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Zondag 14 juni 2020 
 
De feestloze helft van het kerkelijk jaar 
begint. Hoewel: elke zondag is natuurlijk 
eerst en vooral een lofzegging aan God, in 
wie we ons vertouwen stellen. Zo begint 
elke kerkdienst: “Onze hulp in de Naam van 
de Heer…” We slaan de Bijbel op om 
daarvan doordrongen te blijven.  
Komende zondag verwelkomen we opnieuw 
de heer Jos Wienen als gastvoorganger, 
historicus en theoloog, die woont en werkt 
in Haarlem. Vorig jaar ging hij al eerder bij 
ons voor. 
Ouderling en lector is Wim Immink, Frank 
Firet bespeelt het orgel.   Henk Boeve en Jos 
Tollenaar regelen techniek en geluid, terwijl 
Jorrit Peter Jorritsma, Paul Tollenaar en 
Ronald van den Hoek camera en beeld 
verzorgen. Een zanggroep bestaande uit vier 
gemeenteleden zingt de liederen in de 
dienst. 
 
De internetdienst begint om 09.00 uur, de 
uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór 
kerktijd. Schakel op PC of app niet te vroeg in: 
je loopt de kans dat bij het opstarten van de 
kerkzender, vijf minuten vóór tijd, het beeld 
dan toch zwart blijft. Het kan helpen het 
beeld te verversen (‘refresh’ met de knop ⟳).  
 
 
De liturgie voor zondag 14  juni 
-orgelspel 
-aansteken Paaskaars en intentiekaarsen 
-welkom 
-Zingen: psalm 100: 1, 3 en 4 

-hand op het hart 
-gebed op de drempel, votum en groet 
-bij deze dienst  
-Schriftlezing: Mattheüs 11: 1-6 
-Zingen lied 446: 1 t/m 5  
-overdenking 
- Zingen: gezang 441: 12 uit het oude 
Liedboek voor de Kerken. 
-dank- en voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’  
-tenslotte… 
-zegen 
-Zingen: lied 416: 1, 2, 3 en 4 
-hand op het hart 
-collectebestemmingen 
-zwaaien naar… 
 
 
De oogst van Pinksteren 
 
Een dierbare herinnering aan een 
studieverlof vele jaren geleden in Israël. Met 
een huurauto doorkruiste ik het land. Het 
was in de tijd van Pinksteren. Wat ik altijd 
had geleerd over het klimaat van het Heilige 
Land zag ik met eigen ogen: Pinksteren is 
een oogstfeest. De maaidorsers reden er 
over de velden! Hoe 
anders is het in 
eigen land. In m’n 
tuin zijn de peultjes 
nog maar kleine 
struikjes. En de 
Franse 
stamslabonen 
scheurden nog maar 
net de grond open 
om hun kopjes 

Zondag 14 juni 
 
Aanvang: 09.00 uur 
Voorganger: drs. J. Wienen, 
Haarlem 
Ouderling van dienst/lector:  
Wim Immink 
Begeleiding: Frank Firet 
Collecte Diaconie: 
Schuldhulpmaatje 
Collecte Kerk: beeld en geluid 
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boven de grond te steken. Het was de 
tweede zaaironde. De eerste plantjes 
werden door vogels weggepikt en door 
slakken opgegeten. Geen andere oogst bij 
ons met Pinksteren dan de eerste aardbeien 
en pluksla.  
Een ander klimaat doet er toe. 
 
De coronatijd is nog niet voorbij. Het werd 
een bar seizoen voor de wereldsamenleving. 
Ook onze dorpskerk kreeg ermee te stellen. 
Na Biddag voor gewas en arbeid viel 
werkelijk alles in één keer stil. Op het 
online-alternatief voor de zondagse 
diensten en de nieuwe wekelijkse 
Nieuwsbrief  na natuurlijk. Als Pinksteren 
oogst wat in het vroege voorjaar werd 
gezaaid, dan lijkt me dat ook wel  op te gaan 
voor die twee uit nood geboren initiatieven. 
Op één of andere manier gaat het bij m’n 
telefonische huisbezoeken sinds Pinksteren 
haast altijd over online-diensten en 
nieuwsbrief. Ze worden op prijs gesteld.  
“We blijven verbonden” is de teneur van de 
reacties.  
Het voorjaar vordert. De pandemie is nog 
niet over, maar de lockdown wordt lichter. 
Kerken mogen  het weer gaan proberen. We 
zijn er in de Michaëlkerk voorzichtig mee en 
gingen in juni niet meteen ‘los.’   Zo te horen 
zijn de meeste gemeenteleden aan de 
telefoon het daarmee eens.  
’s Zondagmorgens zijn ze vooralsnog het 
liefste thuis. Opvallend, hoe onze 
gemeenschapszin het zelfs wel een poosje 
zonder lijfelijke aanwezigheid in de kerk 
kan stellen! “Dat kan,” vertelde een senior 
me, “omdat de verbindende kracht van de 
online-diensten zo groot is!”  
Dat is natuurlijk een geweldig compliment 
aan het adres van àlle betrokkenen bij de 
online-vieringen. Maar tegelijk ben ik toch 
ook wel benieuwd wat er nog méér mogelijk 
zal blijken in de komende zomer.  
We leven als gemeente niet van diensten en 
nieuwsbrieven alléén. Zouden er nieuwe 
initiatieven kunnen groeien die ons ook 
weer op àndere manieren als leden van een 
geloofsgemeenschap kunnen verbinden? 
Initiatieven die uitdrukken hoe de kerk 
gewoon present is in het dorp? Dertigers en 
veertigers uit onze gemeente, gaan er op uit 
om met elkaar te wandelen: de ‘Groene 
Starters’.  Zulk soort initiatieven. Kijk eens 
mee waar je de grond ziet scheuren en iets 

op ziet komen. Ze verdienen een kans. Want 
wie weet welke vrucht ze kunnen dragen.   
 
ds. Pieter Goedendorp 
 
 
Pastoraat - omzien naar elkaar 
 
Om zicht te kunnen houden op elkaar noemen 
we in de Nieuwsbrief de namen van onze 
zieke gemeenteleden.  Denkt u in deze 
bewogen tijden ook om hen in gebeden en een 
teken van betrokkenheid?  Een kaartje doet of 
ander teken van medeleven doet veel goed. 
Zo’n blijk van betrokkenheid stellen ook onze 
senioren beslist op prijs. Zij zijn intussen al 
zolang afgesneden van bezoek van hun 
naasten! 
 
Piet Versteegh revalideert in MRC 
Aardenburg, Korte Molenweg 3, 3941 PW 
Doorn. Tjeerd Jongeling is opgenomen in 
verpleeghuis de Lichtenberg, Utrechtseweg 
293, 3818 EH Amersfoort. Rijk van 
Geijtenbeek verblijft in het Zonnehuis, 
Bergweg 2, 3941 RB Doorn.  
Een aantal gemeenteleden is thuis bezig met 
langdurige behandelingen. We gedenken 
onze zieken op hoop van zegen over hun 
behandeling in onze gebeden en wensen 
hen goede moed en sterkte toe. 
 
Hoewel de richtlijnen vanuit de overheid 
meer ruimte gaan bieden in het openbare 
leven, is voorzichtigheid en afstand bewaren 
nog steeds een belangrijk uitgangspunt. In 
plaats van bij iemand op bezoek gaan 
kunnen we ook op andere manieren blijven 
omzien naar elkaar. Een kaartje, een briefje, 
een bericht, een telefoontje. Het zijn maar 
kleine gebaren, maar vaak blijken ze van 
grote betekenis. Ook ds. Pieter Goedendorp 
en de wijkouderlingen leggen de 
gebruikelijke huisbezoeken nog niet af. Zij 
proberen in deze periode zoveel mogelijk 
telefonisch contact te onderhouden. Mocht u 
zelf een van hen willen spreken, aarzel dan 
niet hen te benaderen:  
Wijk 1 – Wim Immink (451950)  
Wijk 2 – Liesbeth van de Waerdt (412995)  
Wijk 3 – Ida Hogendoorn (456347)  
Wijk 4 – Bert Hogendoorn (416272)  
Wijk 5 – Coby Gerestein (410649)  
ds. Pieter Goedendorp (453845), 
p.f.goedendorp@pknleersum.nl  
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Dank 
 
Nadat begin april Piet vanwege corona 
moest worden opgenomen in het 
Diaconessenziekenhuis in Utrecht, is hij nu 
al enkele weken in het MRC Aardenburg in 
Doorn om daar te revalideren. Die 
revalidatie zal uiteindelijk thuis worden 
afgerond.  Een grote uitdaging. Intussen zijn 
wij blij om alle aandacht die er naar ons 
uitging in de voorbije weken in vele vormen. 
De goede wensen, voorbeden en kaarten   
stemmen ons dankbaar. Voor al het 
meeleven willen we u / jullie allen ook op 
deze plaats van harte bedanken! 
Piet en Beppie Versteeg 
 
Bedankt! 
 
Lieve familie, vrienden en kennissen, 
Bedankt voor alle telefoontjes, berichtjes, 
bloemen en vele kaarten. In de wereld van 
nu, vol angst en onzekerheid, voelt de steun 
die jullie ons gegeven hebben als een warme 
deken. Want ook al was het op afstand, het 
heeft als heel dichtbij gevoeld. Als gezin 
hebben wij deze dagen van afscheid heel 
intens beleefd. 
Bedankt voor alle steun tijdens de ziekte en 
na het overlijden van Louis. 
Veel liefs,  
Ria de Bonte en de (klein)kinderen 
 
 
Bloemengroet 

 
De bloemenkaart van 
afgelopen zondag was 
bestemd voor Ria van 
Geijtenbeek, die 
inmiddels in zorg-
centrum Elim in 
Amerongen verblijft.  

 
 
Gebedskring 
 
Door de maatregelen rond het corona virus 
moeten we de anderhalve meter 
samenleving normaal gaan vinden. Dat je 
anders meer kans loopt dat je door het virus 
ziek wordt, maakt dat je voorzichtig blijft en 
verwacht dat een ander zich ook aan de 
regels houdt! Maar het maakt me ook 
verdrietig dat je niet spontaan bij iemand 
aan kunt gaan, een knuffel kunt geven of een 

boodschap kunt doen. Toch zijn er veel 
dingen waarvoor we dankbaar mogen zijn. 
Nee, nog steeds niet als gebedskring samen 
komen, maar wel elkaar via de digitale weg 
opzoeken en zo punten voor dank en gebed 
aan elkaar doorgeven. Danken voor de 
regen, voor de natuur, mooie wolkenluchten 
en alles wat bloeit, voor huwelijksjubilea en 
goede uitslagen en ook voor zomaar een 
kaart! Punten voor gebed zijn de mensen die 
longpatiënt zijn of door de medisch 
behandelingen die ze moeten ondergaan, 
een groot risico lopen, die in een zorg- of 
verpleeghuis wonen en nu weer 
mondjesmaat bezoek mogen ontvangen. De 
zieken, die door het corona virus zijn 
getroffen, dichtbij en ver weg, de mensen 
die rouw dragen om een geliefde, die is 
overleden. Graag willen we u vragen met 
ons te danken voor alle initiatieven, die 
worden genomen om juist nù met elkaar als 
gemeente verbonden te blijven en te bidden 
voor alle mensen, wereldwijd, die door deze 
pandemie rouw dragen, ziek zijn, werkloos, 
zonder inkomen en zonder voedsel. 
  
Riek van Hussel 
 
 
Hoe de Michaëlkerk bij u thuis komt 
 
Veel kabels, statieven, apparatuur en 
afgeplakte ramen. Onze Michaëlkerk lijkt 
wel een omroepstudio. Dankzij de nieuwe 
apparatuur en een goed ingewerkt team zijn 
we in staat om wekelijks de kerk bij u thuis 
te brengen.  
De voorbereidingen voor zo’n uitzending 
beginnen vaak al op dinsdag! Wel 
constateren we dat de grens van de 
mogelijkheden van onze audio apparatuur 
in zicht komt. Wie had dat verwacht, zo kort 
na de verbouwing? Veel gemak wordt 
ondervonden van de vele aansluitpunten 
achter de aandachtswand.  
Vanaf deze wand loopt onder de kerkvloer 
een dikke buis met 48 kabels. Bij de 
verbouwing was er best twijfel of dat 
allemaal wel nodig was. Voor de huidige 
uitzendingen worden maar liefst 9 
microfoons ingezet en 5 camera’s. 
Doordeweeks worden regelmatig opnamen 
gemaakt in de kerk die dan op zondag in de 
dienst worden getoond. Daarbij lopen we er 
nu tegenaan dat we, ondanks alle mooie 
apparatuur die we hebben, niet beschikken 
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over opnameapparatuur. Dat betekent dat 
er een nogal omslachtige methode nodig is 
om beeld en geluid op te nemen en vele 
uren werk voor een clip van minder dan 4 
minuten, voordat de clip voldoet aan onze 
kwaliteitsnorm.  
We krijgen nu ook regelmatig gast-
predikanten in onze kerk. 
Deze predikanten worden grondig 
voorbereid op onze manier van kerk zijn in 
deze corona tijd. In het zwarte oog van de 
camera  kijken is niet iedereen gegeven.  
Wij prijzen ons gelukkig met onze eigen 
‘digi’ predikant. Samen met het audiovisuele 
team is er iets moois ontstaan. Met onze 
organist Frank Firet hebben we de 
verfijningen in deze uitzendprogramma’s 
kunnen uitvinden. Frank en  ook andere 
organisten bespelen het orgel met een 
geluidsmonitor achter zich waarmee zij de 
zangers goed kunnen horen. Vier zangers 
begeleiden is iets anders dan een volle kerk. 
De monitor was weer mogelijk door gebruik 
te maken van componenten van het oude 
geluidssysteem van voor de verbouwing.  
De autocue heeft nu ook zijn intrede gedaan 
waarmee teksten en info verschijnen op een 
scherm (niet voor de kijker thuis zichtbaar). 
Hiervoor wordt de enige nog werkende 
(oude) beamer van voor de verbouwing 
gebruikt. Alle aanpassingen in techniek zijn 
door de eigen mensen gerealiseerd. Alles 
loopt goed, al gaat er achter de schermen 
best weleens wat fout. Bijvoorbeeld 
apparatuur die het plotseling laat afweten. 
Het wordt allemaal opgelost en tot nu toe op 
tijd zonder hulp van buitenaf. 
Dit ook dankzij onze ‘digi’ koster Henk die 
kabels en microfoons tevoorschijn weet te 
toveren en het audio deel goed onder 
controle heeft. Ik ben trots op de audio-
visualisten/beamerteam van de 
Michaëlkerk die goede apparatuur van de 
kerkenraad hebben gekregen en er een 
prachtig product mee weten te maken.  
En dat zal iedereen kunnen beamen! 
 
Jos Tollenaar 
 
 
Blijf onze kerk juist ook in deze tijden 
financieel steunen! 
 
A.s. zondag collecteert de diaconie voor 
SchuldHulpMaatje: een initiatief van de 
kerken in Nederland. Onze vrijwilligers 

bieden hulp aan mensen die te maken 
hebben met (dreigende) schulden. Zonder 
oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van 
schulden te voorkomen, richten zij zich voor 
de langere termijn ook op zelfredzaamheid 
en bewust financieel gedrag. En je mag bij 
een maatje altijd opnieuw aankloppen voor 
advies of hulp bij je financiën. 
Elke SchuldHulpMaatje locatie werkt 
volgens de door SchuldHulpMaatje 
Nederland ontwikkelde aanpak. Dit 
garandeert: 

- Een beproefde effectieve en 
betrouwbare aanpak 

- Elk SchuldHulpMaatje is deskundig 
getraind en houdt dit op peil met 
ons Permanent Educatie Programma 

- Elk maatje beschikt over een 
Verklaring omtrent Gedrag (VOG) 
 

Schulden los je alleen op door structurele 
hulp, waarbij mensen leren zelf regie te 
nemen over hun financiële situatie. 
Geïnspireerd door het evangelie bieden wij 
als samenwerkende kerken financiële hulp 
aan het toenemend aantal mensen met 
schulden. Op een eigentijdse wijze. Ons 
uitgangspunt is dat je iemand in 
moeilijkheden niet in de steek laat. Wij gaan 
naast mensen met schulden staan. En samen 
kijken en leren we hoe zij vrij kunnen 
komen van een (dreigende) schuld. Iedereen 
die hulp nodig heeft bij financiële 
problemen, kan rekenen op de steun van 
onze maatjes. Ongeacht geloof, ras, 
geaardheid of afkomst. 
Voorkomen van schulden is natuurlijk het 
beste. Daarom geven we ruime aandacht 
aan vroegsignalering en preventie. Wie de 
cirkel van schulden doorbreekt of weet te 
voorkomen is pas echt vrij. 
Wij geloven in samenwerken. Samen lukt ’t  
is niet voor niets onze slogan. Op elk niveau 
in onze organisatie staat dit principe 
centraal. Samenwerken met alle genoemde 
partijen maakt het mogelijk hen weer 
perspectief te bieden op een toekomst 
zonder schulden. 
Het nummer van de diaconie is:  
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie 
Michaëlkerk Leersum.  
 
Uw bijdrage voor onze kerkelijke 
activiteiten kunt u overmaken op  
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. 
Gem. Leersum.  
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Het collectedoel van deze week:   beeld en 
geluid.  Onder deze bestemming vallen ook 
de internetdiensten, die in deze periode zo’n 
belangrijke verbinding met onze 
gemeenteleden en anderen vormen. Aan 
deze manier van kerk-zijn zijn echter ook 
kosten verbonden, die soms zelfs hoger 
uitvallen dan de periode hiervoor. Zo zijn 
onze abonnementskosten op Kerkomroep 
meer dan verdubbeld, hetgeen deels te 
maken heeft met het grote aantal kijkers 
naar onze online diensten. Met dit laatste 
zijn we natuurlijk heel blij, maar ook 
duidelijk is dat niets vanzelf gaat. 
We hopen dus dat u het collectedoel van 
deze week ruimhartig wilt steunen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moeite met Kerkomroep? Er is hulp! 
De kerkdienst op Kerkomroep wordt door 
veel gemeenteleden goed gevolgd en op 
prijs gesteld. Computerbezitters kijken via 
www.kerkomroep.nl => michaëlkerk mee. 
Voor MacOS en Android-apparaten is er een 
gemakkelijke gratis Kerkomroep-app. Toch 
blijkt het niet altijd even eenvoudig om 
verbinding te krijgen. Dat kan te maken 
hebben met de drukte bij Kerkomroep, die 
niet meer dan 100 gelijktijdige kijkers 
toelaat. Maar er kunnen ook andere 
oorzaken zijn. Kunt u  wat hulp gebruiken? 
Neem dan gerust doordeweeks even contact 
op met Jos Tollenaar, telefoon 06-53974741.  
Hij  helpt van harte!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkomroep.nl/

