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‘Ik zal er zijn’
Er is één zekerheid waarmee we leven: we zullen allemaal
een keer sterven. Dat is een vaststaand feit. Een realiteit,
waar je ook als gelovige middenin staat. Ook de Bijbel is er
heel nuchter over. Al vanaf de eerste bladzijden geldt het:
“Stof ben je en tot stof keer je terug…” (Genesis 3: 19). We komen
ongevraagd dit leven binnen en worden er uit weggenomen.
Dat mag zo zijn, maar we leven anno nu in een samenleving waarin de dood steeds minder
als een realiteit lijkt te worden ervaren. Zelfs in de nadagen van de pandemie en ondanks
alle crises om ons heen zet ‘Geniet van het leven!’ de toon. En tegen wat dat lieve leven
bedreigt, is er toch van alles te doen? Voor steeds meer ziekten is er toch een behandeling?
En tegelijk merk je toch steeds meer verlegenheid op wanneer mensen in het zicht raken
van de laatste grens. En ongemak, bij het overlijden van een naaste. Vergis ik me, of is de
kerkgemeenschap nog maar één van de weinige plekken waar je ‘in het openbaar’ hoort
over mensen die stierven?
In de kerk nemen we de dood serieus. We ontkennen ‘m niet. De dood is een inbreker in
Gods schepping. Het is niet iets dat God gewild heeft, om het dan nog niet te hebben over
de manier waarop de dood zich kan laten gelden. Maar we zijn er niet bang voor omdat
we erop vertrouwen dat het ook niet het einde is van alles. We geloven dat wie verbonden
was met Christus, verbonden blijft met Christus, ook over die laatste grens heen. De
apostel Paulus schreef daar heel stellig over: “Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven,
engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er
ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons
bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.” (Romeinen 8: 38-39).
Zo staan we komende zondag, op Eeuwigheidszondag, weer stil bij degenen die overleden
zijn in de afgelopen tijd. We delen in het verdriet. Maar we laten ons ook weer vullen met
vertrouwen. Christus is sterker dan de dood. Hij liet het graf leeg achter zich. Gods
goedheid is groter dan wij ons kunnen voorstellen.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

ds. Pieter Goedendorp

(Sela: “Ik zal er zijn” t. Hans Maat; m. Kinga Bán en
Adrian Roest)

1

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 20 november – Eeuwigheidszondag
We komen bij elkaar op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag noemen
we in onze gemeente -net als in de meeste protestantse kerken in Nederland- de namen
van onze overleden gemeenteleden van de afgelopen twaalf maanden. Hun nabestaanden
zijn in het bijzonder uitgenodigd om deze zondag in ons midden te zijn. De dienst werd
voorbereid door de werkgroep liturgie van onze gemeente. Ds. Pieter Goedendorp gaat
voor. Een passende muzikale inbreng komt van Fluitiste Marieke van Duren en harpiste
Saskia van Hattem werken mee aan de dienst. Carine Roos en Maarten Westerduin dragen
er vocaal aan bij. De samenzang wordt begeleid door Wim ter Haar. Marian Clarijs
verzorgt de Schriftlezingen. Na de dienst worden, naast de kaarsen die werden ontstoken,
ook de gedachtenisstenen die we in de loop van het jaar bewaarden aan de nabestaanden
overhandigd. Er is vanzelfsprekend nevendienst voor de kinderen in de
basisschoolleeftijd en oppas voor de kleinsten in de crèche in het Michaëlhuis.

Zondag 27 november – Eerste zondag van advent
De eerste advent. De voorbereiding op het kerstfeest is weer begonnen. We richten de blik
vooruit op het kerstfeest dat komt. Voorganger is ds. Jan Visser uit Ermelo. Frank Firet
bespeelt het orgel. Carine Roos is lector.
In de nevendienst starten de kinderen hun Adventsproject met het thema ‘Levenslicht.’
De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent ‘geboren worden.’ In de Bijbel zijn leven en
licht sterk op elkaar verbonden: als God leven op aarde maakt, begint Hij met licht. God
zelf wordt ook vaak omschreven als licht. En in het evangelie van Johannes vertelt Jezus
dat Hij het licht der wereld is (Joh. 8: 12). Levenslicht is een wonder dat God aan mensen
geeft. In dit project draait het dan om vrouwen die daarbij een belangrijke rol spelen,
‘voormoeders’ van de Messias.
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COLLECTEBESTEMMINGEN
Zondag 20 november
Tijdens de dienst van 10 april collecteert de diaconie voor “hospice De Wingerd”
(collecte 1 via de collecte-app)
Hospice de Wingerd te Amerongen is een zorgvoorziening waar in een rustige en huiselijke
sfeer zorg gegeven wordt aan ongeneeslijk zieke mensen met een korte levensverwachting.
Er is veel persoonlijke zorg en aandacht voor de zorgvrager en diens naasten. De zorg is
gericht op alle aspecten van het mens zijn en omvat pijn- en symptoombestrijding,
psychische en sociale ondersteuning en aandacht voor de eigen spiritualiteit.
Uitgangspunt is: Voeg geen dagen aan het leven, maar leven aan de dagen.
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is bestemd
voor Orgel en Muziek.
Zondag 27 november
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor ons jaarproject via Kerk in Actie “Kansen
voor jongeren in achterstandswijken in Libanon” (collecte 1 via de collecte-app)
Vandaag aandacht voor het verhaal van de 17-jarige Hamdan. De oorlog in Syrië dwong
hem en zijn familie te vluchten. In buurland Libanon proberen ze een nieuw leven op te
bouwen. De hulp die Hamdan krijgt in jongerencentrum Manara is daarbij onmisbaar.
“Door het geweld van de oorlog waren mijn familie en ik niet meer veilig in Syrië. We wonen
nu in een klein appartement in Bourj Hammoud, een wijk in Beiroet waar veel vluchtelingen
wonen. Mijn vader werkt er als kleermaker. We hebben het niet breed, maar ik ben blij dat
ik gewoon naar school kan.”
“Ik ga nu al drie jaar naar jongerencentrum Manara. Ik krijg er hulp bij mijn huiswerk
waardoor ik mijn achterstand op school kan wegwerken. Samen met vrienden ga ik naar
sportactiviteiten en bijbelstudies.
Met jongerenwerker Fouad kan ik goede gesprekken voeren over het leven, het geloof en
alles wat me bezighoudt. Ik doe graag mee aan gespreksgroepen. Ze helpen me om alle
uitdagingen van mijn leven aan te gaan. In de vakopleiding heb ik leren timmeren! Inmiddels
heb ik vijf niveaus doorlopen en kan regelmatig een betaalde klus in de buurt doen.”
“Manara is mijn tweede thuis, ik zou hier het liefst al mijn tijd doorbrengen. Later wil ik
graag dokter worden, maar daarvoor moet ik eerst nog veel diploma’s halen. Door alle hulp
ben ik al op de goede weg. Een leven zonder het centrum kan ik me niet meer voorstellen.”
Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Dit centrum geeft
deze kwetsbare tieners huiswerkbegeleiding, psychosociale hulp en vaktrainingen voor
betere kansen op de arbeidsmarkt. Jongeren kunnen elkaar ook in ontspannen sfeer
ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoelbal of airhockey.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is bestemd
voor Beeld en Geluid.
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De opbrengst van de derde collecte (de zendingsbus) is bestemd voor het
Voedingsprogramma voor ondervoede gezinnen in Rwanda via de GZB.
Ondervoeding is nog steeds een probleem in Rwanda, met name op het platteland. Mensen
met ondervoeding raken vaak geïsoleerd en komen terecht in een vicieuze cirkel van
armoede. Met meer kennis over gezonde voeding en hygiëne en het zelf leren verbouwen van
voedsel, kan er al veel verbeterd worden in hun situatie.
Het voedselprogramma van de Anglicaanse Kerk in de regio Cyangugu helpt deelnemers niet
alleen om hun gezondheid te verbeteren, maar geeft hen ook het platform van de kerk om
ervaringen uit te wisselen met andere broeders en zusters. In totaal krijgen 600 personen
met ondervoeding, met name kinderen, tweemaal per week een gezonde maaltijd. Om de
drie maanden wordt hun groei gemeten. Zodra er voldoende verbetering is waar te nemen,
verlaten ze het programma weer. De ouders van de kinderen worden getraind op gebied van
gezonde voeding, hygiëne en zelf voedsel verbouwen. De veldwerkers die hiervoor worden
opgeleid, ondersteunen lokale kerken in het verminderen van ondervoeding in hun omgeving
De lokale kerken en voorgangers worden toegerust op het gebied van diaconaat, met de
bedoeling dat zij op termijn het project zelfstandig voortzetten.
(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
Het avondmaalsbloemstuk op 6 november was bestemd voor José Ditewig,
en op 13 november gingen de bloemen naar Wim van Spanje.
Ik rouw van jou
Afgelopen week kwam de uitnodiging van de gemeente waar mijn moeder kerkte om
aanwezig te zijn in de dienst van 20 november wanneer de naam van mijn moeder
genoemd gaat worden. Mijn moeder is dit voorjaar overleden. Veel mensen ontvangen in
de maand november een uitnodiging om een naaste overledene te herdenken: in de kerk,
op een begraafplaats, tijdens lichtjesavond. Ook in de media krijgt het gemis van mensen
die je lief zijn aandacht. De aanhef van de uitnodiging was: ‘Uitnodiging voor de
herdenking van uw dierbare moeder...’
Bij de uitnodiging die ik kreeg bleef ik hangen op ‘Dierbare’. Ik heb even op internet
gekeken: Dierbare = geliefde 1) waaraan men grote waarde hecht. 2) op wie je gesteld
bent, waaraan je gehecht bent. Dierbaar als synoniem voor ‘lief’. Terwijl ik dit las vroeg ik
mij af wat maakt dat standaard wordt aangenomen dat iedere overledene in familie-,
vrienden-, of soms werkkring jou ‘dierbaar’ is of een ‘geliefde’?
Wanneer iemand overlijdt komt het verleden extra tot
leven. Je herinnert je vaak allerlei details die je allang
vergeten dacht te zijn. Je blikt terug op het leven van de
overledene, op het soms vele jaren samenzijn en op het
onderlinge contact. Je staat stil bij wat de relatie met de
overledene je heeft gebracht, maar soms is dan ook
pijnlijk duidelijk wat die relatie je heeft gekost.
Want niet iedere overledene was een geliefde of een dierbare. Hoe graag je dat misschien
ook had gewild of hoe hard er je best voor hebt gedaan. Dat kan door verschillende
redenen zijn: ouders die dominant waren, narcistisch. Ouders waarbij je het nooit goed
deed of die soms letterlijk zeiden dat je er beter niet had kunnen zijn. Ouders of een
partner met losse handjes, die je kleineerde, onzichtbaar maakte, misbruik, incest,
ongewenst. Er zijn tal van situaties denkbaar waarbij alleen jij of alleen het gezin op de
hoogte zijn. Het kan je leven hebben bepaald en misschien nog steeds bepalen. Ook als je
al ruim 80 bent.
Maar alles gebeurde achter de voordeur. De overledene was voor de buitenwereld
misschien
een
vrolijke,
joviale
en
behulpzame
man
of
vrouw.
Mijn ervaring is dat er ook bij uitvaartgesprekken weinig over gesproken wordt. Uit
schaamte, en ongemak denk ik. Bang om een oordeel. Bang dat je het misschien te zwaar
ziet of voelt; de overledene had toch ook zijn goede kanten? Er ligt een taboe op het
onderwerp. In zo’n gesprek is vaak voelbaar dat er iets heel belangrijks niet gezegd wordt.
Slechts zelden wordt er openlijk over gesproken maar het gebeurt vaker per ongeluk,
waarop dan gelijk de opmerking volgt: ‘dat mag beslist niet in de dienst gezegd worden!!!’
of door de opmerking: ‘nou ja, hij is nu toch dood en over de doden niets dan goeds’.
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‘Over de doden niets dan goeds’ is een gezegde dat al heel wat ellende heeft veroorzaakt:
oneerlijkheid, schijnvertoningen en het onvermogen om je persoonlijke gevoelens en
ervaringen met de overledene te kunnen of te mogen benoemen.
Het is trouwens ook nog eens een verkeerde vertaling van de oorspronkelijke Latijnse
spreuk: ‘de mortuis nil nisi bene’. Dat betekent: over de doden niets (zeggen) dan op een
goede wijze. (Er staat niet 'bona' = goede dingen, maar 'bene' = op een goede manier). Dus
ook over de zwakke en misschien wel kwalijke kanten van een overledene mag dus
gesproken worden, mits op een goede, eerlijke manier. Recht doen aan iemand die is
overleden, omvat soms ook het vermelden van haar of zijn gebreken. Zulke gedachtenistoespraken kunnen indrukwekkend, troostrijk en helpend zijn.
Ik denk dat het goed is om de norm dat je móet rouwen en verdrietig móet zijn bij het
verlies van een naaste, los te laten. Juist als we uitgaan van ‘over de overledene niets dan
het goede’ mogen alle gevoelens er zijn en doen we recht aan de ander én aan onszelf. Dan
is er ruimte om te helen van wat je mist en gemist hebt.
Laten we een kaarsje aansteken voor onszelf: omdat we als geliefd mens mogen staan in
het Licht van God. En dan, als je zover bent, kan er een kaarsje aangestoken worden voor
de overledene waarin je de hem of haar met alle minder mooie en misschien mooie
kanten, overdraagt aan God.
Uit het duister van de dalen
zoeken wij uw nieuw gebied.
Laat ons niet in schuld verdwalen,
niet verzanden in verdriet.
U bent onze hoop voor ogen,
spreek één woord: je bent bemind,
zoals Jezus werd bewogen
met ontferming voor een kind.
(tekst: Kees van der Zwaard, melodie: LvK, Gez. 273, NLB Lied 730)

Heb lief en ga met God.
Hartelijke groet,
Yolanda van der Stelt, seniorenpastor
Gebedskring
De laatste weken van het kerkelijk jaar noden tot bezinnen en danken!
Danken voor Gods Woord dat elke zondag klinkt tijdens de dienst in de kerk
en via de digitale weg ook daarbuiten en voor de liederen die we zingen. Maar ook danken
dat zondag, Eeuwigheidszondag, de namen mogen klinken van hen die ons dit jaar zijn
ontvallen, van hen die ons zo lief zijn en die we zo moeilijk kunnen missen. Danken dat we
God telkens opnieuw om troost en kracht mogen vragen voor de ander en voor ons zelf,
dat Hij ons hoort en verhoort en troost en moed wil geven op de weg naar de Toekomst.
We danken ook met mensen, die gezond zijn, met hen, die goede uitslagen hoorden van
onderzoeken of na een opname thuiskwamen uit ziekenhuis of revalidatiekliniek, met
mensen die een kroonverjaardag mochten vieren of dat ze 40, 50 of 55 jaar waren
getrouwd. Wat een zegen is het als je de psalmist na kunt zeggen: “Uw hand houdt me
vast!” (Ps. 139: 5) Naast dank is er veel om in gebed bij onze Hemelse vader te brengen,
onder meer voor zieken, die voelen dat hun krachten afnemen, mensen die slechte
uitslagen hoorden en af moeten wachten òf en hoe een behandeling mogelijk is, mensen
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die op de vlucht zijn geslagen voor natuur- en oorlogsgeweld (Oekraïne), voor vervolging
om geloof, geaardheid of een andere mening, mensen, die, nu het ’s avonds vroeg donker
wordt, zich eenzaam voelen Graag willen we u vragen met ons te bidden voor onze
regering èn de wereldleiders, dat ze zich inspannen voor vrede en gerechtigheid!
Namens de gebedskring, Riek van Hussel
BERICHTEN
Kerstmarkt
9 december is het weer zover; de jaarlijkse kerstmarkt in Leersum georganiseerd door
Ondernemersvereniging Leersum. In het winkelgebied is er van 15.00 - 21.00 uur van
alles te beleven.
Ook dit jaar willen we tijdens deze markt de Michaëlkerk weer openstellen. De koren:
Living Song (16.30 uur) en Prove-it (18.00 uur) zullen weer optreden en daarnaast is er
een kerstsamenzang (19.00 uur) samen met het projectkoor dat speciaal voor deze
gelegenheid, en voor de kerstnachtdienst, aan het oefenen is.
Op het kerkplein wordt de dorpssoep geserveerd en Bouwgroep De Jeugdraad zal het een
en ander verkopen.
We zoeken nog mensen die het leuk vinden om een poosje gastheer/gastvrouw te zijn en
mensen die het leuk vinden om iets lekkers te bakken om te verkopen tijdens de
kerstmarkt. Ida Hogendoorn hoort graag van u.
Bijbelgespreksgroep ‘Aan Tafel’
De Bijbelgespreksgroep leest dit jaar Bijbelgedeelten op die aansluiten bij het jaarthema
‘Aan tafel’. Woensdagmorgen 14 december hopen we elkaar weer in het Michaëlhuis te
ontmoeten van 10.00 tot 11.30 uur. We slaan het vervolg op van de geschiedenis van de
Emmaüsgangers, waarover we in oktober al met elkaar spraken.
De Boekenclub
De Boekenclub komt weer bij elkaar op maandagavond 28 november. We
lezen voor die bijeenkomst een boek van Martine Bijl: “Rinkeldekink.” Ze
schrijft daarin over de hersenbloeding die haar trof, haar langdurige
revalidatie en de depressie die ze doormaakte. ’t Boek is eerlijk
geschreven, zonder veel opsmuk, soms met een knipoog, maar tegelijk
indrukwekkend. In mei 2019 overleed Martine Bijl aan de complicaties van
de hersenbloeding. ’t Is géén dik boek, dus geen beletsel voor wie ‘last
minute’ nog zou willen aanhaken bij de Boekenclub. Weet je/u van harte
welkom. Er is nog een aantal leesexemplaren op voorraad. Meld je gerust,
live of per mail.
Annette Barreveld en Pieter Goedendorp
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Michaëlhuis elke vrijdagmorgen Open Huis
Iedere vrijdagmorgen is het Michaëlhuis aan het Kerkplein tijdens
de weekmarkt open. Van 10.30 tot 12.00 uur is iedereen van harte
welkom. Een gastheer of gastvrouw biedt een kopje koffie aan. Er
is ruim plek om even op adem te komen. Er is altijd iemand om
mee bij te praten en op verhaal te komen. Kom gerust ‘ns
binnenlopen.
Adventskalenders
Petrus Adventskalender 'Aan tafel!'
Ook dit jaar gaf de Protestantse kerk een Adventskalender uit.
Het thema: ‘Aan tafel - plek voor iedereen’. Met Kerst komt God
ons heel nabij door de geboorte van Jezus. Hij nodigt ons ook
nu nog elke dag uit om dicht bij Hem te leven, en deel uit te
maken van de gemeenschap die Hem volgt. In zijn nabijheid
mag je je gezien en geborgen weten, aan zijn tafel is plek voor
iedereen. Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met
liederen, gebeden en citaten. Zo komen we iedere dag een
stapje dichter bij Kerst.
De kalender is (gratis) te bestellen is via de website:
https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/ .
Desgewenst kan de kalender ook online (met een dagelijkse of
wekelijkse “adventsmailing”) gevolgd worden. Via dezelfde aanmeldingspagina kun je je
daarvoor opgeven.
Adventskalender Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap ‘Het wordt licht’
Ook het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG)
gaf een gratis Adventskalender uit.
‘Het wordt licht!’ is het motto van deze kalender.
Jezus is het Licht van de wereld ook in deze moeilijke
tijd. Daarom is de meest krachtige boodschap van kerst
dat het Licht alles overwint! Met deze unieke
adventskalender leef je bewust toe naar kerst. Op de
voorkant van ieder blad -voor elke dag- een Bijbelvers
met een daarbij passende prachtige natuurfoto. Op de
achterkant een iets langere Bijbeltekst -volgens roostermet korte uitleg en vraag om verder over te denken. De foto’s passen helemaal bij de
tekst van de dag. De kalender kan makkelijk worden neergezet en verdient een mooie
plek in huis. Zolang de voorraad strekt aan te vragen op
https://www.bijbelgenootschap.nl/adventskalender/ .
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Naastenliefde is: praten over geld
Over geld praat je niet. Het is een diepgewortelde
fatsoensregel waar we ons ook in de kerk aan houden.
Het taboe is zo groot dat zelfs mensen met ernstige
financiële problemen niet of veel te laat over hun
geldzaken praten. Zou je uit naastenliefde daarom niet
juist in de kerkelijke gemeente over persoonlijke
geldzaken moeten praten?
Iedereen kent mensen met schulden of geldzorgen
Landelijk gezien heeft twintig procent van de huishoudens serieuze financiële problemen.
Mensen van wie het dagelijks leven ontwricht wordt door de schulden en die gebukt gaan
onder groot persoonlijk leed. Het zouden zomaar uw buren kunnen zijn. Of misschien
heeft u zelf problemen.
Hulp komt nooit te vroeg
Dat is reden genoeg om te proberen deze mensen zo vroeg mogelijk te bereiken en actief
hulp aan te bieden. Uit schaamte zoeken veel mensen namelijk pas hulp als de ellende niet
meer te overzien is. Vaak trekken ze zich terug: de gordijnen blijven dicht, ze nodigen geen
mensen meer thuis uit, zijn ineens vaak hun portemonnee ‘vergeten’ en doen niet meer
mee aan activiteiten die geld kosten.
Mogelijk herkent u zulke signalen van geldnood bij iemand in uw omgeving. Wacht in dat
geval niet af. Informeer voorzichtig of er geldzorgen zijn en biedt hulp aan. U kunt
doorverwijzen naar SchuldHulpMaatje. Bel of mail eventueel samen, als die eerste stap
lastig is. En sla een arm om die ander heen. Gewoon uit naastenliefde, zoals Jezus ons
geleerd heeft. Elk mens verdient een nieuwe kans.
Misschien heeft u zelf moeite om rond te komen. En staat er op de spaarrekening nog maar
een klein bedrag. Het spaarpotje voor onverwachte uitgaven is bijna leeg. En ligt u ‘s
nachts wakker van de (financiele) zorgen. Ook dan kunt u contact met ons contact
opnemen. Het kan iedereen overkomen. Accepteer de hulp die u kan krijgen. Omdat we er
voor elkaar willen zijn.
Aanmelden is eenvoudig: bel of mail met SchuldHulpMaatje Utrechtse Heuvelrug. Of
bezoek het inloopspreekuur Grip op Geld. Vrijwilligers van ons hier zijn ook bij betrokken.
Anton, Sonja en Bernard zijn coördinatoren. U kunt ze bereiken op 06 1452 9069 of mail
naar coordinator@schuldhulp-uhr.nl. Zij kunnen het beste maatje aan u koppelen,
afhankelijk van uw vragen. De hulp is gratis. Uiteraard wordt er met uw gegevens
vertrouwelijk omgegaan.
Inloopspreekuur Grip op Geld:
Amerongen: dinsdag 14.00-16.00 uur in de Bibliotheek, Allemanswaard 51
Doorn: donderdag 10.00-12.00 uur in Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2
Omdat we er voor elkaar willen zijn,
Sonja Rinsma (coördinator Amerongen/ Leersum/ Overberg)
Jacqueline Hoogstraten, Leersum (bestuurslid)
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JEUGD EN JONGEREN
Kindernevendienst
De volgende verhalen staan de komende weken centraal:
Zondag 20 november 2022 - 2 Koningen 13:14-21 ‘Opvolger gezocht’
De profeet Elisa is ziek en gaat sterven. Nog één keer profeteert hij voor de koning. De
koning moet een pijl afschieten in de richting van Aram, als teken van een overwinning
die hij zal behalen. Maar als de koning daarna slechts drie keer op de grond slaat met de
pijlen, vertelt Elisa dat het geen grote overwinning zal zijn. Als Elisa begraven is, wordt
een andere dode bij hem in het graf gelegd. Dat lichaam komt tot leven nadat het met de
profeet in aanraking is geweest.
Zondag 27 november – 2 Samuël 11:14-27 ‘Kom erbij!’
In de adventstijd lezen we over de ‘voormoeders’ van Jezus. Vandaag gaat het over
Batseba, de vrouw van Uria. Koning David zorgde ervoor dat Uria omkwam in de strijd,
zodat hij zelf met Batseba kon trouwen. Uiteindelijk werd zij de moeder van koning
Salomo.
Catechesegroep op 12 december
De eerstvolgende bijeenkomst van de catechesegroep voor 12 tot en met
16-jarigen staat genoteerd op maandagavond 12 december van 19.00 tot
19.45 uur. We verkennen dit seizoen waarom mensen bij een kerk willen
horen, wat ze er zoeken en vinden. Zo hebben we ons in de afgelopen
bijeenkomst voorbereid op het houden van een vraaggesprek en hopen we
in de komende tijd een paar gemeenteleden bij onze catechesegroep daarvoor te
verwelkomen.
Niels Duifhuizen en ds. Pieter Goedendorp
VANUIT DE KERKENRAAD
De week van de mantelzorg, 6-12 november
In Nederland zijn heel veel Mantelzorgers die voor een ander zorgen.
Soms wel 8 uur per dag en dat ook nog combineren met een baan. De
zorg richt over het algemeen op bekenden, buren en vrienden en
vinden dit werk vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet.
Daarom worden de mantelzorgers in de week van de mantelzorg in het zonnetje gezet. Zo
ook in onze gemeente. En wij als diaconie van de Michaëlkerk hebben
in deze week dan ook de nodige presentjes rond gebracht om deze
mantelzorgers te verrassen. Het was dit keer een mooi planten bakje
en natuurlijk een kaartje; “Met een Hartelijke groet van uit de
Michaëlkerk!”
Namens de diaconie, Anneke Kievith
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Kosten nieuwsbrieven
In maart 2020 hebben wij een start gemaakt met de wekelijkse nieuwsbrief. Vanaf dat
moment is ook het 3-wekelijkse kerkblad Kruispunt niet meer verschenen. Een groot
gedeelte van de nieuwsbrieven wordt nu digitaal aan de gemeenteleden verzonden,
echter een deel wordt wekelijks op papier aangeleverd en ook thuisbezorgd! Omdat er
aan het maken van de nieuwsbrieven ook kosten verbonden zijn (neem alleen al wat het
papier duurder is geworden), willen wij u dit jaar weer een vrijwillige bijdrage vragen van
€ 20,-. U kunt het bedrag overmaken op bankrekening: NL 62 RABO 0373724128 t.n.v.
C.v.K. Hervormde Gemeente Leersum. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
René Doornenbal, Voorzitter C.v.K.
LITURGIE
Zondag 20 november
Orde van dienst - zondag 20 november
Aanvang: 10.00 uur
-muziek en mededelingen op de beeldschermen
Voorganger: ds. Pieter Goedendorp
-we luisteren naar: W.A. Mozart “Adagio”
Ouderling: Marian Clarijs
-welkom namens de kerkenraad
Diaken: Arco van den Ham
-we luisteren naar: W.A. Mozart “Larghetto”
Kerkrentmeester: René Doornenbal
Lector: Marian Clarijs
-moment van inkeer, votum, groet
Orgel: Wim ter Haar
-we zingen: "De Heer is koning…" Psalm 93: 1
Collecte Diaconie: Hospice De Wingerd
-openingsgebed
Collecte Kerk: Orgel en Muziek
-zang: “De mensen die wij missen” (Sela)
-met de kinderen
-we zingen: "Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde"
-bij de Schriftlezingen…
-Schriftlezing Jesaja 60: 1-3 en 19-22
-we luisteren naar: J.B. Loeillet “Largo Cantabile”
-Schriftlezing Openbaring 7: 2-4 en 9-17
-we zingen: "Wie in de schaduw Gods mag wonen” Lied 91-A: 1 en 3
-overdenking
-solozang: “Heel jou”
-gedachtenis van gestorvenen
-we zingen: "Onze namen staan geschreven”
-gebeden, afgesloten met het gezongen 'onze Vader'
-we zingen: “Onze Vader in de hemel” Lied 1006
-we luisteren naar: J.B. Loeillet “Largo espressivo”
-collecteaankondiging
-slotlied
-we zingen: “Ga met God en Hij zal met je zijn” Lied 416
-zending en zegen
-muziek en mededelingenvideo op de beeldschermen

11

Orde van dienst – zondag 27 november

Zondag 27 november

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

Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. J. Visser, Ermelo
Ouderling: Coby Gerestein
Diaken: Gerriëtte Jorritsma
Kerkrentmeester: Lia van de Lagemaat
Lector: Carine Roos
Orgel: Frank Firet
Collecte Diaconie: KiA - Libanon
Collecte Kerk: Beeld en Geluid

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
4 december: ds. Pieter Goedendorp – tweede adventszondag
11 december: ds. Pieter Goedendorp – derde adventszondag
18 december: ds. F.G. Immink, Woudenberg – vierde adventszondag
Activiteitenagenda
28 november
9 december
12 december
14 december

15-21 uur
19.00 uur
10.00 uur

Boekenclub
Kerstmarkt
Catechese
Bijbelgespreksgroep

Michaëlhuis
In en om de kerk
Michaëlhuis
Michaëlhuis

Elke donderdag- en vrijdagmorgen is het Michaëlhuis open voor een kopje koffie of thee,
een praatje…
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 2 december 2022
Kopij aanleveren voor donderdag 1 december, 18.00 uur bij Marian Clarijs

12

