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Gebed om zegen voor het nieuwe jaar 
 

Wij komen tot U, 
biddend om uw zegen 

om moed, liefde en kracht. 
 

Om elkaar te zoeken, 
lief te hebben 

en recht te doen. 
Om elkaars waardigheid hoog te houden. 

 
Vul ons met uw wijsheid, 

met uw geestkracht, 
tot zegen van degenen die op ons pad zullen komen in het jaar dat komt. 

Tot zegen van onszelf. 
 

Amen 
 

ds. René de Reuver 
 

 
  

        

 
Nieuwsbrief Michaëlkerk 

6 januari 2023 
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 8 januari  
 
Voorganger in deze dienst is ds. Arend Altena uit Leersum. Namens de kerkenraad zijn 
Wim Immink, Reinier Bijkerk en Gijsbert Meijers aanwezig. Frank Firet bespeelt het orgel 
en Mirjam van ’t Veld verzorgt de lezing.  De nevendienst staat onder leiding van Piet 
Zegwaard en Anne Willemse. Ook is er, als altijd, oppas voor de kleinsten.  
 
Zondag 15 januari – Oecumenische viering: Week van gebed voor eenheid 2023 
 
In het kader van de internationale Week van gebed voor de eenheid van de kerken 
komen ook de leden van de Johanneskerk, de Michaëlkerk en de geloofsgemeenschap 
Sint Andries in Leersum op deze zondag in één dienst bij elkaar.  
 
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt 
kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere 
aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door 
het onrecht van ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week van 
gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen 
mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, 
met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid 
voor anderen door de problemen van de samenleving in de 
voorbeden een plek te geven.  
 
De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken, SKIN en 
netwerk MissieNederland. Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 
werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema 
‘Doe goed, zoek recht’ uit, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. De 
gruwelijke dood van George Floyd in deze staat in 2020, als gevolg van het handelen van 
een politieagent, bracht wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen van) 
racisme en etnocentrisme worden besproken. Ook in de kerk. In de samenkomsten van 
dit jaar wordt gekeken naar de rol van de kerk en gebeden om eenheid. 
 
U bent van harte uitgenodigd voor de oecumenische viering in het kader van de Week 
van gebed voor eenheid, in de Johanneskerk, de dienst begint om 10 uur. Voor de 
kinderen is er Kindernevendienst en de allerkleinsten kunnen terecht bij de oppas in de 
kerk. De Michaëlkerk is deze zondag gesloten. 
Oecumenisch Platform Leersum 
 
Een vooruitblik: Zondag 29 januari 
 
In verleden jaren stonden we op de zondag in de Kersttijd waarop het evangelie leest van 
Jezus’ doop in de Jordaan graag stil bij de keren dat we in het midden van de gemeente 
ook het sacrament van de doop mochten vieren. De coronatijd kwam ertussen. We 
hebben de goede gewoonte even moeten onderbreken. Maar graag willen we ‘m dit jaar 
weer oppakken. Het lukt niet om naar oude gewoonte de “doopreünie” al vroeg in 
januari in te plannen, maar de laatste zondag van januari willen we er dan wel voor 
gebruiken. De doopouders van de jaren 2020 tot en met 2022 kunnen binnenkort een 
uitnodiging tegemoet zien. 
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COLLECTEBESTEMMINGEN 
 
Zondag 8 januari 
 
Tijdens de dienst van 8 januari collecteert de diaconie voor de Bijbelvereniging, 
voorheen Gideons (collecte 1 via de collecte-app) 
 

In 1946 waren enkele Nederlandse zakenmensen in de Verenigde Staten. Zij 
vonden in hun hotelkamer een Bijbel. Die Bijbel was daar geplaatst door The 
Gideons International. Deze organisatie is in 1899 opgericht door drie 
zakenmensen met als doel om in iedere hotelkamer een Bijbel te leggen. Het idee 
om op deze manier Bijbels te verspreiden, werd in meer landen opgepakt. Zo 
ontstonden er over de hele wereld afdelingen van The Gideons International. 
Inmiddels in bijna 200 landen! 
In januari 1948 werd in Nederland een afdeling opgericht onder de naam ‘De 
Nederlandse Gideons’. Deze Nederlandse afdeling kreeg de steun van The 
Gideons International. De vereniging ‘De Nederlandse Gideons’ groeide en in 1951 
werd een buitendienst-medewerker in dienst genomen om hotels te bezoeken en 
daar Bijbels te plaatsen. Intussen zijn de laatste jaren de aantallen aangevraagde 
Bijbeluitgaven zó toegenomen, dat de verspreiding nu nagenoeg geheel via 
pakketverzendingen plaatsvindt. Er heeft zich namelijk een enorme verbreding 
voorgedaan in zowel de Bijbeluitgaven alsook in de doelgroepen. Enkele 
vrijwillige rayonvertegenwoordigers onderhouden de contacten met de 
overnachtingslocaties en een andere vrijwilliger zorgt ervoor dat de 
tienduizenden aangevraagde Bijbeluitgaven tijdig worden verzonden. 
Met uw gebed en uw gift helpt u mee de Bijbel te verspreiden in Nederland en 
velen de kans te bieden om de Bijbel te gaan lezen. 

 
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor het Jeugd- en Jongerenwerk.   
 
 
Zondag 15 januari 
 
In de oecumenische viering in de Johanneskerk wordt gecollecteerd voor de 
Voedselbank 
 
 
De diaconie collecteert ook in januari nog voor het Voedingsprogramma voor 
ondervoede gezinnen in Rwanda via de GZB. In februari zullen we ons nieuwe 
zendingsdoel bekend maken. 
 

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 
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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.  
 

 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Bloemengroet 
 
De afgelopen weken zijn er vele bloemengroeten de gemeente 
ingestuurd, namelijk naar: Mw. de Vries, Sita en Pieter Goedendorp en 
Wim en Aty Bezemer. 
 

 
 

Gebedskring 
       
In de week voor Kerst kwamen we als gebedskring voor het laatst bij elkaar. 
We hebben God gedankt dat we in vrijheid het Kerstfeest mochten vieren, 
voor mensen die na een operatie weer thuiskwamen of die een 

huwelijksjubileum mochten vieren! We hebben o a gebeden voor de ernstig zieken, 
mensen met een hersenziekte en hun partners, mensen in rouw, eenzamen en (zwerf) 
kinderen wereldwijd, èn om de Heilige Geest voor ieder die Gods Woord mag doorgeven 
met de Kerstvieringen, maar ook daarna. Nu zijn we begonnen aan een nieuw jaar en we 
hoorden van hulpverleners, van o a de politie, die in de oudejaarsnacht werden belaagd 
en gewond raakten. Graag willen we u vragen met ons te bidden voor alle hulpverleners 
van ambulance, brandweer en politie, die zich dag en nacht inzetten, soms met gevaar 
voor eigen leven. De eerste keer dat we in 2023 bij elkaar komen zal zijn op dinsdag 17 
januari om 19.00 uur in het Michaëlhuis. U bent van harte welkom. 
Het jaar onzes Heren 2023 begon ook met een nieuw bijbel leesrooster. De lezing voor 
de eerste dag was uit Numeri 6: 24-27, (Bijbel in Gewone Taal) 

“De Heer zal jullie gelukkig maken en beschermen.  
De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen.  
De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven!”  
Zo wensen we u: Veel heil en zegen in 2023! 

Namens de gebedskring, Riek van Hussel 
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Verlof 
 
In de komende week is er in het kader van de opleiding die ik volg aan de Protestantse 
Theologische Universiteit opnieuw een studiemeerdaagse. Zo ben ik van maandag 9 tot 
en met woensdag 11 januari niet voor m’n dagelijkse predikantswerkzaamheden 
beschikbaar. In de daaropvolgende week neemt ik een aantal dagen vakantieverlof op: 
van maandag 16 tot vrijdag 20 januari. Voor pastorale hulp in dringende omstandigheden 
(overlijden) is in die periodes onze seniorenpastor Yolanda van der Stelt te benaderen. 
ds. Pieter Goedendorp 
 
 
Om nog even van na te genieten!  
 
De Kerstdagen zijn achter de rug. We bewaren in de 
Michaëlkerk mooie herinneringen eraan. 'n Blij kinderkerstfeest, 
een sfeervolle kerstnachtdienst en op Eerste Kerstdag een 
prachtige 'dienst voor jong en oud.' Henk Boeve maakte 
prachtige foto’s.  
Tijdens de dienst van de Kerstmorgen hoorde beslist het door 
de kinderen gezongen 'Kling, klokje, klingeling' bij de 
onvergetelijke momenten. Emmie en Lorijn, begeleid door 
Johan Huiberts op gitaar en de kinderen met hun instrumentjes, 
lieten heel wat harten smelten. De clip ervan op de Michaëlkerk 
Facebookpagina wordt vaak bekeken, maar breekt helaas na 60 
seconden al af. Daarom zetten we ‘m ook op ons YouTube-
kanaal. 
 
 
 
 

 
’t Is weer voorbij…  
 
De feestdagen zijn weer voorbij zijn. Sommige mensen vinden dat niet zo’n punt. Niet 
iedereen is altijd in een feeststemming. Voor anderen was de gezelligheid van de 
feestdagen dan weer een welkome afwisseling. In de kerk kon de afgelopen 
decembermaand gelukkig weer (vrijwel) als vanouds worden gevierd. Er was heel wat te 
doen in en om het Michaëlhuis en de Michaëlkerk. Dat begon bij de Muzikale Kerstmarkt, 
die op 16 december “op eigen kracht” honderden belangstellenden in de Michaëlkerk bij 
elkaar bracht. De kerk werd rond de kerstdagen weer prachtig gedecoreerd. De 
kerkdiensten waren allemaal goed bezocht.  
Wat waren er weer veel mensen vóór 
en áchter de schermen in de weer! 
Allemaal inspanningen die bijdroegen 
aan een betekenisvolle viering van het 
Kerstfeest voor allen die we in de 
Michaëlkerk welkom hebben mogen 
heten.  Op deze plaats waardering en 
erkentelijkheid aan allen die zich op 
welke manier dan ook daarvoor 
hebben ingezet!  
ds. Pieter Goedendorp 
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BERICHTEN  
 
In het nieuws 
 
Sommige gemeenteleden merkten het op 
Kerstdag via de nieuws-app op de mobiel al op: 
dankzij een bericht van RTV Utrecht haalde de 
Michaëlkerk het landelijke nieuws! “Wat merkt de 
Protestantse Kerk in Leersum van de 
ontkerkelijking?” was de kop boven het artikel, 
waarin RTV Utrecht nader in ging op het nieuws 
van een paar dagen daarvóór, toen het Centraal Bureau voor de Statistiek had bekend 
gemaakt dat bijna 6 op de 10 Nederlanders zich niet meer tot een religieuze groepering 
rekenen. Bij dat nieuws was RTV Utrecht benieuwd hoe het er met Kerst in zomaar een 
dorpskerk in de regio voor staat. Enfin, op de Kerstmorgen meldde een verslaggever zich 
om kwart over negen bij de kerk. We hadden een goed gesprek waarin de reporter vooral 
benieuwd leek te zijn naar ‘beleid’ tegen de kracht van de ontkerkelijking, waar ik de 
nadruk meer op ‘er zijn’ en ‘met elkaar samen’ legde. De journalist sprak ook met wat 
kerkgangers en legde de sfeer rond de Kerstdienst vast. Enfin, die middag verscheen het 
bericht in het nieuws, inclusief ‘n foto van dominee en de “secretaris” van de kerkenraad 
en enkele kerkgangers van Kerstmorgen.  Wie het bericht miste: het is nog terug te 
vinden bij https://nos.nl/r/342755 . 
ds. Pieter Goedendorp  
 
 
Bijbelgespreksgroep 
 
Op woensdagmorgen 25 januari heeft de Bijbelgespreksgroep de eerstvolgende 
afspraak. We komen van 10.00 uur tot 11.30 uur in het Michaëlhuis bij elkaar.  

Boekenclub 
 
De Boekenclub komt op maandagavond 30 januari weer bij elkaar. We 
hebben het dan over de roman Viktor, het debuut van schrijfster Judith 
Fanto. Een hartveroverende roman, gebaseerd op de lotgevallen van de 
Weens-Joodse familie van de schrijfster.  
ds. Pieter Goedendorp en Annette Barreveld 

 

 

Ons Eetcafé op 18 januari, opgave van 9 t/m 13 januari  
 

Wat was het gezellig op 2e Kerstdag! Met ruim 20 gasten hebben we genoten van een 
echt kerstmenu. Aan een feestelijke tafel, met muzikale begeleiding van Josephine. En er 
was duidelijk extra werk gemaakt van het voorgerecht en het toetje. Het deed ons goed 
om te zien dat er ook nieuwe gezichten waren en dat gasten gewoon alleen naar het 
Eetcafé komen. Dat is ook de bedoeling: dat het goed voelt om er zo heen te gaan. Want 
je treft er altijd wel bekenden. En anders is het ook goed om nieuwe mensen te leren 
kennen! 
U bent op 18 januari welkom in de Johanneskerk, Lomboklaan 9 in Leersum.  Er wordt u 
een 3 gangenmaaltijd aangeboden voor 5 Euro. Dit is inclusief een drankje, koffie en/of 
thee. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom. Om 18.00 uur willen we graag met de 
maaltijd beginnen. 
Pas vroeg iemand: verandert de prijs in 2023? Nee, we houden de prijs op 5 Euro, vooral 
om onze doelgroep tegemoet te komen (alleenstaanden, mensen met een lager 
inkomen). Dit kan dankzij de gemeentelijke subsidie van de Utrechtse Heuvelrug, die we 
ook voor 2023 weer ontvangen.   
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Opgeven kan in de periode van 9 t/m 13 januari op het telefoonnummer 06 4635 1528 of 
per email: info@onseetcafe.nl . Vermeld duidelijk uw naam en telefoonnummer, waarop 
u teruggebeld kan worden bij onduidelijkheden. Er kan gebruik worden gemaakt van de 
Eetcafé-taxi: vermeld u dit alstublieft duidelijk bij opgeven.  
 

Wij zien u graag in de Johanneskerk! 
Werkgroep Ons Eetcafé; Nelly, Lieneke, Frans en Jacqueline   
 

 
Informatiebijeenkomst pleegouders en gezinshuisouders 
 

Wist u dat een stabiel thuis essentieel is voor de 
ontwikkeling van een kind? Die veilige basis opent deuren 
en mogelijkheden die anders niet gewoon zijn. We willen 
elk kind een fijne plek bieden om op te groeien. Soms 

speelt er thuis iets waardoor er extra steun nodig is voor gezinnen, of waardoor het beter 
is om bij pleegouders of in een gezinshuis te wonen. In onze regio is er een tekort aan 
pleegouders en gezinshuisouders. Hier hebben we hulp bij nodig. 
Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. 
Zeven dagen per week of af en toe een weekend of vakantie. Voor korte of voor langere 
tijd. Gezinshuisouder zijn is een betaalde baan. Het is echter geen gewone baan in de 
zorg. Je zorgt (samen met je partner) voor enkele kinderen en jongeren gedurende 
langere tijd in hun leven, om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen. 
Meer weten? Op 30 januari 2023 om 19:30 uur, in Bunnik, is er een 
informatiebijeenkomst. Hier zullen pleegouders en gezinshuisouders hun verhaal 
vertellen. Zij geven graag antwoord op al je vragen. Uiteraard wordt er gezorgd voor een 
hapje en een drankje! Ga naar www.openjethuis.nl voor meer informatie en om je aan te 
melden! 
Georganiseerd door Timon, samen met andere pleegzorgorganisaties in de regio Zuid-
Oost Utrecht 
 
JEUGD EN JONGEREN 
 
Kindernevendienst 
 

De volgende verhalen staan de komende weken centraal: 
 

Zondag 8 januari – Mattheüs 2:1-12 - ‘van ver gekomen’  
 
Nadat Jezus geboren is in Betlehem, komen er wijzen uit het 
Oosten naar Jeruzalem. Zij hebben een ster zien opgaan 
waardoor ze weten dat er een koningskind geboren is. Maar 
waar is het kind? Koning Herodes weet van niets, maar een 
oude profetentekst wijst hen verder de weg. 

 

Zondag 15 januari – Geen dienst in de Michaelkerk, maar een gezamenlijke dienst in de 
Johanneskerk. Hier is ook Kindernevendienst en oppas. 
 
 

Personeel gezocht voor de KND 
 

Iedere zondag zijn er kinderen in de kerk en dat is fantastisch! Zij gaan tijdens de dienst 
in 2 groepen naar hun eigen ruimte om daar hetzelfde verhaal te horen als de grote 
mensen in de kerk maar dan op een manier die voor hen net iets makkelijker te begrijpen 
is. Daarna volgt er een knutsel, kleurplaat, spel, puzzel, ga zo maar door. Of we praten 
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verder over het verhaal en voor je het weet is het alweer tijd om terug de dienst in te 
komen. Dit is in het kort de kindernevendienst.  
Er is een enthousiaste groep mensen die zich elke zondag weer hiervoor inzet. Echter, er 
gaan wat mensen stoppen en dan wordt het groepje toch wat klein. Vandaar deze 
oproep voor nieuw personeel. En nee, je hoeft geen kinderen in de basisschoolleeftijd te 
hebben voor deze functie. Deze oproep is voor jong en oud, met of zonder 
(klein)kinderen, kortom voor iedereen! Heb je interesse, wil je een keer meekijken, spreek 
gerust iemand van de leiding van de kindernevendienst aan of mail naar Marjon van den 
Ham. 
 

 

JoZ! 
 

Op zondag 8 januari staan Fredy en Daniël weer klaar voor de tieners, om halverwege de 
dienst naar hun eigen ruimte te gaan voor de JoZ! Van harte welkom! 
 

 

Tafel van de Michaël (16+) 
 

Zondag 8 januari om 11:30 is er voor de jongeren (16+) een lunch. Tijdens de lunch, die 
eens per 2 maanden plaatsvindt, wordt er gepraat over het geloof, het leven, relaties en 
alles wat actueel en relevant is. Tijdens dit gesprek is er lekker eten en drinken.  
Aanmelden kan door een berichtje te sturen naar Maryse van den Ham. Aanschuiven 
zonder je aangemeld te hebben kan natuurlijk ook. 
Zien we je dan? 
 

 

Catechesegroep op 23 januari  
 

De eerstvolgende bijeenkomst van de catechesegroep voor 12 tot en met 
16-jarigen staat genoteerd op maandagavond 23 januari van 19.00 uur tot 19.45 uur in 
het Michaëlhuis. De catechesegroep houdt onderling contact met een app-groep. Let op 
de berichtgeving daarin!  
Niels Duifhuizen en ds. Pieter Goedendorp  
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 

Begroting CvK 2023 
 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al geschreven stond, had u de begroting van het College 
van Kerkrentmeesters voor 2023 nog tegoed. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het tekort is voornamelijk ontstaan door een forse verhoging van de energiekosten en 
een verhoging van de Reserve Onderhoud Gebouwen als gevolg van de hoge inflatie. 
De begroting is besproken en goedgekeurd in de vergadering van de Kerkenraad op 23 
november 2022. 
Heeft u vragen over de begroting of wilt u nader uitleg, neem dan contact op met de 
penningmeester Arie Kamphuis. 
Namens het College van Kerkrentmeesters, Arie Kamphuis 
 
 
Geef vandaag voor de Michaëlkerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2023 gaat binnenkort van start!   
 
We zullen de komende zondagen graag heel even uw aandacht vragen voor de jaarlijkse 
Actie Kerkbalans. Een actie die in financieel opzicht van levensbelang is, ook voor uw 
Michaëlkerk, zodat we in 2023 kunnen doen waar we als Michaëlkerk voor staan. 
We willen een plek zijn en blijven waar eenieder van ons rust en verdieping kan vinden en 
God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien, voor elkaar zorgen, en klaarstaan voor 
iedereen in de samenleving die onze steun nodig heeft.  
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van u, doe daarom ook nu weer 
mee. In de week van 16 januari ontvangt u van ons een brief, met het verzoek om ons, 
net als voorgaande jaren, ruimhartig te blijven ondersteunen. In de week van 23 januari 
komen wij graag het toezeggingsformulier bij u ophalen.  
Door straks te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.  
Alvast veel dank voor uw bijdrage! 

              

Op naar de Michaëlkerk van morgen!  
 

Met vriendelijke groet, 
Het College van Kerkrentmeesters van Michaëlkerk 

Begroting 2023 
 
Onze inkomsten 
Kerkbalans en collecten    € 109.400 
Bijdragen Snuffelschuur  € 35.000 
Huurinkomsten   € 18.600 
Legaten    € 5.000 
Overige/Bijzondere baten  € 11.200 
Totaal inkomsten   € 179.200 
  
Onze uitgaven 
Pastoraat    € 121.000 
Afdracht PKN   € 8.900 
Energie    € 20.000 
Gebouwen    € 28.600 
Diensten & administratie  € 11.000 
Personeel &vergoedingen  € 14.000 
Totaal uitgaven   € 203.500 
  
Ons tekort    € -24.300 
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Giften 
 

De volgende giften werden ontvangen: 
• € 10.00 via mevr. J. van Drie 
• € 30.00 via mevr. L. van de Lagemaat 
• € 102.90 via mevr. C. Baan Hofman 

 
Collectes ontvangen in de kerk in 2022 
30-okt Beeld en geluid € 54,40 
06-nov Orgel en muziek € 34,85 
13-nov Jeugd en jongeren € 55,27 
20-nov Orgel en muziek € 139,98 
27-nov Beeld en geluid € 47,90 
04-dec Jeugd en jongeren € 64,90 
11-dec Beeld en geluid € 52,65 
18-dec Orgel en muziek € 49,15 
24-dec Beeld en Geluid € 293,62 
25-dec Jeugd en jongeren € 94,50 
09-dec Kerstzang 

 
€ 282,50 

02-nov Aan tafel 
 

€ 396,00 
Koffiepotje 

  
€ 66,90    

€ 1.632,62 

Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters, 
Lia van de Lagemaat 
 
LITURGIE  
 
Orde van dienst - zondag 8 januari   
 
-Orgelspel 
-Welkom en Stilte 
-Lied 520: 1 t/m 5 “De wijzen die …” 
-Bemoediging en groet 
-Psalm 72: 1 en 7 “Geef Heer, de koning…” 
-Inleidende woorden  
-Kyriëgebed 
-Lied 281: 1, 2 en 3 “Wij zoeken hier uw aangezicht” 
-Gloria Lied 498: 3, 4 en 5 “Hef uw hoofden kleine mensen” 
-Gebed van de Zondag 
-Kinderen gaan naar de nevendienst 
-lezing: Jesaja 42: 1 - 9   
-Lied 459: 3, 4, 5 en 6 “Hij is geen schreeuwer in de straat” 
-lezing: Matteüs 3: 13 - 17  
-Lied 522: 2, 3 en 4 “Dit is Gods wil” 
-Verkondiging: "De vreugde van God" 
-Lied 517: 1, 3 en 4 
-Gebeden  
-Toelichting op de collecten 
-Lied 518: 1 en 5 
-Zending en Zegen 
-Orgelspel 
 

Zondag 8 januari  
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. A. Altena, Leersum 
Ouderling: Wim Immink 
Diaken: Reinier Bijkerk 
Kerkrentmeester: Gijsbert Meijers 
Lector: Mirjam van ‘t Veld 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: Bijbelvereniging 
Collecte Kerk: Jeugd- en Jongerenwerk 
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Orde van dienst – zondag 15 januari 
 
De Michaelkerk is deze zondag gesloten i.v.m. de oecumenische viering in de 
Johanneskerk. 
 
 
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 
 
22 januari: ds. Pieter Goedendorp 
29 januari: ds. Pieter Goedendorp 
5 februari: drs. J. Wienen, Haarlem 
  
 
Activiteitenagenda 
 
8 januari   11.30 uur  Tafel van de Michaël  Michaëlhuis 
17 januari  19.00 uur  Gebedskring   Michaëlhuis 
18 januari  v.a. 17.30 uur  Ons Eetcafé   Johanneskerk 
23 januari  19.00 uur  Catechesegroep  Michaëlhuis 
25 januari  10.00 uur  Bijbelgespreksgroep  Michaëlhuis 
30 januari  20.00 uur  Boekenkring   Michaëlhuis 
18 februari     Groene Starters    
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 20 januari 2023 
Kopij aanleveren voor donderdag 19 januari, 18.00 uur bij Marian Clarijs 
 
 
 
 
 
 


