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Terug	van	weggeweest...	
	
De	 zomer	 heeft	 er	 zin	 in	 dit	 jaar	 en	 lijkt	 nauwelijks	 van	 ophouden	 te	 willen	 weten.	
Scholieren	weten	wel	beter:	de	vakantietijd	zit	er	alweer	een	paar	weken	op.	En	ook	in	de	
kerkbanken	 zie	 je	 geleidelijk	 aan	 minder	 vakantiegasten	 en	 weer	 meer	 en	 meer	
vertrouwde	gezichten.	
De	vakantietijd	is	voorbij,	die	tijd	van	‘vrij	zijn’.	Ik	hoop	dat	u/je	in	de	afgelopen	weken	
dat	gevoel	van	los	zijn	van	de	zaken	die	je	doorgaans	in	beslag	nemen	al	was	het	maar	
voor	even	heeft	meegekregen.	‘Vakantie’	komt	van	het	Latijnse	woord	‘vacare’:	vrij	zijn.	
Maar	ieder	die	op	vakantie	gaat,	ondervindt	dat	je	niet	zomaar	loskomt	van	wat	er	nog	
door	het	hoofd	blijft	malen	aan	klussen	die	je	ook	ver	van	huis	nog	bezig	kunnen	houden.	
Het	duurt	even	voor	dat	hoofd	leeg	wordt	en	ontvankelijk	voor	wat	er	binnenkomt	aan	
andere	ervaringen,	beelden	en	geluiden.		
We	 waren	 in	 de	 afgelopen	 weken	 in	 Frankrijk.	 Eerst	 ‘t	
hoofd	 leeg	 in	 de	 Drôme.	 Daarna	 andere	 ervaringen	 in	
Bourgondië.	 Over	 voormalige	 spoorwegtracés	 maakten	
we	mooie	fietstochten.	Zo	kwamen	we	ook	na	jaren	weer	
in	 Taizé,	 thuisbasis	 van	 de	 gemeenschap	 die	 zich	 al	
driekwart	eeuw	wijdt	aan	-wat	zij	noemt-	‘een	pelgrimage	
van	vertrouwen’	waar	jaarlijks	(tien-)duizenden	jongeren	
zich	bij	aansluiten.		
In	Taizé	domineert	vooral	de	rust.	Tijdens	de	kerkdiensten,	driemaal	daags,	wordt	veel	
gezongen.	 De	 typische	 Taizé-liederen	 bestaan	 uit	 korte	 Bijbelteksten	 die	 meditatief	
zingend	worden	herhaald.	Een	aantal	van	deze	liederen	staat	ook	in	ons	nieuwe	Liedboek.	
Er	is	geen	voorganger	en	geen	overdenking.	Het	hart	van	de	dienst	wordt	gevormd	door	
een	lange	stilte.	Een	adempauze	in	de	gezamenlijke	taal	van	de	aanwezige	internationale	
jongeren:	de	stilte.	Dit	moment	van	‘ophouden	weten’	heeft	sinds	de	jaren	zestig	nog	niet	
aan	populariteit	ingeboet:	nog	steeds	groeit	de	populariteit	van	Taizé	onder	jongeren.	Ze	
komen	uit	heel	Europa.	Nee,	van	over	de	hele	wereld.	
We	waren	er	voor	het	eerst	na	jaren.	Het	was	maar	een	dag,	maar	we	merkten	op	hoe	de	
behoefte	om	afstand	te	nemen	van	de	dagelijkse	stress	misschien	wel	sterker	dan	ooit	
aantrekt.	 Jongeren,	maar	 ook	 de	 ‘oudere	 jongeren’	waar	we	 zelf	 intussen	 toe	worden	
gerekend.	Een	regionale	Franse	krant	verraste	me	met	een	bericht	dat	ook	EU-voorzitter	
Ursula	 von	 der	 Leyen	 in	 het	 weekeinde	 ná	 ons	 bezoek	 voor	 een	 tweedaagse	 bij	 de	
broeders	van	Taizé	te	gast	zou	zijn!	(Goed	voorbeeld,	doet	goed	volgen	"#$%?)		

Nieuwsbrief	
Michaëlkerk	

	
9	september	2022	
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We	haalden	er	het	hart	even	op.	Oefenden	mee	
met	 een	 nieuw	 lied.	 Zaten	 een	 tijdje	 stil	 in	 de	
karakteristieke	kerk.	De	eenvoudige	stilte,	inkeer	
en	 gebed	 voeden	 een	 verbondenheid	 die	 alle	
spanning	 om	 alle	 crises	 die	 onze	 wereld	 in	 de	
greep	houden	kunnen	keren.	Ze	geven	ruimte	aan	
het	besef	van	vrijheid	die	je	levend	in	het	spoor	
van	 Christus	 kunt	 ervaren.	 Eenmaal	 thuis	
realiseer	je	je:	dat	geldt	niet	alleen	in	de	vakantie,	
maar	altijd.	Gelukkig	maar.	
ds.	Pieter	Goedendorp	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
BIJ	DE	DIENSTEN	
	
Zondag	11	september		
	
De	dertiende	zondag	van	de	zomertijd.	Voorganger	in	de	dienst	is	ds.	Pieter	Goedendorp.	
Namens	de	kerkenraad	is	Martin	van	Herk	ouderling	van	dienst.		Gerard	Rosier	bespeelt	
het	 orgel.	 Lector	 is	Marjolein	 Veldhuizen.	 De	 Schriften	 verhalen	 deze	 zondag	 van	wat	
verloren	ging.	Zo	horen	we	 in	de	eerste	Schriftlezing	van	een	spannend	moment	 in	de	
geschiedenis	van	Israël:	de	dans	rond	het	gouden	Kalf.	Het	volk	aanbidt	een	afgod	in	plaats	
van	de	Here	God.	Hoe	begrijpelijk	 is	Zijn	woede.	Maar	Mozes	weet	de	Heer	te	bekeren	
zodat	het	volk	niet	verloren	hoeft	te	gaan.	In	het	evangelie	maakt	Jezus	dan	duidelijk	hoe	
God	omgaat	met	wie	verloren	loopt.	We	denken	na	over	wat	dat	alles	over	óns	zegt	en	
voor	ons	kan	betekenen...	
Let	op:	omdat	de	kinderen	op	deze	zondag	hun	‘jaarlijkse	buitendag’	houden,	is	er	géén	
kindernevendienst!	Zoals	in	de	vorige	Nieuwsbrief	te	lezen	was,	maken	de	kinderen	dit	
jaar	een	excursie	naar	Museumpark	Orientalis,	het	voormalige	Bijbels	Openluchtmuseum	
in	de	Heilig	Landstichting	bij	Nijmegen.	
	
	
	

 
Aan het begin van het nieuwe seizoen  

bidden we: 
om zomerse zielezin 

en kriebelend verlangen, 
om krullerige vrolijkheid 
en blijdschap in de buik, 

om reikhalzend verlangen 
en uitzien op de punten van de tenen, 

om hunkerende hoop.  
in dit komende jaar. 

Amen. 
 
 

ds. Marloes Meijer 
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Zondag	18	september		
	
De	kleur	gaat	verschuiven:	langzaam	gaan	het	op	de	herfsttijd	af.	We	zijn	op	de	kalender	
ongeveer	 half	 jaar	 na	 Pasen	 en	 over	 drie	 maanden	 is	 het	 Advent.	 Dan	 kleurt	 de	
verwachting	 van	 Gods	 toekomst	 het	 kerkelijk	 (be-)leven.	 Over	 wat	 in	 Gods	 toekomst	
centraal	staat	gaat	het	al	in	de	Schriftlezingen	van	deze	eerste	zondag	van	de	herfsttijd.	
We	horen	uit	Amos	8:	4-7	en	Lucas	16:	1-8.		Voorganger	is	ds.	Pieter	Goedendorp.	Liesbeth	
van	de	Waerdt	is	ouderling	van	dienst.		Wim	ter	Haar	begeleidt	de	samenzang.		
Net	als	vorig	jaar	vindt	de	overstap	vanuit	de	nevendienst	pas	ná	de	zomervakantie	plaats.	
Zo	zwaait	de	nevendienst	op	deze	dag	twee	van	haar	oudste	deelnemers	uit.	Zo	is	er	op	
deze	zondag	-anders	dan	anders-	ook	JoZ!	voor	de	middelbare	scholieren.		
 
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Zondag	11	september	
	

• Tijdens	 de	 dienst	 van	 11	 september	 collecteert	 de	 diaconie	 voor	 “Stichting	de	
Hezenberg	in	Hattem”	(collecte	1	via	de	collecte-app)	

	
Aan	de	rand	van	de	Veluwe	ligt	een	historisch	landgoed,	met	onder	andere	een	oud	landhuis	
en	een	kapel,	omgeven	door	een	prachtig	stukje	natuur.	Sinds	1946	huist	hier	Stichting	de	
Hezenberg.	Voortgekomen	uit	protestants-christelijke	pastorale	zorg,	heeft	de	Hezenberg	
zich	 ontwikkeld	 tot	 een	 centrum	 voor	 GGZ,	 Pastoraat	 en	 Retraite,	 wat	 voldoet	 aan	 het	
keurmerk	Christelijke	Zorg.	
	

Het	 doel	 van	 de	 Hezenberg	 is	 om	 duurzame	 veranderingen	 in	 de	 persoonlijke	 levens	 en	
omstandigheden	 van	mensen	 te	 realiseren.	 De	 programma’s	 zijn	 gebaseerd	 op	 een	 open	
christelijke	 identiteit	 en	 wetenschappelijke	 inzichten.	 Op	 de	 Hezenberg	 worden	 mensen	
ontvangen	uit	allerlei	levensbeschouwelijke	achtergronden.	Op	de	website	staat:	 ‘Wat	ons	
verbindt	 is	 dat	 we	met	 elkaar	 op	 weg	 zijn,	 in	 hoopvol	 vertrouwen	 en	 het	 geloof	 dat	 er	
verandering	mogelijk	is.’	
	

• De	algemene	kerkelijke	collecte	(collecte	2	via	de	collecte-app)	op	deze	zondag	is	
bestemd	voor	Beeld	en	Geluid.			

	

	
Zondag	18	september	
	

• Tijdens	deze	dienst	collecteert	de	diaconie	voor	ons	jaarproject	via	Kerk	in	Actie	
“Stichting	Kenya	Child	Care”	(collecte	1	via	de	collecte-app)	

	

Elk	kind	heeft	het	recht	om	op	te	groeien	in	een	liefdevolle	en	veilige	omgeving	bij	voorkeur	
bij	familie.	Kenya	Child	Care	doet	dit	door	middel	van	ons	tijdelijk	opvangcentrum	(rescue	
centre)	in	Kilifi	waar	wij	plek	hebben	voor	20	kinderen	die	uit	een	situatie	van	acute	nood	
worden	gehaald.	Wij	doen	er	alles	aan	om	voor	deze	kinderen	een	veilige	plek	te	vinden	voor	
de	toekomst.	Daarnaast	hebben	wij	een	outreach	programma:	Ieder	kind	een	thuis.	Waarbij	
wij	zorgdragen	dat	het	kind	wordt	voorzien	in	de	eerste	levensbehoefte	(voedsel,	medische	
zorg	 en	 onderwijs).	 Daarbij	 wordt	 de	 familie	 ondersteund	 en	 begeleid	 door	 een	 sociaal	
werkster.		
Dorcas	kwam	bij	ons	binnen	als	een	teruggetrokken	en	verlegen	meisje	van	14	jaar.	Terwijl	
haar	moeder	aan	het	werk	was	droeg	Dorcas	de	zorg	voor	haar	broertjes	en	zusjes.	Dit	had	
als	 gevolg	 dat	 zij	 niet	 naar	 school	 kon	 gaan.	Maar	wat	 haar	 situatie	 het	meest	 onveilig	
maakte	 was	 het	 misbruik	 door	 haar	 stiefvader.	 Ondanks	 dat	 haar	 stiefvader	 inmiddels	
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veroordeeld	was	voor	zijn	daden	bleek	tijdens	het	rehabilitatie	traject	de	moeder	van	Dorcas	
haar	uiteindelijk	geen	stabiele	toekomst	te	kunnen	bieden.	
Inmiddels	woont	Dorcas	bij	haar	vader	en	zijn	nieuwe	vriendin	en	gaat	ze	weer	naar	school.	
Kinderen	zoals	Dorcas	hebben	jouw	steun	nodig.	Door	jouw	financiële	bijdrage	krijgt	Dorcas	
de	kans	op	te	groeien	in	een	veilige	omgeving	bij	familie	en	gaat	ze	naar	school.	Daarnaast	
betekent	het	volgen	van	elk	jaar	extra	onderwijs	voor	meisjes	als	Dorcas	dat	zij	later	10%	–	
20%	meer	verdienen	en	zij	besteden	van	hun	inkomen	bijna	90%	aan	hun	gezin.	Zo	help	je	
niet	alleen	Dorcas	maar	ook	de	eventuele	volgende	generatie.	
	

De	 stichting	 heeft	 al	 ruim	 280	 kinderen	 opgevangen	 waarvan	 168	 kinderen	 bij	 familie	
opgroeien.	
	

• De	algemene	kerkelijke	collecte	(collecte	2	via	de	collecte-app)	op	deze	zondag	is	
bestemd	voor	Jeugd-	en	Jongerenwerk.			

	

	
De	 opbrengst	 van	 de	 derde	 collecte	 (de	 zendingsbus)	 is	 bestemd	 voor	 het	
Voedingsprogramma	voor	ondervoede	gezinnen	in	Rwanda	via	de	GZB.		
	
Cyangugu	staat	bekend	als	het	armste	deel	van	Rwanda.	Ondervoeding	of	slechte	voeding	is	
een	 belangrijke	 oorzaak	 waardoor	 mensen	 ernstig	 ziek	 worden	 of	 zelfs	 sterven.	 De	
Anglicaanse	 Kerk	 helpt	 lokale	 gemeenten	 om	 voor	 de	 meest	 ondervoede	 kinderen	 en	
gezinnen	te	zorgen.		
		
De	Anglicaanse	Kerk	ziet	het	als	haar	taak	om	kwetsbare	mensen	te	helpen	op	weg	naar	een	
betere	ontwikkeling.	Op	verschillende	plekken	zijn	daarom	voedingsprogramma’s	opgezet.	
Twee	keer	per	week	krijgen	vooral	jonge	kinderen,	maar	soms	ook	volwassenen	een	gezonde	
maaltijd	 of	 een	 beker	 voedzame	 pap	 aangeboden.	 Ook	worden	moeders	 getraind	 hoe	 ze	
beter	voor	hun	gezin	kunnen	zorgen.	Er	wordt	voorlichting	gegeven	over	gezonde	voeding,	
verbouwen	van	groenten,	dagelijks	hygiëne	en	de	omgang	met	kinderen.	Na	drie	maanden	
worden	de	deelnemers	gewogen.	Als	kinderen	in	de	groene	zone	zitten,	kan	een	ander	kind	
weer	deelnemen	aan	het	programma.	
		
De	lokale	kerk	voert	het	programma	uit.	De	dominee	is	meestal	aanwezig	en	bidt	voor	de	
mensen.	Gemeenteleden	helpen	bij	het	klaarmaken	van	de	maaltijd.	Het	Evangelie	wordt	op	
een	praktische	manier	uitgelegd	en	voorgeleefd.	Dat	maakt	het	voedingsprogramma	van	de	
kerk	bijzonder;	de	liefde	van	God	wordt	concreet	zichtbaar	en	het	verandert	de	samenleving.	
	
Hoe	kunt	u	helpen?	
•	 Voor	€	1,-	ontvangt	een	kind	twee	keer	per	week	een	gezonde	maaltijd.	
•	 Voor	 €	 350,-	 kan	 de	 kerk	 materialen	 en	 meetinstrumenten	 aanschaffen	 om	 een	

voedingsprogramma	te	starten.	
•	 Voor	€	100,-	 kunnen	de	 trainingen	worden	georganiseerd	 en	de	 juiste	materialen	

worden	aangeschaft	
	
(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.		
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OMZIEN	NAAR	ELKAAR	
	
Bloemengroet	
	
De	bloemengroet	op	28	augustus	was	bestemd	voor	Dhr	Bleijenberg.	Op	4	
september	gingen	de	bloemen	naar Miranda	van	de	Geer.	

	
	
Stelligheid	
	
‘Nee,	dat	nieuwe	liedboek	met	al	die	nieuwe	melodieën	en	teksten,	dat	hoeft	voor	mij	niet!	
Doe	mij	maar	gewoon	de	Psalmen	en	gezangen.	Die	ken	ik	uit	mijn	hoofd!’	De	woorden	
worden	stellig	uitgesproken	vanuit	een	diepe	stoel	wanneer	ik	op	bezoek	ben.	Ik	bevestig	
dat	het	fijn	 is	om	de	vertrouwde	woorden	en	melodieën	uit	 je	hoofd	te	kennen.	Eerlijk	
gezegd	plopt	bij	mij	ook	‘het	hijgend	hert’	nog	op	als	ik	lees	dat	we	psalm	42	gaan	zingen.	
Zo	moest	ik	het	ooit	op	school	uit	mijn	hoofd	leren.	De	‘moede	hinde’	verschijnt	vaak	pas	
bij	het	openen	van	het	liedboek.	Maar	soms	maakt	een	andere	tekst	of	melodie	dat	ik	niet	
gedachteloos	 aan	 de	 tekst	 ‘voorbij	 zing’.	 Dat	 ik	 het	 toch	 nog	 eens	 moet	 na	 lezen	 of	
overdenken.	Dit	benoem	ik,	waarop	de	reactie	komt:	‘dat	kan	ook	met	de	liederen	die	we	
vroeger	bij	het	harmonium	thuis	zongen.	Op	zondagmiddag	met	z’n	allen	in	de	kamer	en	
dan	Johannes	de	Heer	liederen.	Maar	die	kent	u	vast	niet’.	Het	was	echt	niet	mijn	bedoeling	
om	overal	tegenin	te	gaan,	maar	ik	ken	vele	liederen	van	Joh.	de	Heer	en	kan	ze	soms	ook	
met	veel	plezier	zingen.	Er	werd	wat	ongeloofwaardig	geknikt.	Het	gesprek	ging	 terug	
naar	het	harmonium	en	bekende	lieden	en	er	volgde	een	prettig	gesprek	over	vroeger,	
over	wat	er	toen	beter	en	anders	was,	over	hoe	zijn	(lange)	leven	was	verlopen.		
	
Voor	ik	wegging	vroeg	ik	of	ik	iets	voor	hem	mocht	lezen.	Dat	was	goed.		
	
Dat	wij	onszelf	gewonnen	geven	
aan	het	bevrijdende	bestaan,	
aan	wat	ons	uitdaagt	om	te	leven.	
Dat	wij	de	stille	roep	verstaan.	
	
Dat	wij	versteende	zekerheden	
verlaten	om	op	weg	te	gaan.	
Dat	niet	de	greep	van	het	verleden	
ons	achterhaalt	en	stil	doet	staan.	
	
Omdat	de	huizen	die	wij	bouwden	
geen	onderkomen	kunnen	zijn.	
Omdat	het	bloedeloos	vertrouwde	
ons	achterdochtig	maakt	en	klein.	
	
Dat	wat	wij	hebben	ons	niet	gijzelt,	
dat	wij	van	elke	dwang	bevrijd	
naar	onbekende	plaatsen	reizen.	
Dat	Gij	ons	onderkomen	zijt.	
	
Na	de	laatste	woorden	klonk	vanuit	de	stoel:	‘Tjonge,	fantastische	tekst,	daar	kan	ik	wat	
mee!	Waar	las	u	dat	uit?’	
(Lied	816	uit	het	Liedboek)	
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Gezocht	
	
Regelmatig	hoor	ik	van	mensen	dat	ze	het	fijn	zouden	vinden	af	
en	 toe	 bekende	 liederen	 met	 elkaar	 te	 zingen.	 Zomaar	 een	
uurtje	 per	 maand.	 Ik	 vind	 het	 een	 mooi	 idee,	 maar	 zingen	
zonder	muzikale	begeleiding	is	niet	ideaal.	Daarom	gezocht:	
	
- Is	er	iemand	die	zo’n	zanguurtje	kan	en	wil	begeleiden?		
- Er	is	een	keyboard	in	de	kerk	die	ook	op	‘piano’	gezet	kan	
worden.	 Je	 mag	 natuurlijk	 ook	 je	 eigen	 instrument	
meenemen	zoals	een	keyboard,	gitaar	of	accordeon.		

- 1x	per	maand;	moment	en	tijd	samen	te	bespreken.	
Ik	hoor	het	graag!	
	
Heb	lief	en	ga	met	God.	
	
Hartelijke	groet,		
Yolanda	van	der	Stelt,	Seniorenpastor		
Werkdagen:	dinsdag	en	vrijdagochtend	
	
BERICHTEN		
	
Open	Monumentendag	
	
In	het	weekend	van	10	en	11	september	openen	vele	prachtige	
monumenten	 in	 heel	 Nederland	 de	 deuren	 voor	 een	 gratis	
bezoek.	 Het	 is	 dé	 kans	 om	 een	 plek	 te	 bezoeken	 waar	 je	
normaal	niet	zo	snel	komt.		
Ook	de	Michaëlkerk	opent	zijn	deuren	tussen	11.00-17.00	uur,	
met	veel	dank	aan	de	vrijwilligers	die	daar	hun	tijd	insteken.		
Van	 15.30-16.00	 uur	 treedt	 het	 kamerkoor	 ‘The	 living	 song’	 op,	 in	 het	 kader	 van	
Muziekfestival	Utrechtse	Heuvelrug,	dat	ook	op	deze	dag	plaatsvindt.		
Wees	welkom.	De	toegang	is	vrij!	
	
	
Citaat	van	Bonhoeffer	
Ingestuurd	door	P.	de	Grunt	
	
Wie	 blijft	 in	 Gods	 liefde	 gaat	 niet	 de	 voorgeschreven	 weg	 die	 door	 de	 wereld	 als	
voortreffelijk	 wordt	 gezien,	 maar	 hij/zij	 gaan	 hun	 eigen	 onbegrijpelijke,	 vaak	 dwaze	
wegen.	
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Bazaar	Overlangbroek	 
	
Op	 10	 september	 is	 het	 Open	 Monumentendag,	
waarop	de	kerk	en	de	Oude	School	opengesteld	zijn.	
Ook	zal	de	bazaar	gehouden	worden	met	veel	 leuke	
activiteiten.	Zie	het	programma	hieronder:	
	
Bij	de	oude	school	(10.00	–	16.00	uur)	
foto-	 en	 videopresentatie	 |	 boeken	 |	 wafels	 |	 kinderactiviteiten	 |	 workshops:	 sap	 &	
armbandjes	 |	 enveloppen:	 altijd	 prijs	 |	 bloemen	 |versproducten	 |	 handwerken	 |	
raadspelletjes	|	loterij	|	schietbaan	|	lp’s	en	cd’s	|	kinderrad	|	terras	
	
Bij	de	kerk	(10.00	–	16.00	uur)	
bezichtiging	|	muzikale	intermezzo’s	|	fototentoonstelling	|	oliebollen	
	
Tegenover	de	kerk	(10.00	–	16.00	uur)	
tuinterras	
	
Bij	de	oude	school	(vanaf	16.00	uur)	
barbecue	met	terras	|	dienstenveiling	|rad	van	avontuur	voor	kinderen	&	volwassenen	|	
trekking	van	loten	|	prijsuitreiking:	kinderkleurplaat,	raadspelletjes,	schieten,	verloting	
	
JEUGD	EN	JONGEREN	
	
Kindernevendienst	
	
Zondag	11	september	2022		
	
Geen	kindernevendienst,	i.v.m.	het	uitje	van	de	
KND	naar	Museumpark	Orientalis.		
	
	
	
	
Zondag	18	september	2022	–	Lucas	16:1-(8)17	‘Waar	ben	je	mee	bezig?’	
 

Jezus	 vertelt	 over	 een	 rentmeester	 die	 ontslagen	 wordt.	 De	
rentmeester	laat	nog	snel	een	paar	schuldenaars	van	zijn	baas	bij	
zich	komen	om	hun	schuldbewijzen	aan	te	passen.	Hij	hoopt	dat	
de	schuldenaars	hem	straks	op	hun	beurt	zullen	helpen	als	hij	
geen	werk	heeft.	De	heer	prijst	de	rentmeester	omdat	hij	 slim	
gehandeld	heeft.	

	
	
Joz!	
	
Ondanks	dat	het	niet	de	eerste	zondag	van	de	maand	is,	is	er	zondag	18	september	JoZ!	
voor	de	tieners	en	voor	de	kinderen	die	de	Kindernevendienst	verlaten.	
Vanaf	oktober	is	er	weer	JoZ	op	elke	eerste	zondag	van	de	maand.	
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FINANCIËN	
	
Giften	
	
De	volgende	gift	werd	ontvangen:	

•	€	7.50	via	mevr.	C.	Doornenbal,	verjaardag	fonds	
Hartelijk	dank	namens	het	College	van	Kerkrentmeesters.	
Lia	van	de	Lagemaat	
	
	
Legaat	
	
Via	 de	 nabestaanden	 van	 een	 gemeentelid	 ontvingen	 we	 bericht	 dat	 onze	
kerkgemeenschap	 een	 mooi	 bedrag	 mag	 ontvangen	 in	 de	 vorm	 van	 een	 legaat.	 Een	
bijzonder	gebaar	waarvoor	wij	heel	dankbaar	zijn.	
	
Wilt	u	de	Michaëlkerk	ook	in	uw	testament	opnemen?	Wellicht	is	dat	ook	bij	u	het	geval.	
Daarom	 willen	 wij	 u	 op	 de	 mogelijkheid	 wijzen	 om	 de	 Michaëlkerk	 gemeente	 of	 de	
diaconie	in	uw	testament	op	te	nemen.	Op	die	manier	kunt	u	ook	na	uw	overlijden	het	
plaatselijke	kerkenwerk	een	steun	in	de	rug	geven.	
Normale	giften	zijn	uiteraard	ook	van	harte	welkom	maar	zijn	meestal	niet	of	slechts	deels	
aftrekbaar.	Een	overeengekomen	Periodieke	Gift	is	veelal	100%	fiscaal	aftrekbaar.	U	kunt	
daardoor	meer	doneren	aan	uw	kerk	zonder	dat	het	u	meer	kost.		
Geïnteresseerd?	Wij	leggen	het	u	heel	graag	persoonlijk	uit.		
Nadere	informatie	bij	CVK-penningmeester	Arie	Kamphuis.	
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LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	11	september			
	
-orgelspel	en	mededelingenvideo	
-welkom	
-opmaat	
-lied	287:	1,	2	en	5	“Rond	het	licht	dat	leven	doet”		
-hand	op	het	hart		
-moment	van	inkeer	
-votum	en	groet		
-psalm	van	de	zondag;	Psalm	139:	1	en	14	
-bij	de	dienst	
-openingsgebed	
-video:	“Van	U	is	de	aarde”	(Psalm	24)	
-bij	de	lezingen	
-schriftlezing:	Exodus	32:	7-14	
-we	zingen:	“De	Bijbel	gaat	weer	open”	(Geroepen	om	te	zingen	131)	
-schriftlezing	Lucas	15	
-acclamatie;	“U	komt	de	lof	toe…”	Lied	339-A	
-preek	
-lied	974	“Maak	ons	uw	liefde	God,	tot	opmaat	van	het	leven”		
-gebeden,	afgesloten	met	het	‘Onze	Vader’		
-collecte	aankondiging	
-slotlied	912:	1,	3,	4	en	6	“Neem	mijn	leven,	laat	het,	Heer...”		
-zending	en	zegen		
-hand	op	het	hart		
-collectevideo	en	orgelspel	
	
Orde	van	dienst	–	zondag	18	september	
	
De	liturgie	voor	deze	dienst	is	nog	niet	beschikbaar.	
In	de	loop	van	volgende	week	kunt	u	deze	vinden	op	
www.pknleersum.nl/michaelkerk	
	
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	
	
25	september:	Ds.	Pieter	Goedendorp	-	startzondag	
2	oktober:	Mw.	A.	Westerduin,	Doorn	
9	oktober:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
	

De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	vrijdag	23	september	2022	
Kopij	aanleveren	voor	donderdag	22	september,	18.00	uur	bij	Marian	Clarijs	
	

Zondag	11	september		
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Martin	van	Herk		
Diaken:	Reinier	Bijkerk	
Kerkrentmeester:	Lia	van	de	Lagemaat	
Lector:	Marjolein	Veldhuizen	
Orgel:	Gerard	Rosier	
Collecte	Diaconie:	st.	De	Hezenberg	
Collecte	Kerk:	Beeld	en	Geluid	

 

Zondag	18	september		
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Liesbeth	van	de	Waerdt	
Diaken:	Anneke	Kievith	
Kerkrentmeester:	Roland	van	Barneveld	
Lector:	Liesbeth	van	de	Waerdt	
Orgel:	Wim	ter	Haar	
Collecte	Diaconie:	St.	Kenya	Childcare	
Collecte	Kerk:	Jeugd-	en	Jongerenwerk 


