	volgende	week	kunt	u	deze	vinden	op	
www.pknleersum.nl/michaelkerk	
	
	
	
	
	
	

Zondag	4	december		
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Teunis	Reedijk		
Diaken:	Reinier	Bijkerk	
Kerkrentmeester:	Roland	van	Barneveld	
Lector:	Chiel	van	de	Weiden	
Orgel:	Gerard	Rosier	
Collecte	Diaconie:	KiA	
Collecte	Kerk:	Jeugd-	en	Jongerenwerk 

Zondag	11	december		
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Ida	Hogendoorn		
Diaken:	Prisca	van	der	Roest	
Kerkrentmeester:	Gijsbert	Meijers	
Lector:	Marjon	van	den	Ham	
Orgel:	Wim	ter	Haar	
Collecte	Diaconie:	St.	De	Vrolijkheid	
Collecte	Kerk:	Beeld	en	Geluid	
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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	
	
18	december:	Ds.	F.G.	Immink,	Woudenberg	
	 Vierde	Advent	
24	december	16.00	uur	

Kinderkerstfeest	
24	december	22.00	uur:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
	 Kerstnachtdienst	
25	december:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
	 Kerstmorgen	
	 	
Activiteitenagenda	
	
4	december		 	 	 	 Joz!		 	 	 	 Michaëlkerk	
9	december	vanaf	16.30	uur	 Kerstmuziek/Dorpssoep	 in	en	om	Michaëlkerk	
10	december	19.00	uur	 	 Club	10-13	 	 	 Michaëlhuis	
12	december	19.00	uur	 	 Catechese	 	 	 Michaëlhuis	
14	december	10.00	uur	 	 Bijbelgespreksgroep		 Michaëlhuis	
14	december	19.00-20.30	uur	 Lichtjesavond	 	 Begraafplaats	Leersum	
16	december	19.30	uur	 	 Kerstzangdienst	 	 Overlangbroek	
24	december	16.00	uur	 	 Kinderkerstfeest	 	 Michaëlkerk	
30	januari	 	 	 	 Boekenkring	 	 	 Michaëlhuis	
18	februari	 	 	 	 Groene	Starters	 	 ???	
	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	vrijdag	16	december	2022	
Kopij	aanleveren	voor	donderdag	15	december,	18.00	uur	bij	Marian	Clarijs.	
Let	op!	In	verband	met	de	vakantieperiode	beslaat	de	nieuwsbrief	van	16	december	een	
periode	van	3	weken.	
	
	
	
	
	
	


