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Achter	de	wolk	van	de	hemelvaart	
	
Het	lukt	niet	om	in	de	hemel	te	kijken.	Hoe	graag	we	dat	
soms	 ook	 zouden	 willen.	 In	 het	 verhaal	 dat	 de	 Bijbel	
vertelt	 over	 Jezus’	 hemelvaart,	 in	 Lucas	 24	 en	
Handelingen	 1,	 sporen	 engelen	 de	 leerlingen	 van	 Jezus	
aan	om	de	plek	maar	beter	achter	te	laten.	‘Blijf	niet	naar	
de	hemel	staren!’	De	leerlingen	moeten	terug	naar	de	stad.	
Naar	 de	 mensen	 om	 hen	 heen.	 Naar	 het	 leven.	 Dat	 is	
makkelijker	gezegd	dan	gedaan,	weet	ieder	die	wel	eens	
een	 geliefde	 heeft	 verloren.	 Maar	 tegelijk:	 tussen	 de	
mensen	vind	je	de	troost	die	je	nodig	hebt.	Naar	de	hemel	blijven	kijken	helpt	niet.		
Een	wolk	onttrok	Hem	aan	hun	ogen,	vertelt	Handelingen.	Wat	voor	wolk	dat	was?	Was	
het	een	mist,	die	alle	zicht	ontneemt?	Of	een	donkere	bui?	Nee,	wie	z’n	Bijbel	kent	weet	
dat	er	óók	een	wolk	van	Gods	aanwezigheid	bestaat.	Exodus	vertelt	over	de	wolkkolom	
die	 Israël	 door	 de	 woestijn	 begeleidde	 en	 wáár	 maakte	 wat	 de	 Naam	 van	 de	 Heer	
betekent:	 ‘Ik	 zal	 er	 zijn…’	De	wolk	 verwijst	 naar	Gods	 aanwezigheid.	 En	dan	 is	 er	 een	
andere	wolk:	 de	wolk	 die	 in	Hebreeën	 12	 de	 ‘grote	wolk	 [néfos]	 van	 getuigen’	wordt	
genoemd.	Dat	 zijn	 al	 de	 geliefden	 en	 gelovigen	die	 in	Gods	 nabijheid	 zijn	 opgenomen.	
Efeziërs	4	schrijft	hoe	Jezus,	toen	Hij	opsteeg	naar	de	hemel,	gevangenen	meevoerde.	Dat	
zijn	de	mensen	die	in	het	dodenrijk	gevangen	zaten,	maar	door	Jezus	bevrijd	werden.	De	
wolk	van	getuigen,	de	doden	nu	voorgoed	met	God	verenigd,	zijn	meegenomen	door	Jezus.		
‘Hij	die	is	afgedaald,	is	dezelfde	als	Hij	die	opsteeg,	tot	boven	de	hemelsferen,	om	alles	met	
Zijn	aanwezigheid	te	vullen’	(Efeziërs	4:	10).	
Jezus	daalde	in	het	dodenrijk	en	nam	de	doden	mee	te	nemen	naar	de	hemel	–	als	wolk	
van	getuigen	die	ons	hier	op	aarde	blijven	vertellen	over	het	leven	dat	God	geeft.	Over	God	
-	‘Ik	zal	er	zijn’	of	je	Me	nu	ziet	of	niet	-	of	je	nog	iets	van	geloof	voelt	of	niet	-	of	je	nu	je	
eigen	naam	nog	kan	herinneren	of	niet.	‘Ik	zal	zijn.’	Zo	is	God.	En	zo	is	Jezus	geworden.	De	
kerkvaders	begrepen	het	goed:	Jezus	daalde	van	de	hemel	naar	de	aarde	om	de	aarde	op	
te	heffen	naar	de	hemel.	Eerst	aanwezig	bij	een	handjevol	vrienden,	maar	nadien	als	de	
voortrekker	van	een	wolk	van	getuigen.		
We	kunnen	de	hemel	niet	inkijken.	Er	zijn	wolken	die	ons	scheiden.	Maar	tegelijk	is	er	die	
verbinding.	Met	de	hemelvaart	zegt	de	kerk:	Jezus	is	niet	weg,	maar	is	in	Gods	nabijheid.	
En	zo	is	hij	alomtegenwoordig.	En	die	wolk	waardoor	je	als	achterblijvers	niets	meer	ziet,	
dat	kan	nou	net	de	aanwezigheid	van	God	zijn.	De	Trooster,	die	van	God	komt,	is	alleen	op	
aarde	 te	 vinden.	 Hier,	 waar	 je	 samen	 met	 anderen	 de	 inspiratie	 en	 de	 liefde	 van	 je	
overleden	geliefden	herinnert	en	God	ervoor	dankt.	Ze	zijn	opgenomen	in	de	wolk	van	de	
hemelvaart.	
ds.	Pieter	Goedendorp	 	
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BIJ	DE	DIENSTEN	
	
Zondag	22	mei				
	
Na	de	ontdekking	op	de	Paasmorgen	van	het	lege	graf	vierden	en	vieren	de	leerlingen	van	
Christus	op	iedere	eerste	dag	van	de	week	nog	altijd	Pasen.	Nog	altijd!	Komende	zondag	
is	op	de	kalender	van	de	kerk	de	vijfde	zondag	na	Pasen,	de	zesde	van	de	Paastijd	dit	jaar.	
Al	die	zondagen	kregen	in	de	 loop	van	de	geschiedenis	een	eigen	naam.	Nadat	de	kerk	
veertien	dagen	geleden	met	Psalm	66	nog	opgetogen	jubelde	over	de	opstanding	(zondag	
‘Jubilate’)	kwam	vorige	week	zondag	‘Cantate’-	‘Zingt!’	Een	naam,	die	was	ontleend	aan	
Psalm	98:	“Zingt	de	Heer	een	nieuw	lied.”	Komende	zondag	voegt	zich	zondag	‘Rogate’	in	
de	rij.	Rogate	betekent:	 “Vraagt!”.	De	naam	is	ontleend	aan	 Johannes	16	waar	 Jezus	de	
leerlingen	opdraagt	God	om	hulp	te	vragen.	Werd	vanouds	uit	het	evangelie	Johannes	16	
op	deze	zondag	gelezen,	dit	jaar	richten	we	ons	met	het	leesrooster	van	Kind	op	Zondag	
op	Johannes	14:23-29:	Jezus	vertelt	zijn	leerlingen	dat	hij	weggaat	naar	zijn	Vader.	Maar	
hij	 laat	 hen	niet	 alleen	 achter:	 de	heilige	Geest	 zal	 komen	om	de	 leerlingen	 te	helpen.	
Daarom	hoeven	ze	niet	ongerust	 te	zijn.	Ds.	Pieter	Goedendorp	gaat	voor	 in	de	dienst.	
Frank	Firet	begeleidt	de	 samenzang	en	ouderling	van	dienst	Marian	Clarijs	 zal	 ook	de	
Schriftlezingen	verzorgen.	
	
Hemelvaartsdag	26	mei	
	
Op	de	kalender	van	de	kerk	is	Hemelvaart	de	veertigste	
dag	van	Pasen.	Het	Nieuwe	Testament	vertelt	hoe	er	
voor	 Jezus’	 leerlingen	 een	 fase	 afsluit	 met	 de	
hemelvaart	van	hun	Heer.	Hij	keert	terug	naar	God	die	
hem	gezonden	heeft.	Het	is	aan	ons	in	zijn	geest	en	in	
zijn	spoor	verder	te	gaan	en	in	de	wereld	Gods	liefde	
en	Gods	daden	te	verkondigen.	Wij	weten:	Hij	is	met	ons,	alle	dagen,	tot	aan	de	voleinding	
der	wereld.	Daarover	gaat	het	in	de	viering	waarvoor	we	in	de	vroege	morgen	van	deze	
dag	bij	elkaar	komen	in	de	Michaelkerk.	Om	9.30	uur	begint	de	dienst.	Voorganger	is	ds.	
Pieter	Goedendorp.	 Ina	Wolff	 leest	 uit	 de	 Schriften.	 Frank	 Firet	 bespeelt	 het	 orgel.	De	
dienst	is	ook	via	de	beeld-	en	geluidstream	op	Kerkomroep	te	volgen,	maar	de	beamer	
blijft	uit.	We	gebruiken	een	gedrukte	orde	van	dienst.	
	
Zondag	29	mei	–	zondag	‘Weeskinderen’		
	
De	laatste	zondag	in	de	Paastijd	van	het	kerkelijk	jaar.	De	zondag	na	Hemelvaart	wordt	
ook	wel	“Wezenzondag”	genoemd:	de	Heer	voer	ten	hemel	en	voor	de	discipelen	begon	
het	wachten	 op	wat	 komen	 zou.	 Een	 zondag	 in	 afwachting	 van	 het	 Pinksterfeest;	 een	
zondag	in	het	teken	van	een	belofte.	Vanouds	zette	psalm	27	de	toon	voor	deze	dag:	“Hoor,	
Heer,	hoe	ik	roep!”	Jubelen,	zingen,	bidden,	roepen.	Je	hoort	een	lijn	in	het	karakter	van	
deze	zondagen	van	Pasen	naar	Pinksteren,	de	vijftigste	Paasdag.	We	verwelkomen	ds.	mw.	
Anne	Verbaan	uit	Ermelo	in	ons	midden.	Misschien	aardig	om	te	weten:	in	de	jaren	’90	
waren	onze	eigen	predikant	en	het	predikantenechtpaar	Verbaan	werkzaam	in	dezelfde	
Friese	regio.	Frank	Firet	begeleidt	de	samenzang.	Lector	is	Chiel	van	der	Weiden.		
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COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Zondag	22	mei	
	
Tijdens	de	dienst	van	22	mei	collecteert	de	diaconie	voor	voor ons jaarproject via Kerk in 
Actie “Kansen voor jongeren in achterstandswijken in Libanon”.	 (collecte	 1	 via	 de	
collecte-app)	
	
In	Bourj	Hammoud,	 een	 overbevolkte	 en	 arme	wijk	 in	Beiroet,	 zijn	 de	 problemen	niet	 te	
overzien.	Gebrek	aan	goed	onderwijs,	werkloosheid,	armoede	en	geweld	ontnemen	jongeren	
-	 Syrische	 vluchtelingen,	 maar	 ook	 de	 Libanese	 jeugd	 -	 elk	 perspectief	 op	 een	 betere	
toekomst.	Jongerencentrum	Manara	in	Beiroet	vangt	ieder	jaar	duizend	kwetsbare	tieners	
uit	 deze	 wijk	 op.	 Het	 centrum	 voelt	 voor	 hen	 als	 een	 tweede	 thuis:	 ze	 krijgen	
huiswerkbegeleiding,	 een	 vaktraining,	 psychosociale	 hulp	 of	 kunnen	 er	 terecht	 voor	 een	
partijtje	tafelvoetbal	of	airhockey.	Deze	veilige	en	liefdevolle	plek,	waar	jongeren	de	ruimte	
krijgen	 leeftijdsgenoten	 te	ontmoeten	en	even	onbezorgd	 jong	kunnen	zijn,	geeft	hen	een	
stevig	steuntje	in	de	rug	op	weg	naar	de	toekomst.		
Met	uw	bijdrage	steunt	u	werelddiaconale	projecten	van	Kerk	 in	Actie,	zoals	het	werk	 in	
Beiroet	voor	kwetsbare	jongeren.		
•	 Voor	30	euro	per	maand	krijgt	een	jongere	huiswerkbegeleiding	
•	 Voor	35	euro	per	maand	krijgt	een	jongere	een	vakopleiding	timmeren	
•	 Voor	120	euro	per	jaar	krijgt	een	jongere	psychosociale	hulp	
	
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.			
	
	
Donderdag	26	mei	-	Hemelvaartsdag	
	
Tijdens	deze	dienst	collecteert	de	diaconie	voor	“Stichting	de	Vrolijkheid”.	(collecte	1	
via	de	collecte-app)	
	
Stichting	 de	 Vrolijkheid	 organiseert	 voor	 kinderen	 en	 jongeren	 in	 asielzoekerscentra	
creatieve	activiteiten.	Zij	hebben	vaak	indringende	ervaringen	achter	de	rug.	Dans,	theater,	
muziek,	 nieuwe	media	 en	 beeldende	 kunst	 zijn	 het	 instrument	 om	hun	 verhalen	 vorm	 te	
geven.	
Een	op	de	drie	vluchtelingen	die	naar	Nederland	komt	is	jonger	dan	achttien	jaar.	Deze	jonge	
vluchtelingen	 zijn	 vaak	 afkomstig	 uit	 landen	 waar	 geweld	 en	 onderdrukking	 tot	 het	
dagelijks	leven	horen.	Ze	hebben	vaak	indringende	ervaringen	achter	de	rug.	Hun	bestaan	
in	Nederland	blijft	doorgaans	nog	jarenlang	onzeker.		
De	 Vrolijkheid	 -	 voluit	 de	 Nationale	 Stichting	 ter	 Bevordering	 van	 Vrolijkheid	 -	 is	 een	
netwerk	 van	 professionele	 kunstenaars,	 regelaars,	 vrijwilligers,	 kinderen,	 jongeren	 en	
ouders,	die	samen	wekelijks	meer	dan	100	kunstprojecten	op	bijna	30	azc’s	realiseren.	
Dans,	theater,	muziek,	nieuwe	media	en	beeldende	kunst	zijn	het	instrument	om	verhalen	
vorm	 te	 geven.	 Vrolijke	 ruimtes	 bieden	 de	 inspiratie	 om	 eigen	 talenten	 te	 ontdekken	 en	
ontwikkelen.	
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De	algemene	kerkelijke	collecte	(collecte	2	via	de	collecte-app)	is	bestemd	voor	Jeugd-	en	
Jongerenwerk		
	
	
Zondag	29	mei	
	
Tijdens	deze	dienst	collecteert	de	diaconie	voor	“De	Herberg	te	Oosterbeek”	(collecte	1	
via	de	collecte-app)	
	
De	Herberg	is	in	1993	geopend	op	initiatief	van	de	IZB,	in	samenwerking	met	300	diaconieën	
en	 met	 de	 Generale	 Diaconale	 Raad	 van	 de	 toenmalige	 Nederlandse	 Hervormde	 Kerk.	
Sindsdien	wordt	de	Herberg	door	veel	meer	diaconieën	gesteund,	afkomstig	uit	de	breedte	
van	kerkelijk	Nederland.	
De	Herberg	wil	fungeren	als	het	verlengstuk	van	het	pastorale	en	diaconale	werk	dat	in	de	
gemeente	plaatsvindt.	De	Herberg	wil	de	gemeente	dienen	door	tijdelijk	de	pastorale	zorg	
voor	een	gemeentelid,	die	als	gast	in	de	Herberg	verblijft,	over	te	nemen.	Omgekeerd	heeft	
de	Herberg	de	gemeente	nodig	zodat	de	gast	na	het	verblijf	 in	de	Herberg	goede	nazorg	
ontvangt.	
	
In	 het	 programma	 voor	 de	 Herberggast	 is	 geprobeerd	 een	 balans	 te	 vinden	 tussen	
gezamenlijke	 en	 individuele	 programmaonderdelen	 en	 vrije	 tijd.	 De	 maaltijden	 zijn	
gezamenlijk	met	medegasten	en	vrijwilligers.	Ook	wordt	er	samen	koffie	en	theegedronken.	
Bijbelbesprekingen,	 creatieve	 activiteiten	 en	 de	 themaochtend	 (rond	 het	 thema	
zelfvertrouwen)	 worden	 gehouden	 op	 vaste	 dagen	 en	 tijdstippen.	 Dagopeningen	 en	
dagsluitingen	vinden	plaats	in	de	kapel.	
	
In	de	Herberg	is	een	kleine	professionele	staf.	Heel	veel	taken,	zowel	overdag	als	’s	avonds	en	
in	 het	 weekend	 worden	 echter	 door	 vrijwilligers	 gedaan.	 Dat	 er	 in	 de	 Herberg	 zoveel	
vrijwilligers	 werken	 heeft	 niet	 alleen	 een	 financiële	 reden.	 Zij	 bepalen	 door	 hun	
gemotiveerde	en	enthousiaste	inzet	een	groot	deel	van	de	sfeer	in	huis.	De	gasten	merken	
dat	op.	
	
Om	het	verblijf	voor	de	gasten	financieel	mogelijk	te	maken,	betalen	zij	een	eigen	bijdrage	
per	dag,	die	niet	kostendekkend	is.	De	Herberg	is	daarom	voor	de	exploitatie	afhankelijk	van	
giften	van	diaconieën,	particulieren	en	andere	donateurs.	
	
De	algemene	kerkelijke	collecte	(collecte	2	via	de	collecte-app)	op	deze	zondag	is	bestemd	
voor	Beeld	en	Geluid.	
	
	
De	 opbrengst	 van	 de	 derde	 collecte	 (de	 zendingsbus)	 is	 bestemd	 voor	 het	
Voedingsprogramma	voor	ondervoede	gezinnen	in	Rwanda	via	de	GZB.		
	
Cyangugu	staat	bekend	als	het	armste	deel	van	Rwanda.	Ondervoeding	of	slechte	voeding	is	
een	 belangrijke	 oorzaak	 waardoor	 mensen	 ernstig	 ziek	 worden	 of	 zelfs	 sterven.	 De	
Anglicaanse	 Kerk	 helpt	 lokale	 gemeenten	 om	 voor	 de	 meest	 ondervoede	 kinderen	 en	
gezinnen	te	zorgen.		
		
De	Anglicaanse	Kerk	ziet	het	als	haar	taak	om	kwetsbare	mensen	te	helpen	op	weg	naar	een	
betere	ontwikkeling.	Op	verschillende	plekken	zijn	daarom	voedingsprogramma’s	opgezet.	
Twee	keer	per	week	krijgen	vooral	jonge	kinderen,	maar	soms	ook	volwassenen	een	gezonde	
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maaltijd	 of	 een	 beker	 voedzame	 pap	 aangeboden.	 Ook	worden	moeders	 getraind	 hoe	 ze	
beter	voor	hun	gezin	kunnen	zorgen.	Er	wordt	voorlichting	gegeven	over	gezonde	voeding,	
verbouwen	van	groenten,	dagelijks	hygiëne	en	de	omgang	met	kinderen.	Na	drie	maanden	
worden	de	deelnemers	gewogen.	Als	kinderen	in	de	groene	zone	zitten,	kan	een	ander	kind	
weer	deelnemen	aan	het	programma.	
		
De	lokale	kerk	voert	het	programma	uit.	De	dominee	is	meestal	aanwezig	en	bidt	voor	de	
mensen.	Gemeenteleden	helpen	bij	het	klaarmaken	van	de	maaltijd.	Het	Evangelie	wordt	op	
een	praktische	manier	uitgelegd	en	voorgeleefd.	Dat	maakt	het	voedingsprogramma	van	de	
kerk	bijzonder;	de	liefde	van	God	wordt	concreet	zichtbaar	en	het	verandert	de	samenleving.		
Hoe	kunt	u	helpen?	
	
•	 Voor	€	1,-	ontvangt	een	kind	twee	keer	per	week	een	gezonde	maaltijd.	
•	 Voor	 €	 350,-	 kan	 de	 kerk	 materialen	 en	 meetinstrumenten	 aanschaffen	 om	 een	
voedingsprogramma	te	starten.	
•	 Voor	€	100,-	 kunnen	de	 trainingen	worden	georganiseerd	en	de	 juiste	materialen	
worden	aangeschaft		
	
(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	
	
Onze	zieken	
	
Op	 dit	 moment	 zijn	 er	 -voor	 zover	 bekend-	 geen	 gemeenteleden	 in	 een	 ziekenhuis	
opgenomen.	Niet	dat	er	geen	zieken	zijn,	maar	allen	verblijven	thuis	of	ondergaan	van	huis	
uit	hun	behandelingen.	Laten	we	elkaar	blijven	gedenken	in	onze	gebeden	en	met	elkaar	
blijven	meeleven	op	de	manier	die	bij	 je	past.	Een	telefoontje,	een	kaart,	een	brief,	een	
mailbericht:	er	zijn	heel	wat	mogelijkheden	om	met	elkaar	in	verbinding	te	blijven.		
ds.	Pieter	Goedendorp		
	
	

Bloemengroet	
	
De	bloemengroet	op	8	mei	was	bestemd	voor	mw.	Knoppers.	En	op	15	mei	
gingen	de	bloemen	naar	mw.	M.	van	Dijk.	
	
	
Gebedskring	
	
Wat	 was	 het	 fijn	 dat	 we	 weer	 gewoon	 bij	 elkaar	 konden	 komen	 als	
gebedskring,	samen	zingen,	samen	een	Bijbelgedeelte	 lezen,	samen	dank-	

en	gebedspunten	noemen	en	samen	bidden,	en	dat	bovendien	in	alle	vrijheid!	Als	punten	
om	God	te	danken	noemden	we	ons	samen	-zijn,	de	geboorte	van	een	(klein-)	dochter,	
mensen	die	 een	huwelijksjubileum	mochten	 vieren	 of	 na	 een	 ziekenhuisopname	weer	
thuiskwamen.	Als	punten	voor	gebed	werden	onder	meer	genoemd	de	ernstig	zieken,	de	
mensen	 die	 slechte	 uitslagen	 kregen	 en	 zware	 behandelingen	 moeten	 ondergaan,	 de	
eenzamen,	 de	 mensen	 die	 verdriet	 hebben	 door	 het	 overlijden	 van	 een	 geliefde,	 alle	
slachtoffers	van	oorlogsgeweld,	natuurrampen	en	de	vervolgde	Christenen,	waar	ook	ter	
wereld.	Ook	voor	de	vrede	van	 Jerusalem,	voor	de	kinderen,	voor	mensen	die	 leven	 in	
armoede	en	voor	hen	die	zich	inzetten	voor	vrede	en	gerechtigheid,	hebben	we	gebeden.	
We	vragen	u	met	ons	 te	bidden	voor	het	werk	 in	opvanghuizen,	 zoals	 van	Timon,	 om	
jongeren	te	helpen	hun	leven	weer	op	de	rails	te	krijgen.	De	laatste	verzen	in	het	Evangelie	
van	Mattheus	zijn	een	bemoediging	voor	de	discipelen	toèn,	maar	ook	nù	voor	ons,	waar	
Jezus	zegt:	“Mij	is	alle	macht	gegeven	in	de	hemel	en	op	de	aarde”	en	“Ik	ben	met	jullie,	
alle	dagen,	tot	aan	de	voltooiing	van	deze	wereld”.		 	 							
Namens	de	gebedskring,	Riek	van	Hussel	
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Vacature	seniorenpastor		
	
Nadat	aan	het	begin	van	de	coronacrisis	in	het	voorjaar	van	2020	
Esther	Colijn	afscheid	nam	van	onze	gemeente,	bleef	de	functie	
van	‘seniorenpastor’	in	de	Michaëlkerk	helaas	twee	jaar	vacant.	
Gelukkig	 kon	 enkele	 weken	 geleden	 de	 werving	 voor	 een	
opvolger	in	deze	functie	weer	van	start	gaan.	Er	verscheen	een	
advertentie	op	de	website	‘Reliwerk.nl.’	Ook	in	deze	Nieuwsbrief	
werd	daar	toen	aandacht	aan	besteed.	Er	kwam	een	aantal	mooie	
reacties	binnen	en	begin	mei	kon	met	een	paar	sollicitanten	een	
gesprek	worden	gevoerd	en	uiteindelijk	de	keuze	bepaald.		
Zo	melden	we	op	deze	plek	met	plezier	de	naam	van	mevrouw	Yolanda	van	der	Stelt	-	van	
den	Berg	uit	Maurik.	Yolanda	van	der	Stelt	is	kerkelijk	werker	met	een	ruime	ervaring,	die	
goed	 op	 het	werk	 in	 onze	 gemeente	 aansluit.	 Op	 dit	moment	 is	 zij	 als	 seniorenpastor	
verbonden	aan	de	protestantse	gemeente	De	Opstandingskerk	te	Houten.		In	juli	hoopt	zij	
met	haar	taak	in	de	Michaëlkerk	te	kunnen	beginnen.	In	die	tijd	zullen	we	in	een	zondagse	
eredienst	haar	officieel	in	ons	midden	verwelkomen	en	-zoals	dat	in	de	taal	van	de	kerk	
heet-	‘inleiden	in	haar	bediening.’		
	
Eindexamens	
	
De	eindexamens	zijn	vorige	week	begonnen.	Vanaf	donderdag	12	
mei	tot	en	met	maandag	30	mei	worden	in	het	eerste	tijdvak	de	
examens	voor	‘de	coronageneratie,’	de	groep	leerlingen	die	
misschien	wel	de	moeilijkste	voorbereiding	ooit	had,	doordat	zij	
vanwege	corona	veel	thuis	les	kregen.	Hoe	het	ook	zij:	belangrijke	
weken	voor	de	middelbare	scholieren,	ook	onder	ons,	en	voor	de	
families	om	hen	heen.	We	wensen	jullie	veel	sterkte	toe	in	deze	tijd.	
Hou	het	hoofd	koel.	Vertrouw	op	jezelf.	’t	Komst	vast	goed!	Met	alle	
uitdagingen	die	je	in	de	afgelopen	twee	jaar	al	hebt	overwonnen,	heb	je	immers	al	laten	
zien	hoeveel	je	in	de	mars	hebt!	
ds.	Pieter	Goedendorp		
	
P.S.	Kent	u	een	eindexamenkandidaat?	Geeft	u	dan	de	naam	door	aan	Marian	Clarijs,	dan	
komt	er	namens	de	kerk	een	leuke	attentie.	
	
	 	

Yolanda van der Stelt 

Foto: Zhuo Cheng –  
unsplash 
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BERICHTEN		
 
Pieterpad	lopen	voor	Kika		
	
Afgelopen	 weekend	 heb	 ik	 het	 eerste	 gedeelte	 van	 het	
Pieterpad	gelopen	om	sponsorgeld	bij	elkaar	te	brengen	voor	
Kika.	Vrijdag	met	de	auto	naar	Rolde,	toen	met	de	bus	naar	
de	 tentjes	 op	 de	 camping	 in	 Groningen.	 Zaterdagmorgen	
vroeg	 met	 de	 bus	 naar	 Pieterburen	 gebracht	 om	 daar	 te	
starten	met	 lopen	naar	Groningen	(43	km).	Zondagmorgen	
om	7	uur	weer	gaan	lopen	om	na	38	km	bij	de	auto	in	Rolde	te	finishen.	Het	was	zwaar	en	
ook	emotioneel	om	onderweg	de	verhalen	te	horen	wat	de	ziekte	kanker	voor	leed	en	pijn	
geeft,	 maar	 tegelijkertijd	 ook	 steun	 om	 door	 te	 gaan	met	 lopen	maar	 ook	met	 leven.	
Zaterdagavond	werd	bekend	gemaakt	dat	we	met	deze	wandeltocht	een	bedrag	van	€	
132.827,00	 bij	 elkaar	 hadden	 opgehaald	 met	 de	 sponsors,	 dankzij	 degene	 die	 mij	
gesponsord	hadden	kon	ik	€	4260.00	daaraan	bijdragen.	Dit	is	voor	onderzoek	om	nieuwe	
geneesmethoden	te	ontwikkelen,	om	het	genezingspercentage	tot	liefst	100	%	te	krijgen.	
Hierbij	wil	ik	iedereen	bedanken	voor	het	meeleven	en	sponsoren.	Vrijdag	30	september	
ga	ik	voor	het	tweede	gedeelte	van	Rolde	naar	Hardenberg	totaal	83	km.		
Lia	van	de	Lagemaat	
	
	
Citaat	Bonhoeffer	
	
Heilige	Geest,	geef	mij	geloof,	dat	mij	redt	van	vrees	en	moedeloosheid.		
DBW	/WE	pag.	80	
Peter	de	Grunt	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



9	
	

Bloemenmarkt	zaterdag	7	mei	
	

In	de	vorige	Nieuwsbrieven	nodigden	Gerriëtte,	Prisca	en	
Martin	 ons	 uit	 voor	 een	 fleurig	 evenement	 op	 het	
Kerkspeelplein	 op	 zaterdag	 7	 mei:	 de	 potgrond-	 en	
perkgoed-verkoopactie!	 De	 oproep	 was	 niet	 aan	
dovemansoren	 gericht,	 bleek	 intussen.	 Heel	 wat	 mensen	
deden	 een	 bestelling	 en	 heel	 wat	 gemeenteleden	 hebben	
met	 zelfgemaakt	 gebak	 ook	 bijgedragen	 aan	 een	
supergezellige	morgen	bij	de	Michaëlkerk.		

Het	had	wel	wat,	 in	de	 luwte	van	de	pandemie	weer	 ‘ns	ontspannen	met	elkaar	 iets	 te	
doen.	 Elkaar	 te	 ontmoeten,	 bij	 te	 praten	 en	 plezier	 te	 beleven.	 Dat	 helpt	 óók	 om	 de	
onderlinge	band	wee	te	verstevigen.	Het	was	leuk	om	te	zien	hoe	mede	dankzij	de	‘losse	
verkoop’	ook	heel	wat	voorbijgangers	zich	‘op	de	bonnefooi’	zich	op	het	Kerkspeelplein	
meldden.		
De	geweldige	inzet	van	de	 ‘thuisbakkers’	heeft	er	flink	bij	geholpen	om	met	elkaar	een	
mooi	bedrag	bij	elkaar	te	brengen.	De	totaalopbrengst	bedroeg	op	een	haar	na	€1.000!		
Reuze	 bedankt	 iedereen,	 organisatoren	 en	 medewerk(st)ers,	 thuisbakkers,	 klanten	 en	
bezoekers,	voor	deze	gezellige	Bloemenmarkt!		
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Vijfde	‘Feest	van	de	Geest’	op	de	Utrechtse	Heuvelrug	
	
Een	tweejaarlijkse	ontmoeting	tussen	nieuw-gemaakte	beeldende	kunst,	kerkgebouwen	
en	 het	 Pinksterfeest.	 In	 de	 tijd	 van	 Hemelvaart	 en	 Pinksteren	 zijn	 over	 de	 Utrechtse	
Heuvelrug,	net	 als	 in	 verschillende	andere	 regio’s	 in	Nederland,	 kerken	open	voor	het	
publiek.	Kunstenaars	presenteren	en	exposeren	nieuw	gemaakte	kunst,	geïnspireerd	op	
het	Pinksterfeest.	Coronamaatregelen	maakten	het	in	de	afgelopen	twee	jaar	onmogelijk	
het	Feest	van	de	Geest	te	organiseren.	Maar	nu	is	het	zover:	het	tiende	Feest	van	de	Geest,	
dat	voor	de	vijfde	keer	dan	ook	in	de	Utrechtse	Heuvelrug	wordt	gehouden!	
Veertien	kerkgebouwen	op	de	Utrechtse	Heuvelrug,	waaronder	ook	de	Michaëlkerk,	zijn	
op	 Hemelvaartsdag	 26	 mei,	 in	 het	 weekeinde	 van	 28	 -	 29	 mei	 en	 in	 het	 lange	
Pinksterweekeinde	4	–	6	juni	van	13.00-17.00	uur	open,	want	in	elk	kerkgebouw	staat,	
hangen,	staan	of	liggen	nieuwe	kunstwerken.	Al	met	al	zestien	kunstenaars	presenteren	
zich.	 Hun	 Pinkster-kunstwerken	 spelen	 natuurlijk	 ook	 een	 rol	 in	 de	 vieringen	 op	
zondagmorgen	5	juni.			
	

De	 Michaëlkerk	 ontvangt	 Silene	 van	 Waveren,	 al	 dertig	 jaar	 professioneel	 beeldend	
kunstenares	uit	Den	Dolder.	Silene	put	inspiratie	uit	vele	bronnen:	de	omgeving,	natuur,	
kunst,	eeuwenoude	tradities	en	religie.	Herkenbare	speerpunten	in	Silene’s	werk	zijn	de	
‘catwalkladies’	(slanke	vrouwen),	die	ontstaan	zijn	uit	haar	eigen	modeverleden.	In	haar	
"Bettie-objecten"	 staat	 het	 ‘type’	 centraal	 en	 vertelt	 ze	 in	 keramiek	 een	 stripverhaal.	
Omdat	Silene	erg	van	dieren	houdt,	zijn	deze	goed	vertegenwoordigd	in	haar	oeuvre,	o.a.	
vogels,	honden	én	katten.		
“Ik	verwerk	graag	humor	in	mijn	werk,	voer	ook	
werk	 in	 opdracht	 uit.	 En	 met	 een	 groep	
kunstenaars	 uit	 Gorinchem,	 werken	 we	 op	
thema.	Ook	heb	ik	deel	uitgemaakt	van	een	groep	
Kunst	 en	 kerk,	 ook	 op	 thema	 voor	 speciale	
diensten”	 vertelt	 Silene.	 “Voor	 het	 tiende	 Feest	
van	 de	 Geest	 'IN	 VUUR	 EN	 VLAM'	 heb	 ik	 twee	
beelden	 gemaakt.	 Het	 eerste	 draagt	 de	 titel	
‘Bidden	voor	vrede.’	Het	is	van	keramiek	en	glas.	
Het	 tweede	 beeld,	 ‘Uitstorting	 van	 de	 Heilige	
Geest’,	is	van	keramiek.”		
	
Bij	de	openingsbijeenkomst	in	de	Michaëlkerk	op	woensdagavond	25	mei,	gaat	Silene	over	
haar	werk	in	gesprek	met	ds.	Pieter	Goedendorp.	Ook	in	de	Pinksterdienst	zullen	zij	nog	
‘ns	 kort	 ingaan	 op	 hoe	 Silene	 in	 haar	 ten	 toon	 gestelde	 objecten	 ruimte	 geest	 aan	 de	
inspiratie	van	de	Geest.	
	
Openingsbijeenkomst	
Op	woensdagavond	25	mei,	aanvang	20.00	uur,	is	de	openingsbijeenkomst	van	het	Feest	
van	de	Geest.	Dit	jaar	vindt	die	plaats	in	onze	eigen	Michaëlkerk!	Op	deze	avond	wordt	
met	muziek,	visuele	presentaties	en	een	feestelijke	programma	dit	prachtige	evenement	
ingeluid.	Natuurlijk	bent	u	welkom	om	daarbij	te	zijn.	
	
Rondje	‘Feest	van	de	Geest’	
Laat	 de	 Pinkstergeest	 extra	 door	 je	 heen	 waaien	 en	 maak	 een	 rondrit	 langs	 de	
deelnemende	kerken	in	Amerongen,	Leersum,	Maarsbergen,	Woudenberg,	Maarn,	Doorn	
en	Driebergen.		In	elke	kerk	liggen	flyers	klaar	met	de	fietsroutes	door	de	mooie	natuur	
van	 dorp	 tot	 dorp.	 De	 deelnemende	 kerken	 staan	 ervoor	 open!	Meer	 informatie	 is	 te	
vinden	op	de	website	www.feestvandegeest.nl	.	

Silene van Waveren 
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Plannen	maken…	
	
De	 blauwe	 luchten	 van	 de	 afgelopen	 weken	 doen	 de	 herinnering	 aan	 de	 grauwe	
coronadagen	haast	verdampen.	We	zoeken	licht	en	lucht.	Daar	zijn	we	ook	wel	aan	toe.	En	
met	de	weken	zie	je	hoe	voorzichtig	aan	ook	het	kerkelijk	leven	weer	op	gang	komt.	De	
tijd	van	de	lege	kerkbanken	is	voorbij.	Gelukkig	maar!	
Geleidelijk	aan	wagen	we	het	ook	weer	om	wat	vooruit	te	denken.	Hoe	geven	we	na	twee	
jaar	 van	 lockdowns	 en	 in	 het	 ongewisse	 over	 de	 impact	 van	mogelijke	 virusvarianten	
vorm	aan	ons	gemeenteleven?	Met	welke	activiteiten	is	de	Michaëlkerk	gediend?		
Vanouds	was	dat	één	van	de	speerpunten	in	de	taak	van	onze	
ouderling	Jolande	Bos.	Helaas	lukt	het	haar	in	deze	tijd	niet	
meer	om	daar	de	daarvoor	benodigde	energie	in	te	steken.	
Maar	wie	weet	zijn	er	ook	anderen	die	de	schouders	onder	
die	 uitdaging	 willen	 zetten?	 Laten	 we	 het	 een	 groepje	
‘Ontmoeten	 &	 Verbinden’	 noemen:	 aan	 de	 slag	 met	 wat	
nodig	is	voor	een	vitale,	betrokken	gemeente.	Meld	je	je	dezer	dagen	
bij	me	–	liefst	met	een	mailtje	-	dan	lukt	het	vast	om	elkaar	vóór	de	zomervakantie	
te	treffen!		
ds.	Pieter	Goedendorp	
	
	
Kerk	en	Israël	-	Op	Weg	
	
Sinds	jaar	en	dag	is	“Op	Weg	–	ontmoeting	met	het	
Jodendom”	het	tijdschrift	van	de	Protestantse	Kerk	
voor	 mensen	 die	 belangstelling	 hebben	 voor	 de	
joods-christelijke	 dialoog.	 Was	 het	 ooit	 een	
tijdschrift	waarop	je	je	apart	kon	abonneren,	in	de	
afgelopen	 jaren	 verscheen	 “Op	Weg”	 op	 gezette	
tijden	rug-aan-rug	met	het	magazine	“Woord	en	
Weg.”		Nu	dàt	tijdschrift	met	ingang	van	dit	jaar	is	
opgevolgd	door	het	magazine	“#Protestant”	is	de	
kans	 groot	 dat	 geïnteresseerden	 voor	 de	 joods-
christelijke	dialoog	onopgemerkt	het	blad	niet	meer	ontvangen!	Dat	hoeft	niet	
te	gebeuren,	want	een	gratis	abonnement	is	in	een	handomdraai	aangevraagd!		Meld	je	
aan	via	https://protestantsekerk.nl/thema/kerk-israel/	,	vul	je	adresgegevens	in	en	dat	
is	alles.	Je	ontvangt	dan	een	maal	per	seizoen	een	informatief	en	inspirerend	blad	op	het	
gebied	van	de	ontmoeting	met	het	jodendom.		
ds.	Pieter	Goedendorp	
	
	 	

Maak plannen  met de lessen van gisteren 
de verwachting van nu 

en de hoop van morgen… 
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JEUGD	EN	JONGEREN	
	
Kindernevendienst	
	
De	volgende	verhalen	staan	de	komende	weken	centraal:	
	
Zondag	22	mei	2022	-	Johannes	14:23-29	‘Ik	heb	iets	voor	je’		

 
Jezus	vertelt	zijn	leerlingen	dat	hij	weggaat	naar	zijn	Vader.	Maar	
hij	laat	hen	niet	alleen	achter:	de	heilige	Geest	zal	komen	om	de	
leerlingen	te	helpen.	Daarom	hoeven	ze	niet	ongerust	te	zijn.	
	

Zondag	29	mei	2022	–	Ruth	1	‘Waar	jij	bent,	zal	ik	zijn’	
 
Een	familie	verhuist	van	Juda	naar	Moab.	De	zoons	trouwen	daar	
met	Moabitische	vrouwen.	Later	sterven	de	vader	en	de	beide	
zoons.	 De	 vrouw,	 Naomi,	 gaat	 terug	 naar	 Betlehem.	 Haar	
schoondochter	Ruth	besluit	met	haar	mee	te	gaan.	
	

Op	donderdag	26	mei	(Hemelvaartsdag)	is	er	geen	kindernevendienst	en	crèche.	
	
	
Clubleiding	gezocht!	Misschien	wel	iets	voor	u	of	jou!	
	
Ben	 jij	vanaf	september,	een	avond	 in	de	maand,	beschikbaar	voor	de	 tieners	uit	onze	
gemeente?	 Je	 gaat	dan	 samen	met	nog	 iemand	een	 clubavond	 leiden.	Wat	 je	daarvoor	
nodig	hebt	 is	 enthousiasme,	 een	open	blik,	 zin	 om	 (serieus)	 in	 gesprek	 te	 zijn	met	de	
tieners,	over	God,	de	Bijbel,	het	alledaagse	leven	en	over	alles	wat	naar	voren	komt	die	
avond.	
Er	is	al	een	heel	aantal	mensen	dat	zich	heeft	aangemeld!	Maar	we	zijn	nog	niet	helemaal	
compleet	om	met	twee	clubs	in	september	te	kunnen	starten.	
Kortom:	we	hebben	je	nodig!	Aarzel	niet,	bel	of	app	als	je	meer	wilt	weten	of	als	je	nu	al	
enthousiast	bent!	
Niels	Duifhuizen		
	
	
Workshop	Thjum	Arts	(13	t/m	15	jaar	/	16+)	
	
SAVE	THE(ATER)	DATE:	zondagavond	26	juni	2022	19.00	uur	
Ben	 jij	er	ook	bij?	Nodig	 je	ook	andere	 jongeren	uit?	Hoe	meer	hoe	 leuker,	 iedereen	 is	
welkom!	Want	dit	wil	je	toch	meemaken………	
Als	Thjum	het	podium	opkomt,	gebeurt	er	iets.	Met	zijn	droogkomische	doordachte	stijl	
weet	hij	alledaagse	onderwerpen	op	een	originele	manier	te	bekijken.	Hij	onderzoekt	het	
leven	op	een	dusdanige	manier	dat	je	na	afloop	niets	anders	kan	zijn	dan	onder	de	indruk.		
Thjum	Arts	(1993,	Nijmegen)	heeft	altijd	met	veel	plezier	het	toneel	beklommen.	Toch	
was	het	pas	op	zijn	achttiende	dat	er	iets	bijzonders	gebeurde…	en	daarna	stopte	het	niet	
meer.	
Locatie:	 De	 Voorhof,	 Nico	 Bergsteijnweg	 139	 (hoek	 Nijverheidsweg),	 Woudenberg.	
Hopelijk	tot	de	26e!	Laat	even	weten	als	je	interesse	hebt	in	de	workshop,	dan	houden	we	
je	op	de	hoogte.	
Verdieping	&	Ontmoeting	Ontmoeting@pkndevoorhof.nl		
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FINANCIËN	
	
Nieuws	van	de	Diaconie		
	
In	de	vergadering	van	de	kerkenraad	op	18	mei	jl.	is	de	jaarrekening	van	2021	voorlopig	
vastgesteld.	De	jaarrekening	sluit	met	de	volgende	totalen:		

	
Een	citaat	uit	het	controleverslag	van	de	kascommissie	luidt:	De	verantwoordingen	zijn	
naar	behoren	verricht.	De	kascommissie	stelt	de	gemeente	voor	de	penningmeester	en	
het	college	van	de	diaconie	over	het	boekjaar	2021	decharge	te	verlenen.		
Vanaf	21	mei	2021	ligt	de	volledige	jaarrekening	voor	u	als	leden	van	de	Michaëlkerk	één	
week	ter	inzage.	
Graag	eerst	even	een	telefoontje	zodat	ik	tijd	voor	u	vrij	kan	maken	om	e.e.a.	toe	te	lichten.		
Met	een	hartelijk	groet,		
Jos	Versluis,	penningmeester		
	
	
Giften	
	
De	volgende	gift	werden	ontvangen:	
•	 €	20.00	via	mevr.	L.	van	de	Waerdt	verjaardagkaart.	
Hartelijk	dank	namens	het	College	van	Kerkrentmeesters.	
Lia	van	de	Lagemaat	
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Foto: Ben White - Unsplash 

 

LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	22	mei			
Zesde	zondag	van	de	Paastijd	(‘Rogate’	/	‘Bidt’)	
-orgelspel	en	mededelingen	op	de	beeldschermen	
-welkom	namens	de	kerkenraad	
-Lied	217:	1,	3	en	5		
-moment	van	inkeer,	votum	en	groet	
-Psalm	66:	3,	6	en	7	
-openingsgebed	
-Lied	654:	1	en	6	
-met	jong	en	ouder	
-Ev.	Liedb.	188		
-Schriftlezing	Joël	2:21-27		
-Lied	67-A:	1	en	4		
-Schriftlezing	Johannes	14:23-29		
-Lied	339-G:	voorzang	-	allen	
-uitleg	en	verkondiging	
-Lied	275	
-dank-	en	voorbeden,	stil	gebed	en	'onze	Vader'	
-collectebestemmingen	(door	diaken	van	dienst)		
-Lied	1014:	1,	2,	4	en	5	
-zending	en	zegen	
	
Orde	van	dienst	–	donderdag	26	mei	–	
Hemelvaartsdag	(let	op	9.30	uur!)	
	
De	liturgie	voor	deze	dienst	is	nog	niet	beschikbaar.	
In	de	loop	van	volgende	week	kunt	u	deze	vinden	op	
www.pknleersum.nl/michaelkerk	
	

	
	

	
Orde	van	dienst	–	zondag	29	mei	
	
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	
	
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.		
	
	
	
	
	

Zondag	22	mei		
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Marian	Clarijs		
Diaken:	Reinier	Bijkerk	
Kerkrentmeester:	Lia	van	de	Lagemaat	
Lector:	Marian	Clarijs	
Orgel:	Frank	Firet	
Collecte	Diaconie:	Jaarproject	Libanon	
Collecte	Kerk:	Beeld	en	Geluid	

 

Zondag	29	mei		
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	A.M.	Verbaan,	Ermelo	
Ouderling:	Liesbeth	van	de	Waerdt		
Diaken:	Gerriëtte	Jorritsma	
Kerkrentmeester:	Gijsbert	Meijers	
Lector:	Chiel	van	der	Weiden	
Orgel:	Frank	Firet	
Collecte	Diaconie:	De	Herberg	
Collecte	Kerk:	Beeld	en	Geluid	

 

Hemelvaartsdag	26	mei	
Aanvang:	9.30	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Ida	Hogendoorn		
Diaken:	Lia	Reincke	
Kerkrentmeester:	Roland	van	Barneveld	
Lector:	Ina	Wolff	
Orgel:	Frank	Firet	
Collecte	Diaconie:	St.	De	vrolijkheid	
Collecte	Kerk:	Jeugd-	en	Jongerenwerk 
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Kerkdiensten	komende	periode	
	
5	juni:	ds.	Pieter	Goedendorp	
	 Pinksteren	
12	juni:	ds.	Pieter	Goedendorp	
19	juni:	mw.	ds.	M.	Hazeleger,	Beilen	
26	juni:	ds.	J.	Visser,	Ermelo	
	 	
	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	vrijdag	3	juni	2022	
Kopij	aanleveren	voor	donderdag	2	juni,	18.00	uur	bij	Marian	Clarijs		
	
	
	
	
	
	


