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houd het bij een oud Joods gezegde: “Beter
dan het duister te vervloeken, is het een licht
te ontsteken.” Eén vlammetje is genoeg om
elk donker teniet te doen…
En zo bedenk ik me dat het niet zómaar is,
dat ergens in de kerkgeschiedenis het
geboortefeest van de Messias in de
donkerste dagen van het jaar ingeburgerd
raakte. “Jezus Christus is het licht der
wereld,” realiseerden christenen uit de
vierde eeuw zich. “God liet de wereld niet
aan haar lot over. In onze donkere nacht
verscheen zijn licht. Laten we dàt dan ook
vieren!”
Kerst is dit jaar anders dan ooit. Het kan je
van streek maken, of verdrietig of boos dat
het zo gaat. Géén familie of vrienden over de
vloer. Geen volle kerk om samen te komen.
Maar hoe erg is dat? Kerst verbindt ons op
een heel andere manier! Wie weet is, als we
er voor open staan, wel te ontdekken hoe
God op nooit eerder voor mogelijk
gehouden manieren naar ons toekomt.
Laten we Hem daarbij dan niet voor de
voeten lopen met weemoed en treurnis over
wat we dit jaar missen… Waarschuwde
Jesaja er al niet voor? “Denk niet alleen aan
wat er gebeurd is. Kijk niet alleen terug naar
het verleden. Want ik ga iets nieuws doen.
Het is zelfs al begonnen, heb je het niet
gemerkt?” (Jes. 43:18-19)
Open staan voor wat er van God naar je
toekomt. Misschien hangt daar het gezegend
Kerstfeest dat we hopen te beleven nog het
meest van af...
ds. Pieter Goedendorp

Kerst anders…
Een Kerst, anders dan ooit. Wat je van je
levensdagen niet kon bedenken, gebeurt toch.
De kerk blijft leeg. We zitten in een tweede
lockdown. Online meebeleven is alles wat kan.
Geen Kerstsamenzang. Geen Glühwein of
warme chocolademelk op het Kerkplein in de
Kerstnacht. En dat is het ergste nog niet eens:
drie mensen op visite. Daar blijft het bij dezer
dagen!

Het is in de donkere dagen van het jaar een
ontknoping die helemaal bij 2020 past.
Sinds we in maart met de pandemie te
maken kregen is het spannend. Wat die
eerste lockdown aan ervaringen bracht, laat
je niet makkelijk los. Iedereen kan daar wel
verhalen bij vertellen. Verhalen van afstand
houden en eenzaamheid, van dapper
volhouden en volharden - op hoop van
zegen.
De nieuwe lockdown heeft vast heel wat
hoop laten vervliegen. De hoop op Kerstvieren-met-elkaar bijvoorbeeld. Daar kun je
verdrietig om zijn. Of boos. Maar ik voor mij
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Kerstdag
vrijdag 25 december 10.00 uur
Online viering op de Kerstmorgen
Kerstmorgen 25 december starten we op
tijd: 9.45 uur orgelspel, waarna om 10.00
uur de online-viering van Kerst begint.
Voorganger ds. Pieter Goedendorp, orgel
Frank Firet, met medewerking van Saskia
Hoogendam, Carine Roos, Jeanine Roos, Eva
Smit en Josephine van Geijtenbeek (zang) en
Johan Huiberts (gitaar).
Het thema van die dienst sluit aan bij dat
van Open Deur, het missionaire blad
waarvan alle gemeenteleden dezer dagen
namens de kerkenraad een exemplaar
ontvangen. Kijk mee via Kerkomroep:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498

Vieringen en diensten in de komende
week
De kerk blijft dicht. De diensten zijn alléén
online te volgen via www.kerkomroep.nl of
– als dat hieronder wordt aangegeven - via
het YouTubekanaal van onze kerk
Michaëlkerk-PKNLeersum.
De uitzending begint in de regel zo’n vijf
minuten vóór de aangegeven starttijd.
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 verversen (‘refresh’ met de knop
⟳). Naderhand is de dienst terug te zien via
de knop “kijken” (PC) of “beeld (app).

Zondag 27 december 10.00 uur
Online kerkdienst
De zondag na Kerst. “Derde Kerstdag”. We
verwelkomen als gastvoorganger in onze
online-dienst mevrouw ds. Hanneke
Ouwerkerk, als predikant verbonden aan de
protestantse gemeente De Hoeksteen in
Schoonhoven. “Mijn hart ligt bij de
verkondiging, het preken zogezegd, om van
daaruit met elkaar te horen hoe God tot ons
spreekt vandaag de dag.” Ook al zijn we niet
anders dan online verbonden, we verheugen
ons erop haar in onze gemeente te
ontvangen. Kijk mee via Kerkomroep:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498

Donderdag 23 december 17.00 uur
Kinderkerstviering: De Sparkle van
Leersum
Hoe moet het nu dit jaar? Kun je nog wel
ergens dat echte Kerstgevoel vinden? Het
gevoel van samenzijn; je niet alleen voelen?
Waar is de sparkle van Kerst? Tijdens de
online Kerstviering -voor jong en oud- gaan
we ernaar op zoek. Veel kinderen en
volwassenen hebben meegeholpen om het
Kerstgevoel te vinden… Kaarsjes worden
aangestoken, er wordt gezongen, het
traditionele kerstverhaal wordt op een heel
moderne manier verteld… en wat doet Engel
in de boom?! Kijk -live of later- mee via:
www.pknleersum.nl/michaelkerk

Oudejaarsavond
donderdag 31 december 19.00 uur
Online avondgebed
Ook al blijft de kerk dicht, we hechten eraan
om in de laatste uren van 2020 ons naar
goede gewoonte rond de Schriften te treffen.
Een online ontmoeting, geleid door ds.
Pieter Goedendorp, waarin we ons
optrekken aan de Bijbelse boodschap en aan
de achterdeur van het ‘jaar onzes Heren
2020’ dankbaarheid en zorg, vreugde èn wat
ons belast, aan de Heer van het leven willen
voorleggen. “Leer ons zo onze dagen te
tellen dat wijsheid ons hart vervult” bidden
we daarbij, voordat we waarschijnlijk
ingetogener dan anders later op de avond
de kalenderbladen zullen omslaan. Kijk mee
via Kerkomroep:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498

Kerstavond
donderdag 24 december 19.00 uur
Online reprise van Kerstmis 2019
De beleving die verreweg de meeste
kerkgangers op Kerstavond zoeken, zal dit
jaar niet te vinden zijn. De (meeste) kerken
blijven leeg. We kozen met het oog op de
lockdown ervoor een compilatie te maken
van de Kerstvieringen van vorig jaar. Pieter
Goedendorp en Jos Tollenaar stelden die
samen: enkele hoogtepunten van de
Kerstdag- en Kerstnachtvieringen van 2019,
samengebracht in een sfeervol programma
van zo’n drie kwartier. Kijk - vanaf 19.00
uur ‘live’ of later - mee via Kerkomroep:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498
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Zondag 3 januari 2021 10.00 uur
Online kerkdienst
De feestdagen zijn geweest. Kerstmis is een
week geleden. Wie weet is de kersboom
thuis alweer opgeruimd. Wat blijft er
eigenlijk over van Kerst? Dat is een vraag
die de kerk de jaren door bezig houdt in
deze tijd van het jaar, de tijd van Epifanie:
‘Wat is de betekenis van wat we vierden?’
Paulus schreef: "Want de genade Gods is
verschenen,
heilbrengend
voor
alle
mensen…” Maar hoe werkt dat dan door?
We staan erbij stil, op deze eerste zondag
van het nieuwe jaar – op hoop van heil en
zegen voor 2021. Voorganger is ds. Pieter
Goedendorp. De dienst begint weer gewoon- om 10.00 uur. Kijk live of later mee
via Kerkomroep:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498

In Memoriam
Rients Zoodsma
23 december 1933 – 16 december 2020
“De Heer was mij tot hulp en sterkte”
Die woorden vormen het opschrift van de
rouwbrief die Tonny Zoodsma-Jagtenberg,
haar kinderen en kleinkinderen verstuurden
bij het overlijden van haar lieve man, hun
vader en opa
Rients Zoodsma.
Rients overleed
vorige
week
woensdag
16
december in de
leeftijd van 86
jaar.
Nadat
in
het
afgelopen najaar ongeneeslijke ziekte werd
vastgesteld, werd Rients' naam vaak
genoemd bij de ernstig zieken in onze
gemeente. Een paar weken geleden werd hij
door corona getroffen. Na een korte
ziekenhuisopname kon hij gelukkig weer
naar huis terug. Daar is hij uiteindelijk
woensdag overleden.
De dankdienst voor Rients’ leven heeft
intussen plaatsgevonden in de Michaëlkerk
op woensdag 23 december, zijn 87ste
geboortedag! Nadien werd zijn lichaam ter
aarde besteld op Natuurbegraafplaats
Heidepol bij Arnhem.
Het opschrift van de rouwbrief is te lezen als
een belijdenis: "De Heer was mij tot hulp en
sterkte." We horen Psalm 118: "De HEER is
mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn
psalmgezang..." Een Psalm die vaak op de
Paasdag wordt gezongen, wanneer we
vieren dat -om het met Paulus in zijn eerste
brief aan de Korintiërs te zeggen- "Christus
werkelijk uit de dood is opgewekt, als eerste
van de gestorvenen." (1 Kor. 15:20). Zo
gedenken we in de verwachting van de
opstanding de naam van Rients Zoodsma en
bidden voor zijn vrouw Tonny, de kinderen
en kleinkinderen en allen die rouw dragen
om zijn overlijden.
PG

Omzien naar elkaar
Vorige week zetten we de namen van
gemeenteleden in een verpleeghuis of
zorgcentrum op een rijtje. Daarbij werd per
abuis een achterhaald
adres van Betsie van
Os
Versteegh
genoemd. Zij blijkt
verhuisd te zijn naar
De
Meent
in
Veenendaal.
Na oplopende klachten in de loop van de
afgelopen week werd Niek van Hussel
opnieuw ter behandeling opgenomen in het
Diaconessenhuis in Utrecht.
Het zijn -zeker voor wie kwetsbaar isspannende tijden, zeker bij alle berichten
over de het opduiken van nog
besmettelijker
varianten
van
het
coronavirus. Wie werkzaam is in de zorg,
ervaart de druk die het allemaal oplevert.
Gedenken we allen die zorg nodig hebben èn
wie zorg verlenen in onze gebeden.
En laten we niet vergeten dat er, ook al is
het niet mogelijk is om vrijuit bij elkaar op
bezoek te gaan, we wel op andere manieren
kunnen blijven omzien naar elkaar. Een
kaartje, een briefje, een telefoontje... een
klein gebaar, maar vaak van grote betekenis.
Samen zijn we niet alleen.

Advent in huis
De laatste dagen van de Adventstijd. De
laatste foto’s voor de Advents-Challenge
kwamen binnen! Dank aan iedereen die
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even achter de voordeur heeft laten kijken.
Wat was het mooi om te zien hoe in de
huiskamers rond de Michaëlkerk naar de
viering van het Kerstfeest is toegeleefd. Ook
zó zijn we met elkaar verbonden!

Daar zijn trouwens ook nog altijd de
“zwaaifilmpjes” van het afgelopen voorjaar
te bekijken, net als het Pinksterkinderkoor
dat onder leiding van Josephine zo vrolijk
“God is altijd bij je” zong!

Op zoek naar een engel...
Wie doet er mee!?
'We gaan op berenjacht' hoorde je in het
afgelopen voorjaar vaak. Ook in Leersum
waren veel kinderen onderweg om beren te
spotten. Nu werd het Kersttijd. Viel het je al
hoeveel engelen er dezer dagen te zien zijn?
Oók in Leersum! Soms zie je ze in een
vensterbank of zelfs buiten! Zullen we het
gaan proberen? Ouderen zetten een engel
achter het raam - als je er een lichtje bij zet
dan zie je 'm zelfs in het donker. En
kinderen gaan op zoek. Bij dominee Beer
aan de Rijksstraatweg wachtte de eerste,
maar er zijn er veel meer!

Kirsten en Martin

Michaëlkerk in het overzicht
van RTV Utrecht coronajaar 2020
We meldden het vorige week al: de
mozaïekvideo die we in de Paastijd maakten
met ons “gelegenheids-gemeentekoor”
haalde het jaaroverzicht van RTV Utrecht.
Verslaggever Peter Huting maakte een
reportage waarin Ina Wolff en ds. Pieter
Goedendorp aan het woord komen over het
initiatief en over kerk-zijn in coronatijd.
Op dinsdag 22 december was het
onderwerp live te horen en te zien in de
uitzending van onze regionale omroep. Maar
niet alleen daar: ook de NOS nam het bericht
van RTV Utrecht over! Bericht gemist? Alle
reportages uit het jaaroverzicht werden ook
op de website van RTV Utrecht
gepubliceerd: “Verdrietig, onvergetelijk en
bizar: dit is jullie coronajaar in foto's en
video's”. Zie op de website van RTVUtrecht
https://rtvu.nl/n/2116585/

Rijksstraatweg 60

Rijksstraatweg 287

Burg.

Martenslaan 69

Wilt u “U zij de glorie” zelf nog eens
terugzien? We bewaarden de video op het
YouTubekanaal van de Michaëlkerk:
https://www.youtube.com/watch?v=8M30J
wWFXqU&t=14s
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Rijksstraatweg 125

Bloemengroet

Na de Kerstdrukte…

Afgelopen
zondag
20
december gingen
de
bloemen uit de kerk met
onze hartelijke groeten naar
Peter Blok en zijn vrouw

Na zondag 3 januari hoop ik even tijd te
nemen voor enkele dagen ‘vakantie’. De
lockdown zorgt dat het anders dan anders
zal gaan, dit keer. We zijn gewoon thuis.
Maar dan in elk geval: even geen
kerkenwerk. In dringende situaties is
achterwacht
beschikbaar.
Bel
in
voorkomend geval Ina Wolff (0343-456623
/ 06-30026464 dan legt zij contact.
ds. Pieter Goedendorp

Jolande Bos.

Gezegende Kerstdagen
De feestdagen naderen. Feestdagen in een
ronduit bizar jaar. Heel wat mensen zullen
met gemengde gevoelens op 2020 terug
kijken! Wat is onze samenleving door het
coronavirus op de proef gesteld. Wat kreeg
“samen” (juist door het gemis daarvan!)
voor ons als kerk een andere betekenis!
Maar wat bleek “verbondenheid” tegelijk
ook op ongedachte manieren vorm te
kunnen krijgen!
Zo kijken we als pastoriebewoners terug op
een jaar waarin we ons, bij alle uitdagingen
en aanvechtingen op het pad, omringd
wisten door een meelevende gemeenschap
waarmee we ons op zoveel manieren
verbonden weten. Voor alle blijken van
betrokkenheid willen we op deze plek
hartelijk dank zeggen. Het nieuwe jaar
begint voor u en ons vol vragen en
onzekerheden. Maar we laten ons daarbij
het vertrouwen niet ontnemen:
“Uit uw verborgenheid
ons zo te na gekomen,
deelt Gij in onze nacht
en zaait er nieuwe dromen”
zingt Lied 500 ons voor.
Zo wensen we u vanuit de pastorie
gezegende kerstdagen, gezondheid en
vertrouwen toe in het nieuwe jaar.
Sita en Pieter Goedendorp

Gebedskring
In de donkere dagen van december maken
we het gezellig in huis, met een kerstboom
in de kamer en/of in de tuin, een brandende
adventsster voor het raam en misschien ook
een engel. Het lijkt net zo als vorig jaar. Toch
is alles anders door de lockdown en alle
maatregelen om het risico op besmetting
met het coronavirus zoveel mogelijk in te
dammen. We kunnen niet samen met de
hele familie Kerst vieren zoals in andere
jaren, er zijn géén kerstconcerten, géén
kerstmarkten , géén volle kerken waarin we
samen oude en nieuwe kerstliederen zingen
op Kerstavond en eerste Kerstdag, géén
kinderkerstfeest. Alles is anders … toch is
de kern hetzelfde gebleven: we mogen en
kunnen in vrijheid het feest vieren van God,
die bij ons kwam als een mensenkind en
werd geboren in de stal van Bethlehem:
Immanuël, God met ons! Er is zo alle reden
tot dankbaarheid! Als leden van de
gebedskring hebben we elkaar ook
aangespoord om te danken met mensen die
een huwelijksjubileum mogen vieren of
goede uitslagen hebben gekregen.
Als
gebedspunten hebben we onder meer de
mensen die in rouw zijn om het overlijden
van een geliefde genoemd, die zorg hebben
over de gezondheid van een naaste of
zichzelf, die in ziekenhuis of verpleeghuis
zijn opgenomen, de zorgverleners, de
kinderen wereldwijd die niet op een veilige
plek kunnen opgroeien, de slachtoffers van
oorlogs- en natuur geweld, vervolging en
onderdrukking. Graag willen we u vragen
met ons te danken voor alle creativiteit en
de mogelijkheden die er zijn
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om, weliswaar, online, met elkaar het
Kerstfeest te vieren! Laten we bidden voor
ieder die zich juist in deze donkere dagen
alleen voelt. Namens de leden van de
gebedskring: gezegende Kerstdagen en veel
heil en zegen in 2021!

nachtdienst ingetrokken, in verband met de
afgekondigde lockdown. Jammer, maar we
hebben ons hierbij neergelegd.
Gisteren kregen we echter bericht dat er
toch weer groen licht gegeven werd, omdat
gebleken was dat deze Drive in formule in
tal van andere plaatsen wèl toegestaan was.
Helaas was dit te laat om de plannen alsnog
ten uitvoer te brengen. Ook op deze plek
willen we onze hartelijke dank uitspreken
richting Daniël Reincke, die met dit
fantastische idee kwam en zich vol
enthousiasme hiervoor heeft ingespannen!
Jammer dat het uiteindelijk niet is
doorgegaan, maar we koesteren vooral de
positieve energie die hierdoor ontstaan is....

Riek van Hussel

Op weg naar kerst met de
kindernevendienst
Het advent boekje is (helaas) bijna uit…. Met
elkaar hebben we kunnen lezen, knutselen
proefjes kunnen doen. Weten jullie nog
welke verhalen er in het boekje stonden? En
Simon schreefloos die zo blij was met zijn
nieuwe bril, als hij deze niet had gehad zag
hij al die mooie dingen niet.
Zondag 27 dec. lezen we in de kerk het
verhaal van Simeon en Hanna, zij keken
allebei uit naar de komt van Jezus. En op een
dag kwam hun verwachting uit.
Zondag 3 januari 2021 gaan we weer verder
met de verhalen uit “kind op zondag”. Dan
gaat het verhaal over Mattheüs 2:1-12. Waar
ga je heen? De kinderen horen het verhaal
van de drie wijzen die op zoek gaan naar de
koning en Jezus vinden.

Collectebestemmingen
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.

1e Kerstdag 25 december 2020
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie
voor “de kerstcollecte van Kerk in Actie –
een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland”
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te
weinig eten... Zo wachten duizenden bange
kinderen in Griekse vluchtelingenkampen
op de winter die komt. De situatie in de
vluchtelingenkampen is mensonwaardig.
Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in
fragiele,
zelfgemaakte
bouwsels
die
wegwaaien als er veel wind staat. Medische
zorg is er nauwelijks, ook niet voor
zwangeren,
pasgeboren
baby’s
en
chronische zieken. Er is geen hulp voor
getraumatiseerden. Het is er onveilig en er
is veel geweld tussen verschillende
bevolkingsgroepen.
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie
vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst
worden ze welkom geheten, krijgen ze
voedsel en water en een pakketje kleding.
Ook krijgen ze informatie over hun

Wil je thuis ook aan de slag met de verhalen
en de verwerkingen die we tijdens de
kindernevendienst
gebruiken?
Op
https://www.kindopzondag.nl/digitaal/
kan je de verhalen downloaden of
beluisteren. Om dit te kunnen is een (gratis)
account nodig, het abonnementsnummer
van onze kerk is 5381.

Bedankt Daniël ......
Vorige week werd de door de gemeente
Utrechtse
Heuvelrug
verleende
toestemming voor een Drive in kerst6

procedure en hulp bij het aanvragen van
documenten. Kinderen krijgen les op een
veilige plek buiten het kamp. Onderwijs
geeft kwetsbare kinderen structuur. Waar
mogelijk worden vluchtelingen geholpen
naar een betere plek.
Kom ook in actie en geef in de collecte! Geef
licht
aan
vluchtelingenkinderen
in
Griekenland!

De algemene kerkelijke collecte is bestemd
voor orgel en muziek.
Donderdag 31 dec. 19.00 uur
Voorganger: ds. Pieter Goedendorp
Ouderling van dienst: Ida Hogendoorn
Lector: Chiel van der Weiden
Begeleiding: Frank Firet
Collecte diaconie: eindejaarscollecte
Collecte kerk: eindejaarscollecte

De algemene kerkelijke collecte op deze 1e
kerstdag is bestemd voor beeld, geluid en
de kosten van de internetdiensten.
Van harte aanbevolen!

Tijdens deze dienst wordt in beide gevallen
uw bijdrage gevraagd voor “de
Eindejaarscollecte” .
De diaconale eindejaarscollecte is bestemd
voor het plaatselijk diaconaal werk.

Zondag 27 dec. 10.00 uur

Zondag 3 januari 10.00 uur

Voorganger: ds. H. Ouwerkerk, Schoonhoven
Ouderling van dienst: Bert Hogendoorn
Lector: Carine Roos
Begeleiding: Frank Firet
Collecte diaconie: De Bijbel voor iedereen in
China
Collecte kerk: Orgel en muziek

Voorganger: ds. Pieter Goedendorp
Ouderling van dienst: Coby Gerestein
Begeleiding: Gerard Rosier
Collecte diaconie: Opvang voor gestrande
vluchtelingen in Griekenland
Collecte kerk: beeld en geluid

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie
voor de laatste keer voor het gemeenschappelijke
jaarproject
met
de
Johanneskerk: “De Bijbel voor iedereen in
China”.

De diaconie vraagt op deze eerste zondag in
het nieuwe jaar onze bijdrage voor het
nieuwe jaarproject dat voor 2021 gekozen
is: “Opvang voor gestrande vluchtelingen
in Griekenland”.

De Bijbel is steeds slechter verkrijgbaar in
China, en voor mensen van het platteland te
duur. Kerk in Actie helpt met subsidies voor
bijbelpapier om de bijbel betaalbaar te
houden.
In
China
zijn
veel
minderheidsgroepen voor wie de voertaal
geen mandarijn is. Kerk in Actie helpt bij
Bijbelvertaling in minderheidstalen zodat de
Bijbel in hun hartstaal beschikbaar wordt.
Ook helpt ze bij alfabetiseringscursussen
zodat mensen deze bijbels kunnen lezen.
Hoewel de grootste bijbeldrukkerij ter
wereld in China staat, zijn de meeste bijbels
bestemd voor de export. Elk jaar opnieuw
moet de Chinese Raad van Kerken bij de
overheid een verzoek indienen voor het
aantal Bijbels dat ze denkt nodig te hebben.
Christenen uit arme gebieden kunnen geen
eigen Bijbel betalen. Daarom helpt Kerk in
Actie met subsidie. Zo kan er ook voor hen
een Bijbel worden gedrukt.

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te
weinig eten. Zo wachten duizenden
vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in
Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier
aangekomen uit landen als Afghanistan,
Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar
warmte, veiligheid en een betere toekomst.
Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie
is urgenter dan ooit.
Kerk in Actie werkt in Griekenland samen
met 3 partnerorganisaties. Samen geloven
we dat vluchtelingen recht hebben op een
beter leven. We helpen met voedsel, kleding
en onderwijs en proberen hen op een betere
plek te krijgen. Ook investeren we in de
landen van herkomst in een beter leven
voor kinderen.
De algemene kerkelijke collecte is weer
bestemd voor de kosten van beeld & geluid
en de internetdiensten.
7

Fiscaal vriendelijk geven aan de
Michaelkerk - hoe werkt dat?

Als u onze gemeente wilt steunen met een
extra gift, kunt u deze overmaken op:
Geven
de Givt-app!
NL 40via
RABO
03 73 72 41 36 t.n.v. Herv.
Gem. Leersum
Per
1-1-2021
kunnen
de"gift
collectegelden
onder
vermelding
van
corona". voor
het College van Kerkrentmeesters en de
Diaconie voortaan ook via de Givt-app
worden gegeven. Om te beginnen moet u via
uw smartphone de app downloaden op
www.givtapp.net/download.
Tijdens het collectemoment zal op de
beamer de onderstaande QR code
verschijnen, waarmee u direct aan onze
collectedoelen kunt geven, of u volgt de
instructies op de beamer om vanuit de app
te geven.
Het blijft natuurlijk ook gewoon mogelijk
om de doelen te steunen via de
overschrijvingen op de rekeningnummers
van het College van Kerkrentmeesters en de
Diaconie.

Wist u dat, als u de jaarlijkse kerkelijke
bijdrage ( Kerkbalans) schriftelijk vastlegt in
een ”Overeenkomst Periodiek Gift”,
de bijdrage 100% fiscaal aftrekbaar is en u
daardoor een deel terug ontvangt van de
belastingdienst?
U kunt meer doneren aan de Michaelkerk
zonder dat het u meer kost, een win-win
situatie voor beiden.
Giften die niet zijn vastgelegd, zijn niet of
slechts voor een deel aftrekbaar.
Wij leggen het u heel graag persoonlijk uit.
Geïnteresseerd?
Nadere informatie bij CVK penningmeester
Arie Kamphuis, telefoon 441639 of mail
naar financien.cvk.mk@pknleersum.nl

Namens het CvK en de Diaconie,
Lia van de Lagemaat en Jos Versluis

Ingezonden bericht: Logeergezin
gezocht
Zorgorganisatie ’s Heerenloo heeft in
Leersum een gezinshuis. Voor één van de
kinderen, een jongen van 15 jaar met een
licht verstandelijke beperking zoeken wij
een logeergezin voor 1 weekend in de
maand (van vrijdag 17.00 tot zondag 19.00
uur). Wij zoeken een warm gezin dat nog
wat tijd en aandacht over heeft om deze
jongen een fijn weekend te geven, zodat de
gezinsouders even ontlast zijn. De jongen is
gebaat bij duidelijkheid en structuur en
buiten zijn doet hem ook goed. Als u
interesse hebt en ons hiermee wilt helpen,
dan zorgen we uiteraard dat u de informatie
en ondersteuning krijgt die nodig is en
wordt u ook ingeschreven als vrijwilliger. U
kunt contact opnemen met: Gezinshuis
Leersum, tel.nr.: 0683282711

Als u vragen hebt of het lukt niet om de app
te installeren, neem dan contact op via de
mail: jozefversluis@gmail.com of bij acute
hulp 06-21809374.

De volgende nieuwsbrief verschijnt
vrijdag 8 januari 2021

https://www.sheerenloo.nl/wonen/wonen-ineen-gezinshuis
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