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Na de ramp 
 
Dezer dagen kwam het op allerlei manieren in het nieuws: op 1 februari was het zeventig 
jaar geleden dat ons land werd getroffen door de grootste Nederlandse natuurramp van 
de 20ste eeuw: de Watersnoodramp. Een ramp die, ook al groeit de afstand in de tijd, 
voor velen nog altijd in het geheugen gegrift staat. Waarover soms na jaren van zwijgen 
nog steeds wordt gepraat. Het water heeft in Zeeland en West-Brabant vreselijke sporen 
nagelaten. Tot op de dag van vandaag spreken mensen, hoorde ik op de radio, dan ook 
over “van voor de ramp” en “van na de ramp”. 
 
Dat geldt niet alleen voor Zeeuwen en Brabanders. Mijn in 2010 overleden schoonvader 
werd als dienstplichtig soldaat destijds naar het gebied gestuurd. Hij heeft er een 
ontreddering meegemaakt die ‘m nooit meer losliet. Praten erover deed hij nauwelijks, 
maar z’n leven lang voelde hij zich bij stormachtig weer niet veilig meer.  
 
Lees en hoor je driekwart eeuw later terug hoe uiteenlopend destijds in kerkelijke 
kringen werd gereageerd op de vraag naar ‘het waarom’ van de watervloed, dan merk je 
grote verschillen op. Er waren -en zijn- voorgangers die Gods hand in de ramp zagen. 
God, die dijken deed doorbreken en mensen op de proef stelde. En daartegenover staan 
de ferme getuigenissen van mensen voor wie het vaststond dat hun redding uit de nood 
van God kwam. ‘Dat is nog elke dag opnieuw een verwondering’ vertelde een man uit 
Stavenisse en hij haalt aan hoe hij het water in ging met de woorden ‘O God, help me’ op 
de lippen.1  
 
De vloed als straf van God? Of God juist in de vloed als 
toeverlaat? M’n Groninger leermeester prof. Gijs 
Dingemans hield ons vaak voor hoe de Bijbel God 
uittekent als bondgenoot tegen het kwaad. Het kwaad dat 
mensen treft wordt niet opgelost door het verklaren. En 
tegelijk is bij alle kwaad dat mens en wereld onderuit kan 
halen de Schepper er steeds op uit om de relatie met zijn 
schepping en zijn schepselen te herstellen. De in Genesis 
verhaalde geschiedenis van de Watervloed die de wereld 
overspoelde eindigt met een hoopgevend teken voor 
Noach en ze zijnen. Ze krijgen de kans om weer iets van de 
aarde en van hun nieuwe samenleving te maken. God blijkt 
er op uit om het experiment ‘wereld’ tot een goed einde te 
brengen.  
 
In de Bijbel is de tijd ‘na de ramp’ een wereldtijd die getekend wordt door Gods 
solidariteit met de mensen, door de liefde die van God naar hen uitgaat en door de hoop 
die mensen naar Gods toekomst draagt. 
ds. Pieter Goedendorp   

 
1 ‘Al waren de dijken twintig meter hoger geweest…’ Geloofsbeleving in het rampgebied van 1953; Tijdschrift 
van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen XII 2003, nr. 1, p. 10-16. 
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 5 februari  
 
We verwelkomen drs. J. Wienen opnieuw in ons midden. ’n Intussen door velen 
gewaardeerde gastvoorganger. Gerard Rosier bespeelt het orgel. Carine Roos leest uit de 
Schriften. Er is oppas voor de kleinsten in de kelder van het Michaëlhuis, nevendienst 
voor de kinderen in de basisschoolleeftijd en -als altijd op de eerste zondag van de 
maand- JoZ! voor de tieners. Op deze zondag presenteert de diaconie het nieuwe 
jaarproject waarvoor aan ons in de komende periode onze ondersteuning wordt 
gevraagd.  
 
Zondag 12 februari  
 
Voorganger is ds. Pieter Goedendorp. Frank Firet begeleidt de samenzang. Marjolein 
Veldhuizen is lector in deze dienst. We lezen vandaag verder in Jezus’ Bergrede om dan 
in Matteüs 5:17-26 te stuiten op radicale woorden!  
In deze dienst worden twee ambtsdragers ontheven van de taak die zij in de afgelopen 
jaren op zich namen. Jolande Bos was door persoonlijke omstandigheden en verhuizing 
genoopt haar inzet als ouderling ‘Vorming en Toerusting’ te beëindigen. Wim Immink 
legt het wijkouderlingschap (wijk 1 – noordoost Leersum) neer. 
Er is nevendienst voor de kinderen en vanzelfsprekend crèche voor de kleinsten in de 
kelder van het Michaëlhuis. 
 
COLLECTEBESTEMMINGEN 
 
Zondag 5 februari 
 
Tijdens de dienst van 5 februari collecteert de diaconie voor ons nieuwe jaarproject via 
Kerk in Actie “Kerk zijn doe je met elkaar”. (collecte 1 via de collecte-app) 
 

Veel kerken in Nederland willen iets betekenen in hun eigen omgeving. Er zijn 
voor anderen en iets doen voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Zoals de Protestantse Wijkgemeente De Drieklank in Almere. De kerk 
organiseert een taalcafé, waar vrijwilligers taalles geven aan Syrische 
vluchtelingen, en gezamenlijke maaltijden voor gemeenteleden en vluchtelingen. 
Op vrijdagochtend kun je buurten in de kerk, onder het genot van koffie of thee. 
Toen dat in coronatijd niet mogelijk was, trok het ‘buurtbakkie’ van de kerk de wijk 
in. Met deze activiteiten wil de kerk diaconaal en betekenisvol aanwezig zijn in de 
wijk. 
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal 
present willen zijn in eigen dorp of stad. Geef in de collecte en steun het 
diaconale werk van Kerk in Actie. Helpt u mee? 

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



3	
	

Zondag 12 februari 
 
Tijdens de dienst van 8 januari collecteert de diaconie voor de Kerk in Actie – noodhulp 
Ethiopië (collecte 1 via de collecte-app) 
 

In ons waterrijke Nederland krijgen we de laatste jaren steeds vaker te maken met 
droogte. Voor ons uitzonderlijke situaties, die tot discussie leiden. In Ethiopië zijn 
ze droogte van oudsher gewend en zijn dit soort gesprekken aan de orde van de 
dag. Zeker nu het klimaat verandert en de regen onregelmatiger valt. 
Vandaag collecteren we daarom voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. 
Ethiopische partners van Kerk in Actie leren boeren en boerinnen om beter 
voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering: 

• ze leren over irrigatie en het behoud van vruchtbare grond; 
• ze krijgen zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hoe ze die 
moeten verbouwen; 
• ze leren geld sparen en verdienen met kleine handeltjes; 
• ze worden gewaarschuwd voor extreme droogte en hevige regen, 
zodat ze weten wanneer ze 
• het beste kunnen planten en oogsten. 

 
Maar regelmatig is er in bepaalde delen toch ook noodhulp nodig. Dat is op dit 
moment weer het geval. In Ethiopië, Kenia en Somalië dreigt hongersnood voor 
miljoenen mensen. Het is in 40 jaar niet zo droog geweest. Mede dankzij uw 
bijdrage aan deze collecte kan Kerk in Actie voedsel en water uitdelen aan de 
meest kwetsbaren in Ethiopië en Kenia. En daarnaast gezinnen in Ethiopië blijven 
voorbereiden op de klimaatverandering om noodhulp te voorkomen. 
We bevelen deze collecte van harte aan. 
 

De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor de energiekosten.   
 

 
Nieuw zendingsdoel  
 
De diaconie heeft een nieuw zendingsdoel gekozen en collecteert de komende tijd voor 
AgriJob Booster Tsjaad via Woord & Daad (derde collecte).  
 

Tsjaad is één van de armste landen ter wereld, maar met een extreem jonge 
bevolking: de gemiddelde leeftijd is 16 jaar. Veel jongeren zijn werkloos, ondanks 
een goede (universitaire) opleiding en hoge ambities. Ze willen verder komen en 
hebben vaak zelf een idee hoe. Bijvoorbeeld door een onderneming te starten. 
Samen met lokale partners en de Tsjaadse autoriteiten geeft AgriJob Booster 
Tsjaad de jongeren op het platteland een steuntje in de rug om hun ambities waar 
te maken. 

 
AgriJob Booster Tsjaad stimuleert jongeren in de regio’s Tandjilé en Logone 
Occidental om kansen te pakken. Samen met een breed consortium van private 
en publieke partijen zetten we ons in voor werkgelegenheid en stimuleren we 
ondernemerschap in de agrisector. Daarmee werken we aan duurzame 
verandering. Op individueel niveau in de levens van elke jongere die een inkomen 
heeft. En op regionaal niveau door een gezond ondernemersklimaat te promoten. 
Het potentieel van de landbouw is gigantisch. Tsjaad telt tienduizenden hectares 
vruchtbare grond, waarvan nog geen 10% daadwerkelijk gebruikt wordt voor 
landbouw. Vooral in de teelt van groenten en in de pluimveesector liggen kansen 
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voor de jongeren in Tandjilé en Logone Occidental. In beide provincies is de 
landbouw en veeteelt de ruggengraad van de economie. Er heerst een gunstig 
klimaat met meestal voldoende regen, grote, ondergrondse waterreserves en 
rivieren die door het gebied stromen. 

 
Inkomen voor jongeren 
Jonge ondernemers kunnen hun idee presenteren aan AgriJob Booster. 1.000 
startups worden geselecteerd en ondersteunt in de opstartfase. Een belangrijk 
criterium is dat er op termijn werkgelegenheid ontstaat binnen de bedrijven, 
zodat nog meer jongeren aan het werk kunnen. 

 
De focus ligt op ondersteunen van 1.000 jonge ondernemers (150 
pluimveehouders en 850 groentetelers). Elke ondernemer biedt minimaal twee 
andere jongeren werk binnen het bedrijf. Werk waarmee ze voor hun familie 
kunnen zorgen, hun eigenwaarde versterker en ze een bijdrage kunnen leveren in 
de maatschappij. Via trainingspartners bieden we, indien nodig, aanvullende 
trainingen aan op gebied van vakkennis, ondernemerschap en life skills. 

 
(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 
Tsjaad. 
 
 
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 bloemen van zondag 22 januari gingen naar mw. L. van Vulpen, en de 
bloemen van zondag 29 januari waren bestemd voor Leo van Doorn. 
 

 
Meeleefbord 
 
In de kerk bij de trap hangt een groot bord waarop informatie hangt; ‘De data en locatie 
voor het ‘Samen eten’, bijzondere activiteiten, en… nou ja, bij deze van harte uitgenodigd 
om er eens op te kijken. En niet alleen in verband met activiteiten maar ook vanwege Het 
Meeleefbord.  
 
Op Het Meeleefbord hangt een lijst met namen en adressen van mensen uit onze 
gemeente die op dit moment in een zorginstelling verblijven. Daarnaast hangen er soms 
namen en adressen van mensen die tijdelijk revalideren of die om een andere reden wel 
een opkikkertje via bijvoorbeeld een kaart kunnen gebruiken.  
Heb jij of hebt u een naam en adres van iemand die wel een blijk van medeleven of een 
opkikker kan gebruiken? In de leeftijd van 0 tot 105 jaar? Hang dan a.u.b. even een briefje 
met naam en adres op Het Meeleefbord! (Naam en adres doorgeven mag natuurlijk ook). 
De vraag aan alle gemeenteleden is dan natuurlijk ook om met regelmaat even op Het 
Meeleefbord, bij de trap, te kijken. 
 

 
 
Gebedskring 
       
Deze week kwamen we weer bij elkaar als gebedskring. Naast het lezen 
van een Bijbelgedeelte en het noemen van dank- en gebedspunten, 

zingen we enkele liederen. Deze keer blijven de woorden van de liederen door mijn 
hoofd zingen: ‘Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Israëls God!’ (Lied 
146c) en uit lied 303: ‘Schepper, wij danken U’. ‘Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf voor 
allen, voor ons. Jezus, wij prijzen U’ en ‘Geest die ons troost, levend nabij, genezing en 
vuur. Adem van God, kracht onderweg dag in dag uit. Trooster, wij zingen uw heilige 
naam!’ Woorden waarin de dank doorklinkt aan God! En ook al is er verdriet, gemis, pijn, 
zorgen, eenzaamheid, je vindt altijd iets om blij te zijn en waar je God voor kunt danken: 
sneeuwklokjes, krokussen en de toverhazelaar die kleur brengen in de tuin of langs de 
weg, vogels die zich laten horen, een vrolijke groet! God danken voor een geslaagde 
operatie, thuiskomst uit ziekenhuis of revalidatie kliniek, voor behandelingen die 
aanslaan, maar ook voor al die mensen die zich inzetten als ambtsdrager of vrijwilliger in 
kerk (o a voor Kerkbalans) en/of maatschappij! Natuurlijk hebben we elkaar ook punten 
van gebed doorgegeven, onder meer voor mensen die ernstig ziek zijn, die wachten op 
uitslagen, die zware kuren moeten ondergaan, voor achttienjarigen die geacht worden 
zelfstandig te kunnen functioneren, voor het werk onder jongeren bijv. door Timon of 
Leger des Heils, voorbede ook voor mensen die verdriet hebben om het overlijden van 
een geliefd mens, of die op de vlucht zijn voor vervolging, oorlog- of natuurgeweld! ! 
Graag willen we u vragen met ons God te danken voor ieder die zich met geld en tijd 
inzet voor het kerkenwerk en te bidden om bemoediging door Gods Geest voor 
predikanten, ambtsdragers en alle kerkelijke vrijwilligers! 
Namens de gebedskring, Riek van Hussel 
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De moerbeitoppen ruisten 
 
De moerbeitoppen ruisten; 
God ging voorbij; 
neen, niet voorbij, hij toefde; 
Hij wist wat ik behoefde, 
en sprak tot mij; 
  
Sprak tot mij in de stille, 
de stille nacht; 
gedachten, die mij kwelden, 
vervolgden en ontstelden, 
verdreef hij zacht. 
  
Hij liet zijn vrede dalen 
op ziel en zin; 
 'k Voelde in zijn vaderarmen 
mij koestren en beschermen 
en sluimerde in. 
  
De morgen, die mij wekte 
begroette ik blij. 
Ik had zo zacht geslapen, 
en Gij, mijn Schild en Wapen, 
waart nog nabij. 
 
Nicolaas Beets 
 
(Liedboek: zingen en bidden in huis en kerk, p. 568) 
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BERICHTEN  
 
Nieuwe Website Michaëlkerk  
 
Met blijdschap geven we kennis.... 
dat onlangs een vernieuwde Michaëlkerk website het levenslicht 
heeft gezien! 
 
Vorig jaar was er vanuit de kerkenraad al een begin gemaakt met 
dit project, dat vervolgens door allerlei omstandigheden stil kwam 
te liggen. Een paar weken geleden hebben ondergetekenden 
aangeboden dit project vlot te trekken en zijn we aan de slag 
gegaan.  
Doel was te komen tot heldere en toegankelijke informatie over 
onze gemeente. We hebben ons vooral geprobeerd te verplaatsen 
in iemand die onze gemeente niet kent. Wat zou je dan willen 
weten en hoe brengen wij via beelden en teksten over wie we zijn 
en wat we doen? Daarnaast is de website natuurlijk ook bedoeld 

voor onze eigen gemeenteleden, om bijvoorbeeld nog eens de agenda te raadplegen of 
de liturgie van een kerkdienst op te zoeken. 
We nodigen u graag uit om eens een kijkje te nemen bij www.michaelkerkleersum.nl. 
Heeft u opmerkingen, suggesties, of mist u iets: laat het ons gerust weten! 
 
Onze vorige website was onderdeel van www.pknleersum.nl: dat adres blijft ook nog 
vindbaar, nu met een rechtstreekse verwijzing naar de eigen websites van de 
Johanneskerk en die van ons. 
Henk Boeve en Ina Wolff 
 
 
Versturen Nieuwsbrief 
 
De ontvangers van de digitale nieuwsbrief hebben vast ook gemerkt dat de nieuwe 
website ook kansen geeft voor het verzenden van de nieuwsbrief. De vorige nieuwsbrief 
hebben we, naast het gewone verzenden, ook via de website verstuurd. Niet iedereen 
had dit tweede bericht gekregen; bij een aantal was deze in de SPAM-map terecht 
gekomen, of kon de link niet geopend worden. Deze feedback is meegenomen voor het 
volgende testmoment. De nieuwsbrief van vrijdag 17 februari zal dubbel verzonden 
worden; via de ‘oude manier’ en via de website. U hoort er dan meer over. 
Marian Clarijs  
 
 
Bijbelgespreksgroep 
 
Op woensdagmorgen 15 februari heeft de Bijbelgespreksgroep de eerstvolgende 
afspraak. We komen van 10.00 uur tot 11.30 uur in het Michaëlhuis bij elkaar. Het 
jaarthema van de Protestantse Kerk “Aan Tafel” levert een rode draad op. We beginnen 
woensdag de 15de te lezen in Lukas 14. De Heer is te gast op een feestmaal. Het wordt 
een bijzondere maaltijd. Jezus geneest iemand, vermaant de aanwezigen en doet met 
een gelijkenis een bijzonder beroep op de aanwezigen. Ds. Pieter Goedendorp leidt de 
kring.  
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Boekenclub 
 
De Boekenclub kwam eerder deze week weer bij elkaar rond de 
debuutroman van schrijfster Judith Fanto. Het leverde een 
ontmoeting vol persoonlijke inbreng op. Bijzonder, hoe je in 
gesprek rond een boek elkaar zó kunt ontmoeten! 
De eerstvolgende bijeenkomst duurt nog even, maar we noemen 
de datum vast om te kunnen noteren: maandagavond 27 maart! 
We gaan dan in gesprek over Yvonne Keuls’ Mevrouw mijn 
moeder gelezen. Met dit boek richtte Yvonne Keuls een liefdevol 
monument op voor haar ouder wordende moeder. Deze 
ontroerende roman is een prachtig gesprek tussen moeder en 
dochter, over een bijzonder verleden en vitaal ouder 
worden. Mevrouw mijn moeder is een ode aan de vertelkunst – 
een prachtig, met veel humor geschreven, persoonlijk en ontwapenend boek, dat in 1999 
bekroond werd met de Publieksprijs en in 2022 opnieuw werd uitgegeven voor de 
Nederland Leest-campagne. 
Zin om aan te sluiten? Voel je vrij en weet je van harte welkom! 
ds. Pieter Goedendorp en Annette Barreveld 
 
 
Andries door de Week - muzikale lezing over Willem 
Vogel 
 
Op dinsdag 14 februari om 20.00 wordt er in de 
Andrieskerk in Amerongen een muzikale lezing 
georganiseerd over Willem Vogel, kerkmusicus en 
componist van onder andere 90 liederen in het 
Liedboek van 2013. De lezing en de muzikale 
momenten zijn in handen van Christiaan Winter, 
opvolger van Willem Vogel als cantor in de Oude Kerk 
te Amsterdam, die dit jaar hoopt te promoveren op 
zijn voorganger. 
Van harte uitgenodigd! 
commissie 'Andries door de Week'  
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JEUGD EN JONGEREN 
 
Kindernevendienst 
 

De volgende verhalen staan de komende weken centraal: 
 

Zondag 5 februari – Matteüs 5:13-16- ‘wat een verschil!’   
 
Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze het zout van de aarde en het 
licht voor de wereld zijn. 
 
 
 

Zondag 12 februari – Matteüs 5:17-26- ‘zo doen we dat!’  
 
Jezus vertelt aan zijn leerlingen dat hij niet gekomen is om de 
Wet of de Profeten af te schaffen, maar om ze te vervullen. De 
regels van de Wet zijn nog steeds geldig; Jezus gaat zelfs een 
stap verder. 
 
 

 

 

JoZ! 
 
Er begint weer een nieuwe maand; zondag 5 februari is weer de eerste zondag van de 
maand, dus dat betekent dat Fredy en Daniël de tieners van harte uitnodigen voor de 
JoZ! 
 
 
Catechesegroep op 20 februari 
 
De eerstvolgende bijeenkomst van de catechesegroep voor 12 tot en met 
16-jarigen staat genoteerd op maandagavond 20 februari van 19.00 uur tot 19.45 uur in 
het Michaëlhuis. Dit seizoen verkennen we wat gelovigen zoeken – en vinden – in de 
kerk en we vragen het aan gemeenteleden van de Michaëlkerk. Dat levert steeds 
bijzondere ontmoetingen op!   
Niels Duifhuizen en ds. Pieter Goedendorp 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 

Vacatures in de kerkenraad 
 
Zondag, 12 februari worden 2 ouderlingen, Jolande Bos en Wim Immink, ontheven van 
hun ambt als oudering. Dit betekent dat er vacatures zijn ontstaan in de kerkenraad. 
Vooral voor de functie van wijkouderling zijn wij op zoek naar gemeenteleden die deze 
taak op zich willen nemen… 
En ja…het kost tijd, maar je hoeft het niet alleen te doen. Iedere wijkouderling heeft een 
wijkteam van ongeveer 5 personen die met elkaar de pastorale zorg voor een wijk op 
zich nemen.   
Wilt u meer weten over het ambt van ouderling, of heeft u suggesties wie wij kunnen 
vragen? 
Ik hoor het graag van u. 
namens het consistorie, 
Ida Hogendoorn  
 
 
Giften 
 
De volgende giften werden ontvangen: 

• € 10.00 via Dhr. M. van Herk 
• € 10.00 via mevr. C. Doornenbal 
• € 10,00 via mevr. D. Figge 

Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters. 
Lia van de Lagemaat 
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LITURGIE  
 
Orde van dienst - zondag 5 februari   
 
De liturgie voor deze zondag is nog niet bekend. In 
de loop van komende week zal deze op de website 
verschijnen: www.michaelkerkleersum.nl 
 
 
 
 
 
Orde van dienst – zondag 12 februari 
 
De liturgie voor deze zondag is nog niet bekend. In 
de loop van komende week zal deze op de website 
verschijnen: www.michaelkerkleersum.nl 
 
 
 
 
 
 
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 
 
19 februari: ds. Pieter Goedendorp 
26 februari: ds. R. de Reuver, Houten – eerste zondag veertigdagentijd 
5 maart: ds. J. Knoop, Maarn – tweede zondag veertigdagentijd 
 
 
Activiteitenagenda 
 
14 februari  19.00 uur  Gebedskring   Michaëlhuis  
14 februari  20.00 uur   Lezing Willem Vogel  Andrieskerk,  
          Amerongen 
15 februari  10.00 uur  Bijbelgespreksgroep  Michaëlhuis 
19 februari     Groene Starters     
20 februari  19.00 uur  Catechesegroep  Michaëlhuis 
28 februari  19.00 uur  Gebedskring   Michaëlhuis  
27 maart     Boekenclub   Michaëlhuis 
   
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 17 februari 2023 
Kopij aanleveren voor donderdag 16 februari, 18.00 uur bij Marian Clarijs 
 
 

Zondag 5 februari 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: drs. J. Wienen, Haarlem 
Ouderling: Ida Hogendoorn 
Diaken: Lia Reincke 
Kerkrentmeester: Lia van de Lagemaat 
Lector: Carine Roos 
Orgel: Gerard Rosier 
Collecte Diaconie: Kerk zijn doe je met 
elkaar 
Collecte Kerk: Beeld en Geluid 

Zondag 12 februari  
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. A. Altena, Leersum 
Ouderling: Martin van Herk 
Diaken: Jos Versluis 
Kerkrentmeester: René Doornenbal 
Lector: Marjolein Veldhuizen 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: KiA – Ethiopië 
Collecte Kerk: Energiekosten 


