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 “Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, 
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, 
ik heb hem met mijn geest vervuld. 
Hij zal alle volken het recht doen kennen. 
Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 

hij roept niet luidkeels in het openbaar;  
het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. 
Het recht zal hij zuiver doen kennen.” 

Jesaja 42: 1-3 

Nieuwsbrief  
27 november '20 
 
 
 
 
Zondag 5 april 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Wat we verwachten 
 
Het lijkt wel alsof de Kersttijd dit jaar eerder 
dan anders begint. Ergens in het dorp 
merkte ik in oktober al de eerste versierde 
boom binnenskamers op! Het komt vast 
door de coronacrisis. Zelfs in de 
persconferenties van het kabinet gaat het er 
over: Kerst weer samen kunnen vieren! Het 
is het doel waarop alle inspanningen om de 
tweede coronagolf te keren lijken te zijn 
gericht. Gelovig of niet: we verlangen naar 
een feest dat ons samenbrengt met onze 
geliefden. Of het gaat lukken? Hoe het ook 
zij: ‘samen met Kerst’ wordt dit jaar vast 
anders dan ooit te voren! 
Wat kunnen we verwachten? De pandemie 
zet een heleboel zekerheden op losse 
schroeven. Jarenlang hadden we het idee 
alles wel zo’n beetje in handen te hebben. 
Liepen we tegen grenzen aan, dan verlegden 
we die gewoon en gingen verder. ‘Het kan!’ 
zeiden we. ‘In welstand en -vooral- veilig 
leven, oud worden en gezond blijven.’  We 
rekenden erop en wilden en willen van alles. 
Maar toen kwam er dat virus, dat ons leerde 
dat we bovenal gewone, kwetsbare mensen 
zijn. Bang om beschadigd te raken. Angstig 
er alleen voor te komen staan.  
Ik moet denken aan een beeld dat de profeet 
Jesaja gebruikt, wanneer hij spreekt van de 
Messias. Hij ziet iemand voor zich die vooral 
oog heeft voor het kwetsbare. Ingetogen zet 
hij zich in voor wie kwetsbaar is. Zó is de 
Messias op wie Jesaja z’n verwachting stelt.  

 

Advent is een tijd die bol staat van 
verwachting. Het begint met een stip aan de 
horizon. Die kleine lichtende stip groeit uit 
tot de ster van Bethlehem. Kerst brengt ons 
samen rond de geboorte van Jezus: de mens 
in wie God zich heeft laten kennen. Hij viel 
op, omdat hij het geknakte riet in mensen 
niet afbrak en omdat hij de kwijnende vlam 
in de harten niet doofde. Hij heeft oog voor 
het kleine en kwetsbare. Hij is er voor 
zwakken en weerlozen. In zijn leven 
belichaamt hij alle goeds dat God voor de 
toekomst van mens en wereld op het oog 
heeft. Hij zet mens en wereld in Gods licht. 
Dat is waar Advent het oog op richt. De dag 
komt, dat we gezien worden voor wat we 
zijn: kwetsbare mensen. De Adventstijd 
richt ons op de Messias, die die kant van ons 
bestaan kent. Gods Zoon, die ons leven deelt. 
Ook al zouden we Kerst niet met elkaar 
kunnen doorbrengen, dan nog blijft dat ferm 
staan. Kerst viert hoe God bij ons is. 
 
ds. Pieter Goedendorp 

Zondag 29 november 
 
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: mw.ds. G. Morsink, 
Odijk 
Ouderling van dienst: Bert 
Hogendoorn 
Lector: Marion van den Ham 
Begeleiding: Frank Firet 
Collecte Diaconie: Kerk in Actie: 
kinderen in de knel 
Collecte Kerk: Beeld&geluid 
 

Bankrekeningnummer diaconie: 
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 
 
Bankrekeningnummer kerk: 
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 
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Zondag 29 november  
 
De eerste zondag van de adventstijd. We 
verwelkomen op deze zondag mevrouw ds. 
Geertien Morsink uit Odijk als gast-
voorganger in ons midden.  
Wil je naar de  kerk komen, bel of app dan 
uiterlijk vrijdagavond naar 06 82 73 48 
61. In verband met zorgvuldige navolging 
van de coronamaatregelen wordt iedereen 
verzocht op tijd, uiterlijk 9.45 uur aanwezig 
te zijn. Het dragen van een mondkapje is 
niet verplicht, wordt door velen wel op prijs 
gesteld, maar laten we aan ieder zelf over. 
We gebruiken in deze periode één ingang:  
de zijdeur van het Michaëlhuis. Leden van 
het coördinatieteam wijzen waar je plaats 
kunt nemen. Na afloop van de dienst 
wachten we ook weer op hun aanwijzingen 
om het verlaten van de kerk goed te laten 
verlopen.  
 
Orde van dienst zondag 29 november 
-introfilm en orgelspel 
-de Paaskaars wordt aangestoken  
- Aansteken 1e adventskaars (door een van 
de kinderen) 
 Zie je al wat? Het eerste kaarsje brandt. 
 En als je heel goed kijkt, dan zie je iets 
 van de belofte; 
 van toen, voor nu en voor altijd. 

- Psalm van de zondag: 25b: 1 en 2    
- Hand op het hart    
- ‘Votum’ en groet  -  gebed op de drempel 
- Zingen: Adventslied  441: 1 en 2   
- Voor de kinderen  
- Gebed van de zondag  
- Schriftlezing Jesaja 63,19b – 64, 3   
- Zingen lied 451: 1  
- Evangelielezing Markus 13, 24-33 
- Zingen lied 451: 5    
- Verkondiging     
- Zingen lied  437: 1, 4 en 5    
- Gebeden, afgesloten met Onze Vader 
- Zingen lied 462: 1, 3, 4 en 6   
- Zegen  allen: Amen (gesproken) 
- Hand op het hart  
- mededelingenfilm en orgelspel 
 
De dienst begint om 10.00 uur en wordt live 
uitgezonden via www.kerkomroep.nl. De  
uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór 
kerktijd. Schakel PC of Kerkomroep-app niet te 
vroeg in: het kan gebeuren dat bij het opstarten 
van de kerkzender, vijf minuten vóór tijd, het 

beeld dan toch zwart blijft. Het kan helpen het 
beeld te (‘refresh’ met de knop ⟳). Naderhand is 
de dienst terug te zien via de knop “kijken” (PC) of 
“beeld (app). 

 
Eeuwigheidszondag - een terugblik 
 
Ontroerd was ik door de herdenkingsdienst 
van afgelopen zondag: een dienst die 
bijzonder goed in elkaar was gezet. Ik 
hoorde om mij heen veel lof over de fijne 
samenkomst, mooi gezongen liederen, 
gebeden en woorden van hoop. Het gaf veel 
troost voor ons als achterblijvers om stil te 
staan bij onze overledenen. Ook mooi was 
het, al was het niet in een volle kerk, om 
samen in herinnering hen te gedenken. Wat 
ik ook fijn vond, was dat er een kaarsje kon 
worden aangestoken voor mensen die we 
persoonlijk hebben gekend vanuit onze 
vrienden- of familiekring - ver weg of 
dichtbij. 
Dank aan alle medewerkers die bij deze 
dienst betrokken waren! 
 
Eef van Doorn 

 
Kerkomroep 

Het kan de vaste kerkdienstkijkers niet zijn 
ontgaan: in de afgelopen weken hapert de 
verbinding met Kerkomroep regelmatig. 
Wat een teleurstelling, om dat thuis tijdens 
de dienst te ondervinden of  het (meestal 
achteraf) in de kerk te horen. Voor thuis: 
soms lukt het met ‘beeld verversen’ 
opnieuw verbinding te krijgen. Soms lukt 
dat  helaas ook niet, maar gelukkig is 

http://www.kerkomroep.nl/


3 
 

gebleken dat naderhand de dienst meestal 
wel ‘gewoon’ uit het archief van 
Kerkomroep terug te kijken is. Doorgaans is 
dat zeker vanaf 13.00 uur weer het geval. 
Technici van Kerkomroep zijn intussen met 
collega’s van de KPN op zoek gegaan naar de 
oorzaak van de storingen. We hopen dat we 
binnen afzienbare tijd van Kerkomroep het 
bericht krijgen dat de bron van de 
problemen is gevonden en de live-
verbinding met de Michaëlkerk op 
zondagmorgen weer zonder moeilijkheden 
kan werken.  
 
 
Omzien naar 
elkaar 
 
Rients Zoodsma 
was aan het begin 
van deze week 
opgenomen in De Gelderse Vallei. De 
behandeling bracht gelukkig verlichting en 
zo kon hij woensdag weer thuis terugkeren. 
Ook  Corrie Doornenbal senior was enkele 
dagen opgenomen in de Gelderse Vallei. Ze 
keerde weer naar huis terug en wordt 
verder verzorgd met hulp van mantel- en 
thuiszorg. Tjeerd Jongeling is nog altijd 
opgenomen in Warande zorgcentrum 
Bovenwegen, Heideweg 2, 3708 AT Zeist. 
Dick Doornenbal start deze week met een 
nieuwe serie kuren. Ondanks alle 
bijwerkingen is er met de gekozen aanpak in 
het afgelopen jaar gelukkig goed resultaat 
geboekt. Ook andere gemeenteleden zijn 
onder behandeling of zien een naderende 
operatie tegemoet. Niet ieder stelt er prijs 
op steeds op deze bladzijden genoemd te 
worden. Laten we proberen onze 
betrokkenheid bij hen te laten blijken, 
ondanks de moeite die dat kan kosten in 
deze coronatijden, en hen gedenken in onze 
gebeden.  
 
Ons medeleven gaat ook uit naar Rika 
Lokhorst en haar partner Jan, in de 
verdrietige dagen na het overlijden van 
Rika’s zoon Harry – zie hieronder. We 
bidden ook voor haar om troost en kracht 
van Godswege. 
 

 

Overlijdensberichten  
 
Dirk Hendrik (Harry) Lokhorst  
* 19-11-1967         † 23-11-2020 

In de afgelopen maanden noemden we de 
naam van Harry Lokhorst met regelmaat 
hier in de Nieuwsbrief en in onze gemeente. 
Na de vaststelling van de ziekte die hem trof 
waren de vooruitzichten al snel ongunstig. 
De behandelmogelijkheden waren beperkt 
en werden door complicaties gehinderd. 
Allengs kwam het levenseinde in zicht. Zo is 
Harry op maandag 23 november thuis 
overleden.  
In verband met de maatregelen tegen Covid-
19 zal de uitvaart van Harry op dinsdag 1 
december in besloten kring plaatsvinden. 
Om 13.00 uur begint in de Michaëlkerk de  
dankdienst voor Harry’s leven. Die 
kerkdienst is via het kanaal van de 
Michaëlkerk op www.kerkomroep.nl te 
beluisteren (=> Leersum => Michaëlkerk). 
Aansluitend zal de teraardebestelling ook 
weer in besloten kring plaatsvinden op de 
Nieuwe Algemene Begraafplaats in ons 
dorp.  
Ook op deze plaats betuigen we onze 
deelneming aan zijn vrouw Dirike, hun zoon 
Thom en de kring van familie en vrienden 
om Harry en Dirike heen. “God zoekt weer 
op, wat voorbijgegaan is” schrijft Prediker, 
de nuchtere wijsheidsleraar in het Eerste 
Testament. In het gelovig vertrouwen dat 
dat ook opgaat voor het voorbije leven van 
Harry wensen we Dirike en Thom 
bemoediging en troost toe.  
 
Dominee Barend Koole 
Als Michaëlkerk ontvingen we de droeve 
kennisgeving van het overlijden van één van 
onze oud-predikanten:  
Dankbaar voor zijn betekenisvolle leven 
hebben wij in liefde en verbondenheid  
afscheid genomen van mijn lieve man, onze 
vader en opa  

Barend Koole 
emeritus predikant 

* Nieuwkoop, 1 mei 1927 
† Diever, 18 november 2020 

 
echtgenoot van Corrie Koole - de Wit 

eerder gehuwd geweest met Aaltje Koole – 

Dijkstra 

 

http://www.kerkomroep.nl/
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Afgelopen dinsdag vonden uitvaartdienst en 
begrafenis in Steenwijk plaats. In ons 
midden wordt met liefde en respect 
teruggedacht aan de tijd waarin de familie 
Koole in Leersum woonde -van augustus 
1969 tot in maart 1978-  en aan de 
toegewijde en  betrokken manier waarop ds. 
Koole zijn predikantschap hier vervulde. 
Nog altijd waren er wederzijdse hartelijke 
banden met de Michaëlkerk en haar leden. 
De familie Koole zette als opschrift boven de 
rouwbrief een regel uit Psalm 68: “Geloofd 
zij God met diepst ontzag”. Bij de troostvolle 
regels uit die psalm sluiten we ons van harte 
aan: “De troost en bemoediging .  “Geprezen 
zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt 
ons en redt ons, onze God is een reddende 
God. Bij God, de Heer, is bevrijding uit de 
dood” (Psalm 68: 20-21 NBV). 
  

 
Bloemengroet  

 
Afgelopen zondag 22 
november ging er een 
boeket bloemen naar de 
heer Wout Blankestijn. 
Na weken opname in 
zorgcentrum Boven-
wegen mocht hij weer 
naar huis terugkeren. 

 
Blij verrast ben ik dat er vanuit de kerkelijke 
gemeente zo aan mij gedacht wordt. 
Hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen 
die ik zondag 22 november mocht ontvangen. 
 
Hartelijke groeten: Wout Blankestijn 
 
 
Nieuwe ambtsdragers 
 
De kerkenraad is verheugd en dankbaar dat 
de volgende gemeenteleden bereid zijn 
gevonden een functie binnen de kerkenraad 
op zich te nemen: 
- Marian Clarijs (ouderling-scriba) 
- Martin van Herk (wijkouderling) 
In de kerkenraadsvergadering van 25 
november jl. zijn zij als zodanig verkozen. 
Indien er binnen één week na deze 
bekendmaking geen bezwaren worden 
ingediend door stemgerechtigde 

gemeenteleden, zullen zij worden bevestigd 
op een nog nader te bepalen zondag in 
februari 2021. In deze dienst zal dan ook 
afscheid worden genomen van 
wijkouderling Bert Hogendoorn en van 
ondergetekende. 
We zijn heel blij dat Marian en Martin zich 
op deze manier voor de Michaëlkerk in 
willen zetten en dat het kerkenraadswerk  
doorgang kan vinden! 
 
Ina Wolff 
scriba 
 
 
Achter de schermen van de 
Michaëlkerk 
 
Om de kerkdienst zodanig in beeld te 
brengen zoals wij dat inmiddels gewend 
zijn, komt er heel wat bij kijken. En hoeveel 
ervaring de mensen van ons beamerteam en 
de technische ondersteuning ook hebben, er 
zijn altijd wel weer onverwachte situaties 
die zich aandienen. Voor u thuis misschien 
wel aardig om eens te lezen wat er zich zoal 
afspeelt, vandaar dit "kijkje achter de 
schermen". 
 

 
 
Paniek voor aanvang van de dienst 
Ondertiteling in het beeld tijdens zang en 
het vermelden van namen van de 
overledenen: het lijkt heel gewoon. Toch is 
dat complex om te doen. Op vrijdagavond 
wordt de video computer in de kerk alvast 
geprogrammeerd om witte teksten te 
kunnen plaatsen over de videobeelden. 
Zeker bij een dienst als Eeuwigheidszondag 
moet alles perfect en zonder hapering 
kunnen lopen. Alles was goed voorbereid, 
dus we konden met een gerust hart de 
dienst van zondag tegemoet gaan. Totdat 
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een uur voor aanvang van de dienst een 
herstart nodig was van de video-
computer. Hierna bleek de gedane  
voorprogrammering voor teksten er ineens 
niet meer te zijn! 
Een van de mensen die deze instellingen 
snel weet te vinden en ook weer terug kan 
zetten werd thuis gebeld en is ijlings naar de 
kerk gekomen. 
Op hetzelfde moment werd er door een 
andere computer geen geluid doorgegeven 
van de clip: ‘Spiegel im Spiegel’. 
Waarschijnlijke oorzaak:  verouderde soft-
ware van een van de programma’s. Snel de 
computer gehaald bij een van de makers van 
deze clip en 10 minuten voor aanvang van 
de dienst werkte alles weer. 

Spannende momenten daar 
boven bij het orgel.... 
 
 

Op zoek naar twee vrouwtjes * 
In de techniek kun je alles voor elkaar 
hebben, totdat blijkt dat een kabel voor het 
geluid naar het nieuwe opname apparaat 
iets tekort is. Met vrouwtjes kunnen we de 
kabel verlengen. Hoe we ook zochten, geen 
vrouwtje te vinden. Dan rest er nog één 
mogelijkheid en vragen we aan onze ‘digi 
koster’ Henk of hij ons aan twee vrouwtjes 
kan helpen. Henk belooft zijn best te doen 
om er twee voor ons te versieren. 
Hij zoekt zijn opbergdozen door en ja hoor, 
in een van de dozen vindt hij twee 
vrouwtjes. Zo kon vrijdagavond tijdens het 
inzingen van de zanggroep in de kerk voor 
het eerst teruggeluisterd worden met de pas 
aangeschafte opname unit.  
* Twee vrouwtjes zijn in de audiowereld 
contrastekkers waar aan beide kanten de polen 
(mannetjes) ingaan. 
 
Jos Tollenaar 
 

Op weg naar Kerst met de 
Kindernevendienst 
 
Alle gezinnen met kinderen in de 
basisschoolleeftijd opgelet! De 
kindernevendienstleiding komt bij je langs 
om je een presentje aan te bieden: een tasje 
met inhoud om te gebruiken in de komende 
weken.  

Het draait om het boekje 
dat je krijgt: een 
“adventsboekje”. De titel 
van het boekje is “Het 
Beste Nieuws”.  Wat dat is, 
dat beste nieuws? Daar ga 
je vanaf zondag 29 
november steeds meer van 
ontdekken. Verhalen, gedichten, knutsels en 
spelletjes om samen te doen helpen je elke 
dag erbij. Ook op zondag komt in de 
kerkdienst “Het Beste Nieuws” steeds terug . 
Zo maakt het niet uit of je er zelf bij bent in 
de kerk of thuis aan de slag bent met het 
tasje.  
“Het Beste Nieuws” is een gezinsboekje bij 
de door de nevendienst gebruikte methode 
“Kind op Zondag”. In een begeleidende brief 
legt de nevendienstleiding uit hoe je in de 
coronatijd ook thuis het materiaal van Kind 
op Zondag via de website 
www.kindopzondag.nl kunt gebruiken. 

 
Zing mee voor (kinder-)kerst! 
 
Nog maar een paar weken, dan vieren we 
het Kerstfeest. Dit jaar zal de 
kinderkerstviering in de Michaëlkerk anders 
zijn dan anders. We komen er niet voor bij 
elkaar in de kerk, maar de kerk komt bij jou 

thuis!  We houden een kinderkerstviering 
via het internet, op de computer of TV.  
Maar het wordt géén gewone kijk-
kerkdienst: je kunt er ook zelf aan mee 
doen!  Zo nodigen we je uit om mee te 
zingen in het kinderkoor! We zingen “Vrolijk 
Kerstfeest iedereen” en maken er weer een 
mooi mozaïekfilmpje van, net zoals we dat 
een half jaar geleden met Pinksteren deden! 
Wat moet je doen?   
1. Stuur een mail aan michaelkerk 
@pknleersum.nl, schrijf in het onderwerp 

http://www.kindopzondag.nl/
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“Kinderkerst 2020” en schrijf in de mail je 
naam. 
2. Je krijgt een antwoordmail met een 
downloadlink en instructies. 
3. Stuur uiterlijk zaterdag 12 december je 
filmpje op naar het retouradres dat in de 
antwoordmail wordt opgegeven. 
Heel veel succes en vooral: heel veel plezier 
gewenst! 
 
ds. Pieter Goedendorp. 

 
Een paarlen jubileum  

 
“Tijd heeft vleugels en geen teugels”.  De 
waarheid van dat gezegde dringt zich op. 
Waar blijft de tijd? Op 2 december zal het 
dertig jaar geleden zijn dat m’n 
predikantschap begon. Een roeping en een 
beroep dat stilletjes aan een levens-
vervulling werd. Vijf jaar geleden vierden 
we het in een volle Michaëlkerk, samen met 
-voor Sita en mij- oude vertrouwden uit 
Deurne,  Helenaveen,  Hurdegaryp en Soest-
Noord.  
Dertig jaar: een “paarlen jubileum” leerde ik. 
Dit jaar geen groot feest. Dat is een zesde 
lustrum ook niet echt. En dat kan ook 
helemaal niet in coronatijd. Maar 
evenzogoed zijn die dertig jaren wel reden 
tot grote dankbaarheid. Dankbaarheid voor 
de mooie gebeurtenissen en goede tijden die 
er waren. Dankbaarheid voor blijvende 
betrokkenheid en de bemoediging wanneer 
nodig. Dankbaarheid voor alle 
samenwerking, met name met de 
kerkenraadsleden. Dank voor alle voorbede 
en steun voor Sita en mij in de 
onzekerheden die we doormaken. Dank aan 
de Eeuwige die steeds weer goede zin te 
voorschijn riep, ook als ik ‘ns ergens 

tegenop zag of moeite ondervond. Ook na 
dertig jaar ben ik nog altijd met groot 
plezier aan het werk op de akker van de 
Heer in Leersum!  

 
Pieter Goedendorp 

 
Bericht uit Moria 
 
Gemeentelid Maarten Westerduin is als 
vrijwilliger van de organisatie Because We 
Carry  (BWC) in het herbouwde kamp Moria 
(tegenwoordig: RIC Lesbos) op Lesbos. Hij 
werkt er om elk van de 900 tenten waarin 
de vluchtelingen zijn ondergebracht op de 
drempel van het winterseizoen te voorzien 
van een vloerbedekking. 25.000 m2 (!) 
vloerbedekking wordt er door een Griekse 
collega van Ben van den Broek op maat 
gesneden en dan op een provisorische vloer 
van pallets en spaanplaat gelegd.  
Maarten stuurde tijdens een pauze wat 
foto’s: even achterover leunen of een 
banaantje oppeuzelen om energie op te 
doen…  Over de bananen: sinds kort deelt 
BWC  de voedzame vrienden uit aan alle 
kinderen in het kamp. Een donateur stelt ze 
ter beschikking. Alle beetjes helpen. 
Volgende week vrijdag hoopt Maarten weer 
naar Nederland terug te kunnen keren. 

 
Bericht van de Hervormde 
Vrouwenvereniging  
 
Beste dames,  
Het coronavirus is ons nog de baas, de 
broodmaaltijd met onze kerstmiddag op 9 
december a.s. gaat daarom niet door.  Het 
etentje houdt U van ons tegoed, we wachten 
totdat we weer samen kunnen zijn.  
Wanneer ? dat hoort U vroeg genoeg. 
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We wensen u vast gezegende kerstdagen en 
het allerbeste voor het nieuwe jaar, houd 
moed en blijf gezond. Hartelijke groeten 
namens het bestuur, To Roubos 
 

 
Collectebestemmingen 
 
Zondag 29 november 2020 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie 
voor “Kerk in Actie: Kinderen in de knel" 
 
Kerk in Actie, kinderen in de knel”. 
 
Veel weeskinderen en kinderen met 
gedragsproblemen in Oekraïne worden 
opgevangen in staatsinternaten, die moeite 
hebben om een echt gezinsvervangend huis 
te zijn. 
Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel 
van het staatsinternaat voor basis- en 
middelbaar onderwijs in Vynnyky 
had moeite met de minimale voorzieningen 
voor de kinderen: het eten was 
ongezond, de medische zorg was slecht, het 
personeel was onverschillig ten opzichte 
van de kinderen. Directrice Liliya 
Svystovych richtte daarom de School of our 
Dream Vynnyky op om deze kinderen 
betere kansen te geven.  
Deze school zet zich in om het speciaal 
onderwijs in internaten positief te 
veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe 
ze een goede, liefdevolle relatie kunnen 
opbouwen met de kinderen, hun ouders, 
voogden of verzorgers. Het personeel leert 
om te gaan met de sociale problemen en 
gedragsproblemen. Er is een 
uitwisseling met een school in Polen, 
die zich hier ook voor inzet. Daarnaast 
wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, 
schone en vrolijke leefomgeving voor 
kinderen. 
 
Het nummer van de diaconie is:  
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie 
Michaëlkerk Leersum.  
  
 
 
 
 
 

Uw bijdrage voor onze kerkelijke 
activiteiten kunt u overmaken op  
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. 
Gem. Leersum. Het collectedoel deze week 
is: beeld en geluid en techniek 
internetdiensten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als u onze gemeente wilt steunen met een 
extra gift, kunt u deze overmaken op: 
NL 40 RABO 03 73 72 41 36 t.n.v. Herv. 
Gem. Leersum  
onder vermelding van "gift corona". 
 


