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Zondag 6 december
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
wordt op prijs gesteld. 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.

De tweede zondag van de adventstijd. In de
tijd van Advent zien we uit naar de komst
van de Heer. Maar hoe herken je de
Messias? Waaraan weet je of Hij het is?
Daarover gaat het in de Schriftlezing van
vandaag. Ds. Pieter Goedendorp gaat voor in
de dienst deze zondag. Gerard Rosier
bespeelt het orgel.
Orde van dienst zondag 6 december
-introfilm en orgelspel
-aansteken van de Paaskaars
-aansteken van twee adventskaarsen
-welkom
-Lied 601: 1 en 2
-votum en groet
-bij de dienst
-psalm van de zondag: Psalm 80
-voor jong en ouder
-Lied 461: 1, 2 en 3
-Schriftlezing Jesaja 40: 1-11
-“Wacht op de Heer / Wait for the Lord”
-Schriftlezing Johannes 1: 19-28
-Lied 439: 1 en 2
-overdenking
-Lied 462

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).

Kerkomroep

Nadat we in de
afgelopen periode
één en andermaal
te maken kregen
met storingen in de
verbinding
met
Kerkomroep,
konden we vorige

-gebeden
-tenslotte
-zegen
-slotlied Lied 441: 1, 5 en 10
-mededelingenfilm en orgelmuziek
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week melden dat technici van Kerkomroep
en KPN op zoek gingen naar de oorzaak van
de storingen. Deze week kregen we bericht
dat er een aantal technische aanpassingen is
gemaakt. Afgelopen zondag zijn de
verbindingen voor het grootste deel
storingvrij verlopen. Komende zondag
hoopt Kerkomroep dat ze tot het verleden
behoren. Mòcht u toch te maken krijgen met
een haperende live-verbinding, probeer dan
eens met “beeld verversen” of het probleem
al verholpen kan worden. Overigens blijkt af
en toe ook een gebrekkige WiFi-verbinding
in eigen huis voor problemen te kunnen
zorgen… Heeft u hulp nodig? Doordeweeks
is Jos Tollenaar (telefoon 06-53974741)
nog altijd bereid om als WiFi-wegenwacht te
assisteren

Omzien
elkaar

bezorgde. In heel wat huizen werd een
Adventskrans gemaakt, waarin afgelopen
zondag de eerste kaars werd aangestoken.
Kijk maar…

Jan & Anne, Cedric en Florian
Willemse

naar

Kon vorige week
gemeld worden dat
Rients Zoodsma
na een korte opname in De Gelderse Vallei
weer thuis kon terugkeren, begin deze week
was hernieuwde opname nodig. Helaas
werd daarbij ook het Covid-19 virus
vastgesteld. Reden tot zorg in deze situatie,
temeer daar ook Tonny positief getest werd.
We
hopen
op
goede
behandelingsmogelijkheden en gedenken
Rients en Tonny in onze gebeden.

Martijn & Marian,
Levi en Thirza Clarijs

Gerben & Wilma,
Jolanda en Rogier
Jacobs

Bloemengroet
Afgelopen zondag 29
november
ging
de
bloemengroet als groet
en ter bemoediging naar
mevrouw Mirjam van 't
Veld.

Jerrik & Daniëlle, Tygo en Cas Figge

Wie sluiten er aan en sturen voor komende
week
foto’s
in?
Dat
kan
naar
p.f.goedendorp@pknleersum.nl of via de
Facebookpagina Michaëlkerk-PKNLeersum.
Een Advents-challenge!

Advent in huis
De eerste week van de Adventstijd. Vorige
week hoorden we hoe de leiding van de
kindernevendienst bij alle gezinnen met
kinderen “Het Beste Nieuws” thuis
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Stuur dan even een berichtje naar
michaelkerk@pknleersum.nl (of laat je papa
of mama dat doen), dan krijg je een
antwoordmailtje waarin precies staat hoe je
mee kunt doen met het kinderkerstkoor!
Reageer snel, want je kunt tot 13 december
je filmpje insturen! Heel veel succes en
vooral: heel veel plezier gewenst!

Op weg naar Kerst met de
kindernevendienst

ds. Pieter Goedendorp

Orgel en muziek
Met enige regelmaat wordt er gecollecteerd
voor orgel en muziek. Wat houdt dit
collectedoel nu precies in? Hoofdzakelijk
betreft het de bestrijding van de kosten aan
het orgel. Een kleiner gedeelte wordt
besteed aan zaken als bladmuziek.
We hebben in onze Michëlkerk een
schitterend Reil orgel, dat ik al weer bijna
25 jaar mag bespelen. Het is een kwetsbaar
en kostbaar instrument dat veel aandacht
vraagt. Naast de periodieke stem - en
onderhoudsbeurten aan het orgel zelf, is er
de nodige apparatuur aanwezig om de
conditie van het instrument zo optimaal
mogelijk te houden. Het betreft bijvoorbeeld
een speciale klimaatmodule waarop
gehandeld
kan
worden
als
de
klimatologische omstandigheden in de kerk
daarom vragen. Ook zijn er twee
luchtbevochtigers die er voor moeten
zorgen dat de luchtvochtigheid in de kerk
niet te laag wordt. Met name in het
stookseizoen is dit heel belangrijk. Met de
luchtbevochtigers is de koster meerdere
keren in de week druk in de weer. Deze
apparaten verdampen tientallen liters water
die eerst wel naar de orgelgalerij gesjouwd
moeten worden.
Zouden deze voorzieningen er niet zijn, dan
is de kans heel groot dat er onherstelbare
schade aan het orgel zou optreden. En dat is
iets dat zeker niet mag gebeuren. We mogen
trots zijn op dit mooie instrument waar we
nog vele jaren van hopen te genieten.

Advent is kijken naar wat komt, zie je al
wat? Als je goed kijkt kun je al iets zien van
kerst, ook al duurt het nog even.
Afgelopen week hebben we, in het
adventboekje, kunnen lezen van Simon
Schreefloos die een nieuwe bril ging kopen
omdat hij geen leuke dingen meer zag om in
de krant te schrijven. Door welke bril kijk
jij/kijkt u? Zie jij/ziet u de mooie dingen om
je/u heen?
Komende week gaat zijn verhaal verder, hoe
zal zijn nieuwe bril bevallen?
Ook konden we zelf een mooie bril
knutselen waarmee je extra goed kan kijken.
Een proefje doen met water, ecoline en olie
met de vraag: “Zie je al wat gebeuren?”.
In het donker zijn er dingen buiten te zien,
maar dan heb je een (zak)lamp nodig om te
kijken. Wat heb je allemaal gezien?

Zing mee voor (kinder-)kerst!

Weet je nog? Met Pinksteren maakte we met
de kinderen een mooie mozaïekfilmpje,
waarin we “Onder boven, voor en achter…”
zongen. Let op: we gaan het wéér doen voor
de kinderkerstviering. We gaan het lied
'Vrolijk kerstfeest iedereen...' zingen vanuit
huis. Lijkt het je leuk om ook mee te zingen?

Frank Firet
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Intussen in Moria

Collectebestemmingen

Gemeentelid Maarten Westerduin was als
vrijwilliger van de organisatie Because We
Carry (BWC) ruim veertien dagen aan het
werk in het herbouwde kamp Moria
(tegenwoordig: RIC Lesbos) op Lesbos. Zijn
team legde vloerbedekking in elk van de
900 vluchtelingententen.
Daarna wachtte het volgende project: een
winterjas voor 7200 volwassenen en voor
3000 kinderen, daarbij nog boots, sjaals,
mutsen en handschoenen… Een reusachtige
uitdaging, die maar op één manier kan
worden uitgevoerd: familie na familie. Dus:
elke gezin opmeten,
voor elke familie een
winterpakket
klaarmaken en dan per
tent het juiste pakket
uitventen. We zien
Maarten hiernaast aan
het werk. Overigens
doen de vrijwilligers het
allemaal niet alleen. Er
is een systeem waar de
bewoners van het kamp
zelf bij betrokken zijn.
Als alles goed is, komt Maarten vandaag
weer naar Nederland terug. Welkom thuis!

Zondag 6 december 2020
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie
voor “Kerk in Actie: Kinderen in de knel"

Nieuws van de Diaconie

Helpt u mee om deze collecte tot een succes
te maken?
Hartelijk dank!

Ieder kind heeft recht op genoeg eten om
gezond te blijven, op onderwijs om iets van
het leven te kunnen maken en op een
liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er
wereldwijd miljoenen kinderen die in een
onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er
voor deze kinderen zijn en kinderen in
Nederland daarbij betrekken. Rainbow, de
duif van Kids in Actie, vliegt de wereld over
en vertelt verhalen over kinderen ver weg.
Hij laat zien wat er in de wereld gaande is en
hoe wij daarin kunnen delen. Zo helpt
Rainbow om de projecten van Kerk in Actie
dichtbij te brengen.
Kerk in Actie ontwikkelt bij de verhalen van
Rainbow creatieve ideeën en materialen
voor plaatselijke kerken om kinderen, en
daarmee de hele gemeente, op een speelse
manier te betrekken bij diaconaat.
Met uw bijdrage maakt u het mogelijk om
kinderen en ouderen in de gemeenten op
een creatieve manier te betrekken bij het
(wereld)diaconale werk van Kerk in Actie.

In de vergadering van de kerkenraad op 25
november jl. is de begroting voor 2021
voorlopig vastgesteld.
De begroting sluit met de volgende totalen:
Baten/inkomsten
30.670
Lasten/uitgaven
50.370
Saldo
-19.700
Incidentele baten en lasten en
mutaties in bestemmingsreserves 5.500
Exploitatieresultaat
- 14.200

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: jeugd- en jongerenwerk.

Vanaf 4 december 2020 ligt de volledige
begroting voor u als leden van de
Michaelkerk 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.

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".

Met een hartelijk groet,
Jos Versluis, penningmeester 0343-447476
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Financiën

bij hem/haar thuis. Een soort “gast aan
tafel”, waarbij in kleine kring een gezellige
avond in kerstsfeer wordt doorgebracht.
De gast(en) worden thuis opgehaald en na
afloop weer terug gebracht. Eventueel met
hulp van een van onze chauffeurs.
Op dit moment hebben we nog niet
voldoende gastadressen.
Daarom de oproep: zou u gastadres
willen zijn?
De kosten van de maaltijd (zelf bereid of
eventueel gekocht bij Van Dijk of De
Remise) kun je bij ons declareren.

Giften
De volgende giften werden in de afgelopen
tijd ontvangen:
• € 50.00
via Mevr. A. Kievith
• € 20.00
via Mevr. L. van de Lagemaat
Hartelijk dank namens het College van
Kerkrentmeesters.
Lia van de Lagemaat

De organisatie van aanmelden en
toebedelen van gasten per adres wordt door
ons verzorgd.
Graag vernemen we vóór 8 december a.s.
of je mee wilt werken aan dit alternatief en
voor max. 2 gasten een maaltijd bij je thuis
wilt verzorgen. Opgeven kan bij Nelly Laurs:
laro@kpnmail.nl.
Voor onze Eetcafe-gasten: wilt u zich
opgeven voor deze Kerstmaaltijd? Dat kan
in de periode van 14 – 18 december.
Uiteraard hopen we voldoende gastadressen te hebben.
Houdt u hiervoor de nieuwsbrief van de
komende week in de gaten.
Wat zou het mooi zijn als we op deze manier
een alternatieve Kerstmaaltijd kunnen
organiseren.

Ons Eetcafé: oproep voor Tweede
Kerstdag

Vriendelijke groet,
Werkgroep Ons Eetcafé,
Lieneke, Jacqueline, Nelly, Carien

Vanwege de coronacijfers en richtlijnen van
het RIVM is een herstart van Ons Eetcafé
nog steeds niet mogelijk.
Met het oog op de naderende Kerstperiode
is dat een grote teleurstelling.
Vooral voor onze gasten, die uitkijken naar
een gezellig uitje en hopen op een
kerstdiner bij Ons Eetcafé op 2e Kerstdag.
Met dit in het achterhoofd is een verrassend
alternatief bedacht!
Gasten kunnen zich aanmelden voor een
Kerstmaaltijd op 2e Kerstdag bij een
gemeentelid/vrijwilliger thuis.
Deze verzorgt – tussen 17.00 en 20.00 uurvoor maximaal 2 gasten een kerstmaaltijd
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