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De	herziene	Nieuwe	Bijbelvertaling	2021		

Op	13	oktober	is	de	NBV21	verschenen,	een	herziening	
van	de	Nieuwe	Vertaling	die	in	2014	het	licht	zag.	
DesMjds	een	gebeurtenis	omdat	het	na	de	vertaling	van	
het	Nederlands	Bijbelgenootschap	uit	1951	de	eerste	
vertaling	was	van	de	grondtekst	in	goed	hedendaags	
Nederlands	door	een	grote	commissie	Bijbel-	en	
taaldeskundigen.	Ook	in	onze	kerk	is	de	NBV	snel	
ingevoerd	als	standaard	Bijbel,	velen	zullen	deze	ook	
thuis	hebben.	En	nu	een	herziening	na	een	betrekkelijk	
korte	Mjd?	De	reacMes	waren	in	2004	niet	onverdeeld	
posiMef.	Het	veel	begrijpelijker	Nederlands	werd	
geprezen,	maar	op	de	vertaling	was	nogal	kriMek.	Er	
werd	te	veel,	vaak	parafraserend,	ingevuld	en	uitgelegd,	

wat	thuishoort	in	een	commentaar.	Woorden	werden	weggelaten	als	overbodig,	b.v.	bij	
herhalingen	of	toegevoegd	om	de	tekst	duidelijker	te	maken.	Belangrijke	kernwoorden	
werden	voor	de	variaMe	afwisselend	weergegeven	met	omschrijvingen.	Hierdoor	verdwenen	
belangrijke	moMefwoorden	die	aangeven	waarom	het	gaat	in	een	tekstgedeelte	en	gingen	
grotere	verbanden	verloren.	TensloUe	zijn	de	eerbiedskapitalen	d.w.z.	de	hoofdleUer	bij	de	
verwijswoorden	naar	God,	Jezus	en	de	Geest	teruggekeerd.	Ik	ben	daar	blij	mee.	Maar	daar	
zal	nog		wel	enige	discussie	over	blijven.	Het	grote	wonder	in	ons	geloof	is	dat	de	Heilige	ons	
nabijgekomen	is	in	Jezus	Christus.		
Al	deze	duizenden	ingediende	opmerkingen	zijn	de	laatste	jaren	in	een	groot	vertaalteam	
nagegaan	en	daaruit	zijn	zo’n	12000	wijzigingen	gevolgd.	Het	resultaat	is	een	duidelijker	en	
consistentere	vertaling.	De	laatste	jaren	heb	ik	in	publicaMes	het	vertaalproces	wat	gevolgd	
en	ben	enthousiast	geraakt.	Op	de	sites	van	Het	Nederlands-Vlaams	Bijbelgenootschap	
vindt	u	uitgebreide	verdere	informaMe:	hUps://www.bijbelgenootschap.nl	of	www.nbv.nl	

In	 de	 kerk	 vindt	 u	 komende	 zondagen	een	 folder	 die	 u	 kunt	 inzien	of	meenemen	en	 een		
voorbeeld	van	de	standaardvertaling.	Werner	van	Katwijk	kan	u	de	NBV21	leveren	als	u	op	
de	 intekenlijst	 uw	 bestelling	 opgee].	 Kleine	 Mp:	 persoonlijk	 vind	 ik	 de	 leUer	 in	 de	 iets	
duurdere	Huisbijbel	pre^ger	 leesbaar	dan	 in	de	standaardbijbel.	Voor	enkele	euro’s	meer	
krijgt	u	de	Deuterocanonieke	boeken	erbij,	bij	ons	minder	bekend,	maar	de	moeite	van	het	
lezen	waard.	PrachMge	verhalen!		Wij	willen	voor	de	kerk	ook	de	kanselbijbel	en	enkele	losse	
Bijbels	aanschaffen.	
Lectori	Salutem,	Arend	Altena	

Het	hoofd	van	het	vertaalteam	MaUhijs	de	Jong	formuleert	hieronder	de	vijf	uitgangspunten	
die	gehanteerd	zijn	bij	de	vertaling:	
1.	consequent,	helder	en	transparant	
Een	man	verlaat	zijn	ouders	en	trouwt	met	zijn	vrouw	-	die	gedachte	komt	op	drie	plaatsen	
in	de	Bijbel	voor.	In	de	NBV	uit	2004	liepen	de	vertalingen	uiteen:	‘Zo	komt	het	dat	een	man	
zich	losmaakt	van	zijn	vader	en	moeder	…’	(Genesis	2:24),	‘Daarom	zal	een	man	zijn	vader	
en	moeder	verlaten	…’	(MaUeüs	19:5	en	Efeziërs	5:31).	In	de	brontekst	was	geen	verschil	en	
daarom	zijn	de	vertalingen	gelijkgetrokken:	‘Daarom	maakt	een	man	zich	los	…’	
De	Jong:	‘Zo	wordt	de	vertaalde	Bijbel	een	sterker	geheel,	een	hechter	bouwwerk.’	
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2.	aandacht	voor	mo@efwoorden	
MoMefwoorden	 zijn	 sleutelwoorden	 die	 je	 op	 het	 spoor	 zeUen	 van	 de	 betekenis	 van	
Bijbelteksten.	 ‘Ik	 vereer	de	HEER,	de	God	van	de	hemel,	 de	God	die	de	 zee	en	het	droge	
gemaakt	 hee]’,	 zegt	 de	 profeet	 Jona	 (1:9).	 In	 de	 ‘oude’	 NBV	 stond:	 ‘de	 zee	 en	 het	 land’.	
Maar	daar	staat	niet	erets,	het	woord	voor	‘land’,	maar	jabasja.	Jona	verwijst	hier	naar	twee	
andere	verhalen	waar	het	woordenpaar	jam	(zee)	en	jabasja	voorkomt:	de	schepping	(‘het	
droge	noemde	Hij	aarde’,	Genesis	1:10)	en	de	uiUocht	uit	Egypte	(‘Hij	veranderde	de	zee	in	
droog	 land’,	 Exodus	 14:21).	 Zo	 blijkt	 hoe	 de	 Bijbel	 samenhangt	 en	 teksten	 naar	 elkaar	
verwijzen.	
In	 het	 Bijbelboek	 Ruth	 worden	 twee	 karakterisMeken	 voor	 zowel	 Ruth	 als	 Boaz	 gebruikt:	
chèset	(trouw)	en	chajil.	Dat	laatste	kan	bijzonder,	sterk,	moedig	of	vermogend	betekenen.	
In	de	NBV	uit	2004	is	het	voor	Boaz	vertaald	als	‘een	belangrijk	man’	(2:1)	en	voor	Ruth	als	
‘een	bijzondere	vrouw’	(3:11).	‘Maar	het	gaat	over	een	arme	vreemdeling	en	een	rijke	boer	
die	toch	iets	gemeen	hebben’,	zegt	De	Jong.	De	NBV21	noemt	hen	nu	allebei	‘moedig’.	
3.	nieuwe	inzichten	in	de	bijbelwetenschap	
‘Alle	volken	op	aarde	zullen	wensen	gezegend	te	worden	als	jij’,	zegt	de	Heer	tegen	Abram	in	
Genesis	3:12	 (NBV	2004).	Een	andere	vertaling	 is	even	goed	mogelijk:	 ‘...	 In	 jou	zullen	alle	
volken	op	aarde	gezegend	worden.’	De	overeenkomsMge	tekst	in	Galaten	3:8	hee]	dat	ook	
en	ook	oudere	vertalingen	hebben	die	strekking.	In	de	recente	Bijbelwetenschap	geniet	die	
vertaling	ook	de	meeste	steun;	daarom	is	die	nu	gekozen.	
4.	niet	meer	invullen	dan	nodig	
In	de	 ‘oude’	NBV	zegt	 Jezus	 in	MaUeüs	10:29:	 	 ‘Er	valt	niet	één	[mus]	dood	neer	als	 jullie	
Vader	het	niet	wil.’	De	brontekst	hee]:	 ‘	…	zonder	 jullie	Vader’.	De	NBV21	zegt:	 ‘...	buiten	
jullie	 Vader	 om’.	 De	 tekst	maakt	 duidelijk	 dat	 er	 niets	 gebeurt	 zonder	God,	maar	 hóé	Hij	
precies	betrokken	is,	wat	Hij	echt	‘wil’,	wordt	niet	ingevuld;	de	brontekst	doet	dat	hier	ook	
niet.	De	Jong:	‘Een	goede	vertaling	brengt	de	betekenis	over	en	gee]	de	lezer	ruimte.’	
5.	trouw	aan	het	Nederlands	
Een	goede	vertaling	neemt	je	mee,	zegt	De	Jong,	zodat	je	de	tekst	kunt	ervaren	-	in	vreugde	
en	beklemming,	in	de	poëzie	van	de	Psalmen	en	de	overtuigingskracht	van	Paulus’	brieven.	
‘Ons	 resten	 geloof,	 hoop	 en	 liefde’,	 luidt	 1	 KorinMërs	 13	 in	 de	 ‘oude’	 NBV.	 Dat	 klinkt	 een	
beetje	negaMef	(we	moeten	het	ermee	doen),	niet	als	het	besluit	van	een	hooglied	van	de	
liefde.	De	NBV21	zegt:	‘Dit	 is	wat	blij]:	geloof,	hoop	en	liefde,	deze	drie,	maar	de	grootste	
daarvan	is	de	liefde.’	

Pastoraat	

Ineke	Breunesse	-	Leendertz		is	in	de	viering	van	26	september	j.l.	bevesMgd	als	ouderling	en	
krijgt	de	zorg	over	een	deel	van	de	wijk	van	Truus	Bretveld.	Het	gaat	om	de	volgende	
straten:	
Postweg	,	Hi=ekamp	,	Veldlaan,	Bongerdlaan,		Burg.	Martenslaan,		Weidelaan,		Vijverlaan,	
Dreef	tot	aan	de	Vijverlaan	en	de		Nieuwe	Steeg	tot	aan	de	Vijverlaan.	
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Diaconie	

1e	collecte:			

Solidariteitskas	PKN	
De	Solidariteitskas	van	de	PKN	wordt	gevuld	door	een	vaste	jaarlijkse	bijdrage	vanuit	
plaatselijke	gemeenten	binnen	de	Protestantse	Kerk.	Gemeenten	die	Mjdelijk	niet	
‘zelfvoorzienend’	zijn,	kunnen	er	een	beroep	op	doen.	Een	gemeente	kan	voor	onverwachte	
kosten	komen	te	staan,	bijvoorbeeld	groot	onderhoud	aan	kerkgebouwen,	pastorieën,	
kerkorgels	of	voor	pastoraat.	Voor	zulke	kosten	kan	men	een	subsidie	aanvragen	uit	de	
Solidariteitskas. Maar	ook	specifieke	vormen	van	pastoraat	zoals	het	studentenpaelen	en	
gehoord	weten.	Steun	het	jeugdwerk	van	de	Protestantse	Kerk.	

2e	collecte	:	
Help	de	kerk	in	Syrië	(Kerk	in	Ac@e)	

Wij	hebben	gekozen	om	voor	de	2e	hel]	van	dit	jaar	de	opbrengst	van	de	2e	collecte	voor	
Syrië	te	bestemmen.	Meer	dan	90	procent	van	de	mensen	in	Syrië	lee]	onder	de	
armoedegrens,	voor	meer	dan	de	hel]	dreigt	honger.	De	oorlog	in	Syrië	hee]	een	nieuw	
gezicht	gekregen:	van	militair	geweld	naar	een	dramaMsche	economische	crisis.	Er	is	
nauwelijks	aan	eerste	levensbehoe]en	te	komen,	laat	staan	aan	bouwmaterialen.	Toch	is	
het	herstel	van	kerken	het	enige	wat	perspecMef	biedt.	De	opbouw	van	de	kerk	is	van	
wezenlijk	belang	voor	de	opbouw	van	het	land	en	dat	hee]	alles	te	maken	met	de	plek	die	
de	kerk	in	Syrië	inneemt.	“De	kerk	is	het	middelpunt	van	de	gemeenschap,	voor	christenen	
maar	ook	voor	niet-christenen.	Ze	vervult	een	rol	die	in	Nederland	overeenkomt	met	de	rol	
van	de	overheid.	Hulp	komt	het	eerst	bij	de	kerk	vandaan.	Een	sterke	kerk	is	voor	Syriërs	
onmisbaar	om	het	vertrouwen	in	hun	land	terug	te	krijgen”,	zegt	ds.	Harout	Selimian,	
predikant	in	Aleppo.	Meer	informaMe	is	te	vinden	op	hUps://www.protestantsekerk.nl/
verdieping/Men-jaar-oorlog-in-syrie-hoe-helpt-de-kerk/	Banknummers	
Het	banknummer	van	onze	diaconie	(graag	datum	en	doel	vermelden):	
NL85	RABO	0373	7093	58	
Het	banknummer	van	de	Johanneskerk:		
NL82	RABO	0373	7408	40	

Herinnering	gezamenlijke	maal@jd	14	november	
		

		Hebt	u	zich	al	opgegeven	voor	de	maalMjd	op	14	november?	
U	kunt	tot	en	met	7	november	u	opgeven	bij	een	van	de	diakenen	of																			
zondag	intekenen	op	de	lijst	achter	in	de	kerk!	
Namens	de	diakenen,	
Truus	Visser	
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Ontmoeten&Verdiepen	

Op	adem	met	Vincent	
Op	donderdag	4	november	is	er	in	de	Maartenskerk	een	kunstlezing	met	muzikale	
uitvoering	over	Vincent	van	Gogh.	Pas	na	zijn	vroege	dood	bracht	hij	de	harten,	van	degenen	
die	zijn	werk	zagen,	in	beroering.	Hee]	hij	zijn	eerste	roeping	losgelaten?	Of	kunnen	we	zijn	
verbondenheid	met	geloof	en	Bijbel	meer	terugzien	in	zijn	werk	dan	we	denken?	In	deze	
lezing	gaan	we	op	zoek	naar	zijn	inspiraMe.	
Arjan	Veen	zorgt	voor	een	passende	improvisaMe	op	de	piano	vooraf.	Tijdens	de	presentaMe	
doet	hij	met	de	uitvoering	van	een	muziekstuk	de	Mjd	van	Vincent	herleven.	Om	19.45	uur	is	
er	een	muzikale	inleiding,	de	lezing	start	om	20.00	uur.	De	bijeenkomst	is	ook	online	te	
volgen.	
Aanmelden	via deze link. 

De	zin	van	het	leven	
Donderdag	4	november	is	de	2e	avond	van	een	serie	van	drie	waar	we	van	gedachten	
wisselen	over	de	zin	van	ons	bestaan	naar	aanleiding	van	het	boek	‘De	zin	van	het	leven’	
geschreven	door	Fokke	Obbema.		
	
Koor	voor	nieuwe	Nederlandse	religieuze	muziek		
Op	zondag	7	november	is	er	in	de	Johanneskerk	een	optreden	van	het	koor	voor	nieuwe	
Nederlandse	religieuze	muziek	o.l.v.	Antoine	Oomen.	Het	koor	zingt	een	bloemlezing	uit	het	
repertoire	van	50	jaar	Oosterhuis/Oomen.	Aanvang	16.00	uur.	De	entree	is		€10,00	p.p.	U	
kunt	zich	aanmelden	via	ovjohanneskerk@pknleersum.nl.	Een	corona	toegangsbewijs	is	
verplicht	voor	iedere	bezoeker	boven	13	jaar.	

Groene	kerkgemeenschap	zijn	
Er	zijn	weer	nieuwe	suggesMes	genoemd	om	mee	te	helpen	aan	een	duurzame	wereld:		

o Ga	vegen	met	een	bezem	en	hark	met	een	goede	tuinhark	ipv	een	bladblazer.	
o Gebruik	een	hand	heggenschaar	zonder	elektriciteit.	

o Laat	blad	van	bomen	en	struiken	tussen	de	planten	liggen	om	de	grond	tegen	
uitdroging	te	beschermen.	Bovendien	goed	voor	de	compostvorming.	

o Gazons	niet	met	water	sproeien	wanneer	de	zon	schijnt.	

De	volledige	lijst	is	beschikbaar	via	ovjohanneskerk@pknleersum.nl.	Bezoek	ook	eens	de	
website	hUps://kerkenmilieu.nl/		met	informaMe	over	een	duurzame	omgang	met	de	
schepping.	
Namens	de	commissie	O&V,	
Hilje	Logtenberg	van	der	Grient	
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Indruk	van	de	tentoonstelling	“De	vele	gezichten	van	Maria	Magdalena”	in	het	
Catharijneconvent.	 

Wie	ben	jij	Maria	uit	Magdala?	
Een	volgeling,	een	discipel	
een	vrouw	van	lichte	zeden	
of	toch	een	rijke	prinses?	
Was	jij	de	vrouw	naast	Jezus?	
Stond	jij	daar	bij	dat	lege	graf?	
Werden	er	zeven	demonen	verdreven	
of	had	Jezus	jou	het	meeste	lief?	
Wie	ben	je	Maria?	
Wie	ben	je	écht?	
Ik	zie	azeeldingen	vol	tegenstellingen	
was	je	nu	goed	of	was	je	slecht?	

En	dan	herken	ik	je	

Alleen,	in	die	donkere	ruimte	
toon	jij	je	Ware	gezicht	
Te	midden	van	het	duister	
sta	jij	vol	in	het	Licht	
Je	kijkt	en	ziet	
Ogen	vervuld		
van	het	Heilige	
die	het	Al	hebben	gezien	
Hier	Ben	je	
Je	bent	het	Zelf	

En	op	de	achtergrond	
gloort	een	nieuwe	morgen	

Sylvia	van	Eck	

azeelding:	schilderij	Alfred	Stevens,	Maria	Magdalena	ca.	1887	-	foto:	Sylvia	van	Ec	

‘Grootouders	voor	het	klimaat':	dagtocht	Lunteren-	Maarn	(19	okt.)		

Afgelopen	dinsdag	liepen	wij	als	grootouders	-Lieneke	en	Jan	Overweel,	Sjaak	Rodenburg,	
Johan	Doornenbal,	Geja	en	Epko	Smit-	een	dagtocht	mee	in	The	Climate	Miles/Urgenda-
tocht.	De	hele	tocht	gaat	te	voet	van	Eemshaven/Groningen	door	Nederland	naar	
RoUerdam	en	met	de	trein	via	Londen	naar	Edinburgh.	Vandaar	weer	te	voet	door	Schotland	
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op	weg	naar	Glasgow,	waar	op	1	november	de	26e	KlimaaUop	van	start	gaat.		
Wij	liepen	dagtocht	14	mee,	van	Lunteren	naar	Maarn	(plm.	25	km.)	De	start	was	om	9.15	
uur	op	het	NS-staMon	van	Lunteren.	Daar	werden	we	eerst	verwelkomd	en	toegesproken	
door	Marjan	Minnesma	-milieu-acMviste	en	directeur	van	Urgenda,	die	zelf	ook	elke	dag	
meeloopt-	en	door	de	wethouder	duurzaamheid	van	de	gemeente	Ede	die	iets	vertelde	over	
energie-coöperaMes.		
Hoewel	het	weer	wat	miezerig	was,	zat	de	stemming	er	goed	in	bij	de	ruim	honderd	lopers,	
komend	uit	alle	windstreken	van	Nederland.	'Gewapend'	met	spandoeken	en	vlaggetjes	
liepen	de	deelnemers	door	het	Gelderse	en	Utrechtse	landschap:	Grebbelinie/Gelderse	
Vallei,	via	Renswoude,	Scherpenzeel,	Woudenberg	en	Maarsbergen	naar	Maarn.	Het	geheel	
was	door	Urgenda	prima	georganiseerd	met	voldoende	groene	stops	met	koffie/thee/appels	
en	zelf	gebakken	cake	en	koek.	Rond	het	middaguur	werden	we	zelfs	nog	getrakteerd	op	een	
vega	Dutch	WeedBurger.	Om	17.15	uur	kwamen	we	in	Maarn.	
Het	was	een	inspirerende	dag,	die	de	dagen	erop	weer	door	enkelen	van	ons	en	anderen	
werd	voortgezet	met	de	trajecten	Maarn-Utrecht	en	Utrecht-Woerden.	Gewone	burgers	die	
hun	bezorgde	stem	laten	horen,	die	bemoedigende	gesprekken	voerden	en	een	groen,	
gemeenschappelijk	gevoel	deelden.		
Namens	de	G6	van	deze	dag,	Epko	Smit			
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Berichten	van	de	kerkenraad	
Kort	verslag	kerkenraadsvergadering	27	september	jl.	
Bij	afwezigheid	van	de	voorziUer	opent	de	scriba	de	vergadering	en	heet	iedereen	welkom,	
in	het	bijzonder	Ineke	Breunese	die	voor	de	eerste	keer	aanwezig	is.	Evelyn	leest	een	stukje	
uit	dagblad	Trouw	voor	en	gaat	voor	in	gebed.	
Deze	 vergadering	 is	 opgesplitst	 in	 twee	 gedeelten:	 in	 het	 eerste	 gedeelte	 behandelen	we	
een	 aantal	 ‘zakelijke’	 punten	 en	 in	 het	 tweede	 gedeelte	 bezinnen	we	 ons	 op	 de	 update/
vernieuwing	van	het	beleidsplan	van	ons	gemeente.	
Als	er	geen	kinderen	in	de	dienst	zijn,	wordt	door	de	ouderling	van	dienst	of	de	predikant	
het	 lichtje	aangestoken.	Om	een	ongemakkelijke	 sMlte	 te	voorkomen	zal	 voortaan	wel	het	
kinderlied	worden	 gezongen.	 Aan	 de	 commissie	 Eredienst	wordt	 gevraagd	 om	 een	 nieuw	
lied	als	aanvulling	of	vervanging	van	het	huidige	lied.	
De	Michaëlkerk	hee]	nieuwe	printapparatuur	aangescha]	waar	wij	de	komende	Mjd	tegen	
een	 redelijk	 tarief	 ook	 gebruik	 van	 mogen	 maken.	 Voorlopig	 zullen	 beide	 gemeenten	
doorgaan	met	de	nieuwsbrieven	in	de	plaats	van	Kruispunt.	
Er	 zijn	de	nodige	 suggesMes	 gedaan	door	 gemeenteleden	voor	mogelijke	bestedingen	van	
het	 nieuwe	 legaat.	 Ook	 de	 kerkenraad	 hee]	 hier	 nog	 aanvullende	 gedachten	 over.	 Het	
legaat	is	niet	geoormerkt.	Er	wordt	besloten	met	onmiddellijke	ingang	geen	collectes	meer	
voor	de	Johanneskerk	te	houden	en	in	plaats	hiervan	aandacht	te	schenken	aan	kerken,	die	
ondersteuning	 hard	 nodig	 hebben	 (b.v.	 PKN-pioniersplekken).	 We	 willen	 de	 bestedingen	
verder	bespreken	met	de	gemeente	Mjdens	de	komende	gemeentemaalMjd	op	14	november	
a.s.	 In	 ieder	 geval	 willen	we	 de	 kosten	 voor	 de	 herinrichMng	 van	 de	 tuin	 rond	 onze	 kerk	
bekosMgen	uit	het	legaat.		
Een	 tuincommissie	 is	 hard	 aan	 het	 werk	 om	 plannen	 te	 ontwikkelen,	 die	 we	 ook	 in	
november	 aan	 de	 gemeente	 willen	 voorleggen.	 Er	 worden	 enkele	 gemeenteleden	 met	
financiële	achtergrond	gevraagd	ons	te	adviseren	over	het	beleggen/parkeren	van	het	geld.	
Evelyn	gee]	aan	de	gespreksgroep	voor	ouderen	in	De	Binder	te	starten	met	12	deelnemers,	
waarvan	4	mensen	zich	aangemeld	hebben	n.a.v.	het	stukje	in	De	Kaap.	
De	 gedachtenisdienst	 zal	 dit	 jaar	 gehouden	worden	 op	 zondag	 31	 oktober.	 Uitnodigingen	
naar	de	familie	van	de	overleden	gemeenteleden	zijn	inmiddels	verzonden.	
We	 zullen	 extra	 aandacht	moeten	besteden	 aan	de	 stand	 van	de	 venMlaMe-regeling	 in	 de	
kerk.	Tijdens	de	(volle)	kerkdienst	van	26	september	-	samen	met	de	Andrieskerk	–	is	e.e.a.	
niet	goed	verlopen,	waardoor	de	luchtkwaliteit	niet	op	orde	was.	Inmiddels	werkt	alles	naar	
behoren	en	zijn	er	geen	problemen	meer.	De	kerkenraad	stemt	in	met	de	opzet	 in	de	kerk	
met	betrekking	 tot	de	coronaregels:	voorlopig	deels	vakken	 ‘met	afstand’	en	deels	vakken	
zonder	specifieke	regels.	
Besloten	 wordt	 een	 nieuwe	 kanselbijbel	 aan	 te	 schaffen	 (NBV	 2021)	 en	 ook	 een	 aantal	
bijbels	voor	kerkgebruik.		
Er	zal	ook	dit	jaar	weer	een	boekje	voor	de	adven^jd	gemaakt	worden.	
Er	worden	namen	genoemd	voor	de	 invulling	van	de	vacature	van	scriba	per	1	 januari.	De	
Mjd	begint	te	dringen.	
Tijdens	 het	 tweede	 gedeelte	 van	 de	 avond	 besteden	 we	 -	 onder	 leiding	 van	 Evelyn	 -	
aandacht	aan	de	update	resp.	vernieuwing	van	onze	beleidsvoornemens	de	komende	jaren.	
We	richten	ons	in	deze	vergadering	op	de	prioriteitsstelling	van	aandachtspunten	om	later	-	
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in	november-	aan	een	verdere	uitwerking	te	werken.	Als	we	‘het	plaatje	scherp(er)	hebben’	
zullen	we	over	de	plannen	overleggen	met	de	gemeente.	

Teus	Stahlie,	scriba	

Bij	de	Diensten	

31	oktober:	Gedachteniszondag	Johanneskerk	
In	de	viering	op	zondag	31	oktober	gedenken	we	de	gemeenteleden	die	in	dit	(kerkelijk)	jaar	
zijn	gestorven.	
We	noemen	hun	namen,	een	naaste	steekt	een	kaars	aan	en	we	gedenken	hen	en	hun	
familie	in	onze	gebeden.	

Dit	jaar	zijn	ons	ontvallen:	

Jannigje	Hofman-Sollie	(98	jaar)	
Maria	Johanna	Henrie=e	Wulffraat-Graafland	(92	jaar)	
Jacob	Gerard	Theodoor	van	Willigenburg	(84	jaar)	
Johannes	Albertus	Zomer	(87	jaar)	
Hendrijntje	Doornenbal-van	Doorn	(94	jaar)	

Ook	de	overledenen	buiten	onze	gemeente	willen	wij	in	woorden,	gebeden	en	door	rituelen	
herdenken.	

Koester	de	namen	die	wij	hier	gedenken,	
dat	zij	geborgen	zijn	in	Uw	genade,	
dat	zij	gekend	zijn	bij	U	en	bij	ons.	

(uit	Lied	199)	

Geja	Smit-Kramer	

Oppas	op	verzoek	 	 	
Heb	je	a.s.	zondag	kinderoppas	nodig,	bel	dan	even	met	Joke	Stahlie	(41	06	31)	of	bgg.	met	
Renny	Steenwijk	(	06	5518	5234).	Zij	kunnen	het	regelen	.	
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Coronaregels	in	de	Johanneskerk	
Voor	onze	zondagse	vieringen	willen	we	–	ingaande	zondag	26	september	2021	–	de	
volgende	aanpak	hanteren:	
• GEEN	coronacheck	bij	de	ingang.	
• Geen	anderhalve	meter	afstand	in	de	RECHTER	ZIJVAKKEN.	
• Anderhalve	meter	afstand	voor	de	beide	MIDDENVAKKEN	(vóór	de	preekstoel).		
• De	gemeenteleden	worden	opgeroepen	om	ZELF	verantwoordelijkheid	te	

nemen	voor	elkaar,	door	als	je	niet	gevaccineerd	bent	evt.	thuis	een	zel]est	
te	doen	(wordt	niet	gecontroleerd).	Dit	met	name	om	zo	zorg	te	dragen	
voor	de	mensen	met	wie	je	in	contact	komt.	

• Er	wordt	gevenMleerd	en	een	speciale	CO-2	meter	houdt	de	luchtkwaliteit	in	de	
kerkzaal	in	de	gaten.	

• Voor	wie	het	nog	niet	aandur],	zijn	er	alMjd	nog	de	online	vieringen,	die	
‘gewoon’	doorgaan	(www.kerkdienstgemist.nl	en	dan	Johanneskerk	kiezen).	

Autodienst:	
17	oktober:				Henk	Steenwijk	 	 06	46116298	

Agenda	
Eetcafé:	 	 17	november	in	het	Michaëlhuis,	Kerkplein	1,	Leersum	
2	november:		 Inloopochtend	in	de	Johanneskerk	van	10:30	tot	12:00	uur	
4	november:		 De	zin	van	het	leven.	20:00	uur	in	de	Johanneskerk	
4	november:		 Op	adem	met	Vincent.	19:45	Maartenskerk	Doorn	en	online		
	 	 	 hUps://www.protestantsegemeentedoorn.nl/o-v-programma	
7	november:			 50	jaar	Oosterhuis-Oomen	liederen	gezongen	door	het	koor	voor		 	
	 	 	 nieuwe	Nederlandse	muziek.	16:00	uur	in	de	Johanneskerk.	aanmelden:	
	 	 	 ovjohanneskerk@pknleersum.nl	
14	november:	 Eten	in	de	Johanneskerk	17:00	tot	19:30	uur.	
18	november:	 De	zin	van	het	leven	20:00	uur	in	de	Johanneskerk	
19	november:	 Film:	Shadowlands.	19:30	Koningshof	Doorn.	
24	november:	 Film:	The	two	popes.	OntmoeMngskapel	Maarn	
29	november:	 Economoe	en	geloof	-	Paul	Chendering	Koningshof	en	online.	
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Voorgangers	de	komende	weken	
	

		

24	okt:	 ds.	GeerMen	Morsink,	viering	MaalMjd	van	de	Heer	
31	okt:	 ds.	Evelyn	Noltus	
7	nov:		 ds.	Roel	Bosch,	Zeist	
14	nov:	 ds.	Evelyn	Noltus	
21	nov:	 de	heer	Daan	GruUer	
28	nov:	 ds.	Evelyn	Noltus	

Samenstelling	van	de	Nieuwsbrief	
Kopij	voor	de	nieuwsbrief	graag	voor	donderdag	28	oktober	n.m.	naar	e-mail:	
nieuwsbrie�ohanneskerk@pknleersum.nl	
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Liturgie	Johanneskerk	zondag	24	oktober		
Viering	MaalMjd	van	de	Heer	

voorganger:		 	 ds.	GeerZen	Morsink	
organist:		 	 Ton	Blom	
ouderling:	 	 Geja	Smit	
diaken:		 	 Jan	Keuter	
lector:		 	 Dick	Schaap	
beeld:		 	 Robbert	van	Dijk	
koster:		 	 Hans	SZjn	

Orgelspel	 	

Binnenkomst	ambtsdragers	

Welkom	en	a]ondigingen	

Moment	van	sZlte	

Drempelgebed	bij	de	Paaskaars:	

We	gaan	staan		

Openingslied	287:	1,	2,	4	en	5	

BegroeZng	
	 Vg.	De	Eeuwige	zij	met	u!	
	 a:	Zijn	geest	in	ons	midden!	

Bemoediging	

	
We	gaan	zi=en	
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Kyrië	

LB	299j:	1	en	2


Gloria		 	 	 	 	

LB	299j:	3	en	4


Rondom	de	Schri`en	

Gebed	van	de	Zondag	

Kinderlied	 	 	 	

LB	285:1	Het	licht	is	ons	voorgegaan	

Lezing	uit	het	Oude	Testament:			

Deuteronomium	8,	1	-	6	
Lied	119a:	1	en	4			Uw	woord	omvat	mijn	leven	

Evangelielezing		

Markus	10,	17	-	27	

Lied	333		Kom	Geest	van	God,	maak	onze	harten	open	

Uitleg	en	verkondiging	

Lied	975	:	1,	3	en	4			Jezus	roept	hier	mensen	samen	

Gebeden	en	gaven	
Voorbeden	

Mededeling	van	de	Diaconie		
Inzameling	van	de	gaven		

Rondom	de	Tafel		

Nodiging	

vg:	 De	Heer	zal	met	u	zijn.	
a:	 De	Heer	zal	u	bewaren.	
vg:	 Verhef	uw	harten!	
a:	 Wij	hebben	ons	hart	bij	de	Heer.	
vg:	 Laten	wij	danken	de	Heer	onze	God.	
a:	 Het	past	ons	de	Heer	te	danken.	
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Tafelgebed		Lied	403b		Gezegend	zijt	Gij,	levende	God	

Instellingswoorden		
vg:	 Zo	gedenken	wij	het	verlossend	lijden	van	de	Messias,	onze	Heer,	

die	verrezen	is	en	lee].	
a:	 Maranatha!	
vg:	 vandaag	en	alle	dagen	en	tot	in	eeuwigheid!	
a:	 Amen.	

Onze	Vader	gezongen		Lied	369b	

Vredegroet	

Gemeenschap	van	brood	en	wijn	

Dankgebed	

Heenzending	en	Zegen		
We	gaan	staan		

Slotlied		 	 	 	
LB	992:	1,2,3	en	4	

Zegen		

a:	Amen	(gezongen)	

Orgelspel	
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	Ga vegen met een bezem en hark met een goede tuinhark ipv een bladblazer.
	Gebruik een hand heggenschaar zonder elektriciteit.
	Laat blad van bomen en struiken tussen de planten liggen om de grond tegen uitdroging te beschermen. Bovendien goed voor de compostvorming.
	Gazons niet met water sproeien wanneer de zon schijnt.

