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Nieuwsbrief  
20 november '20 
 
 
 
 
Zondag 5 april 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Zondag 22 november  
 
De tiende zondag van de herfsttijd. De 
laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vanaf 
volgende week is het weer Advent. 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. De coronatijd maakt deze 
gedachtenisdienst anders dan anders. De 
nabestaanden kunnen maar beperkt in ons 
midden zijn. En andere gemeenteleden 
zullen er rekening mee moeten houden dat 
het maximum van dertig kerkgangers 
zómaar bereikt kan zijn. Velen zullen de 
dienst online moeten volgen. Helaas, het is 
niet anders.  Ds. Pieter Goedendorp gaat in 
deze dienst voor. Het orgel wordt bespeeld 
door Frank Firet. Saskia Hoogendam 
begeleidt op de piano. Josephine van 
Geijtenbeek en Carine Roos zingen samen 
met Saskia. De zanggroep staat onder 
leiding van Carine en bestaat verder uit Ina 
Wolff en Jos Versluis. 

 
Wil je naar de  kerk komen, bel of app dan 
uiterlijk vrijdagavond naar 06 82 73 48 
61. In verband met zorgvuldige navolging 
van de coronamaatregelen wordt iedereen 
verzocht op tijd, uiterlijk 9.45 uur aanwezig 
te zijn. Het dragen van een mondkapje is 
niet verplicht, wordt door velen wel op prijs 
gesteld, maar laten we aan ieder zelf over. 
We gebruiken in deze periode één ingang:  

 
de zijdeur van het Michaëlhuis. Leden van 
het coördinatieteam wijzen waar je plaats 
kunt nemen. Na afloop van de dienst 
wachten we ook weer op hun aanwijzingen 
om het verlaten van de kerk goed te laten 
verlopen.  
 
Orde van dienst zondag 22 november 
-introfilm en orgelspel 
-de Paaskaars wordt aangestoken  
-Lied 598  
-welkom door de ouderling van dienst 
-hand op het hart 
-votum en groet 
-bij de dienst 
-Psalm 93: 1 en 4 
-voor jong en ouder  
-“Mag ik dan bij jou?”   
-Schriftlezing: Matteüs 24: 1-8 en 32-35 
-Lied 91-A: 1  
-Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4:13-18 
-Lied 91-A: 3 
-overdenking 
-“Spiegel im Spiegel”  
-gedachtenis van gestorvenen 
 -inleiding 
 -Lied 962  
 -wij gedenken 
 -intermezzo 
 -in het hart 
-“Door de wind”  
-dank- en voorbeden, stil gebed, 'onze Vader' 
-tenslotte 
-zending en zegen 

Zondag 22 november 
 
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Pieter 
Goedendorp 
Ouderling van dienst: Wim 
Immink 
Lector: Chiel van der Weiden 
Begeleiding: Frank Firet 
Collecte Diaconie: Hospice de 
Wingerd 
Collecte Kerk: Orgel en muziek 
 

Bankrekeningnummer diaconie: 
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 
 
Bankrekeningnummer kerk: 
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 
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-Lied 418 
-hand op het hart 
-mededelingenfilm en orgelspel 
 
De dienst begint om 10.00 uur en wordt live 
uitgezonden via www.kerkomroep.nl. De  
uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór 
kerktijd. Schakel PC of Kerkomroep-app niet te 
vroeg in: het kan gebeuren dat bij het opstarten 
van de kerkzender, vijf minuten vóór tijd, het 
beeld dan toch zwart blijft. Het kan helpen het 
beeld te (‘refresh’ met de knop ⟳). Naderhand is 
de dienst terug te zien via de knop “kijken” (PC) of 
“beeld (app). 

 
 
Dierbaren gedenken  

 
Komende zondag gedenken we de 
overledenen van het afgelopen kerkelijk 
jaar. We noemen als altijd de namen van 
onze overleden gemeenteleden. Maar 
daarbij willen we dit jaar Michaëlkerkers 
ook de mogelijkheid geven om de naam van 
een dierbare overledene te laten noemen. Is 
er in uw/jouw kring een overledene om te 
blijven gedenken, geef  zijn/haar naam dan 
graag uiterlijk vrijdagavond door: 
p.f.goedendorp@pknleersum.nl.  
ds. Pieter Goedendorp  
 
 

Omzien naar elkaar 
 
Tjeerd Jongeling is nog altijd opgenomen 
in Warande zorgcentrum Bovenwegen, 
Heideweg 2, 3708 AT Zeist. Ernstig ziek, 
maar thuis, is Harry Lokhorst. Mevrouw C. 
Doornenbal- van Doorn is dinsdag 
vanwege gezondheidsklachten opgenomen 
in het ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede. 
Een heel aantal andere gemeenteleden is 
met uiteenlopende vooruitzichten onder 

behandeling. Niet ieder stelt er prijs op 
steeds op deze bladzijden genoemd te 
worden. Laten we proberen met hen mee te 
leven en hen gedenken in onze gebeden. We 
wensen hen en hun naasten kracht van God 
toe. 
 

 
Bloemengroet  
 

Afgelopen zondag 15 
november was de 

bloemengroet 
bestemd voor de 
heer Joop de Fluiter 
die thuis herstellende 
is van een operatie. 

 
 

 
Herstart catechesegroep 
 
Komende maandagavond 
23 november komt de 
catechesegroep voor 
middelbare scholieren na 
een onderbreking van 
anderhalve maand weer bij 
elkaar! Tijd en plaats als 
altijd: 19.00 tot 19.45 uur 
in het Michaëlhuis. We voegen ons naar de 
voorschriften (mondkapjes, afstand…) die 
ook school gangbaar zijn. Toen in oktober 
de overheid nieuwe maatregelen 
aankondigde om het coronavirus in te 
dammen legden we ook in de Michaëlkerk 
bijna alle activiteiten stil. Intussen zijn er 
versoepelingen gekomen. Daar sluiten we in 
onze gemeente bij aan met een herstart van 
de catechesegroep. Esther Gijsbertsen en 
Niels Duifhuizen zullen in de komende tijd 
de catechesebijeenkomsten leiden. De 
betrokken jongeren en hun ouders kregen 
intussen ook al per app en mail bericht 
hierover. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkomroep.nl/
mailto:p.f.goedendorp@pknleersum.nl
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Voedselbank 
 
In de afgelopen periode hebben we vanuit 
de diaconie de Voedselbank gesteund. 
Hierover ontvingen we het volgende 
bericht: 
"De Voedselbank Utrechtse Heuvelrug 
bedankt de Diaconie van de Michaelkerk 
voor de bijdrage die wij mochten ontvangen. 
Wij konden een aantal weken fruit, kaas en 
groenten bij onze pakketten voegen. Dat is 
in deze moeilijke, door corona beheerste 
tijd, heel fijn. We maken op dit moment voor 
zo’n 70 gezinnen iedere week een pakket en 
mede door de ondersteuning van kerken en 
maatschappelijke instanties in de regio lukt 
het ons om steeds weer een goed en 
gevarieerd pakket te verzorgen. Dat gaat 
niet zonder uw steun. Bedankt daarvoor."  
Op oogstzondag, na dankdag, hebben we 
gecollecteerd voor de Voedselbank. Uw 
bijdrage voor dit doel is ook nu nog welkom. 
 
De diaconie 

 
 
Week van de mantelzorg:  
5 - 11 november 
 
In Nederland zijn veel 
mantelzorgers, wel zo'n 3.7 
miljoen mensen die voor een ander 
zorgen. Soms wel 8 uur per dag en dat vaak 
ook nog in combinatie met een baan. 
De zorg richt over het algemeen op 
bekenden en degenen die de zorg verlenen 
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 een Amaryllis arrangement en 
natuurlijk een kaartje: 
 
Met een hartelijke groet 

vanuit de Michaëlkerk 

 
 

Kerkdiensten komende periode 
 
29 november: mw.ds. G. Morsink, Zeist 
6 december: ds. Pieter Goedendorp 
13 december: ds. Jan Stelwagen 
20 december: ds. Pieter Goedendorp 
 
 

Bericht uit Moria 
 
Anderhalve maand geleden voerden we 
samen met de diaconie actie voor de 
vluchtelingen in kamp Moria op Lesbos. Ons 
gemeentelid Maarten Westerduin was er in 
die tijd om met de vrijwilligersorganisatie 
BecauseWeCarry te helpen slaapmatjes en 
slaapzakken uit te delen. Intussen reisde 
Maarten opnieuw naar Moria toe. Hij stuurt 
ons een bericht. 
Lieve gemeenteleden! 
De laatste keer dat ik iets vertelde over het 
vluchtelingenwerk op Lesbos waren jullie zo 

enthousiast dat ik het leuk vind om weer 
even iets te delen. Op het moment dat jullie 
dit lezen ben ik weer op Lesbos. Deze keer 
ben ik verantwoordelijk voor het 
‘vloerenproject’. We hebben een bedrijf uit 
Genemuiden gevonden die 25.000m2 
vloerbedekking kon leveren. Dit tapijt wordt 
in Griekenland in de juiste stukken 
gesneden en vervolgens uitgedeeld aan de 
vluchtelingen. 
Zo beschikt elk 
van de 900 
tenten over een 
vloer die 
bestaat uit 
pallets, 
spaanplaat en 
een zachte 
vloerbedekking. 
Dit is richting de 
winter 
natuurlijk van 
enorm groot belang voor al die gezinnen. 
Wellicht dat ik weer iets vertellen kan als ik 
terug ben, voor nu alvast geweldig bedankt 
voor de belangstelling en jullie gebeden!  
 
Maarten Westerduin 
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Collectebestemmingen 
 
Zondag 22 november 2020 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie 
voor “Hospice de Wingerd" 
 
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. 
 
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. Het collectedoel deze week 
is: orgel en muziek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als u onze gemeente wilt steunen met een 
extra gift, kunt u deze overmaken op: 
NL 40 RABO 03 73 72 41 36 t.n.v. Herv. 
Gem. Leersum  
onder vermelding van "gift corona". 
 


