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Ook al leven wij door lockdown en
avondklok in een periode waarin ons al
zoveel is en wordt ontzegd: een Vastentijd
kan van betekenis zijn. In je dagelijkse leven
ruimte maken om te oefenen in het volgen
van de Heer. Om uit te schakelen wat ons
van Hem zou kunnen afleiden en God te
vinden in ons leven. Om helder te krijgen
waarin we God en naasten èn onszelf het
beste ‘van dienst’ kunnen zijn. Ook nu. Juist
nu.
ds. Pieter Goedendorp

Oefenen in volgen
De kerkelijke kalender trekt zich niets aan
van een coronacrisis. De Veertigdagentijd is
gewoon weer begonnen. De weken waarin
we ons als christenen voorbereiden op de
Stille Week en de viering van Pasen. De tijd
waarin we toeleven naar de gedachtenis van
het sterven van Jezus en de viering van de
opstanding van onze Heer. Een ‘Vastentijd’
vanouds voor rooms-katholieke gelovigen.
Maar tegenwoordig meer en meer ook voor
protestanten. Vasten: je iets ontzeggen
waaraan je gewend of gehecht bent. Een
luxe, alcohol, vlees, snoep of snacks, TV of
social media.
Vasten is oefenen. Zoals je in de sportschool
of bij de fysiotherapeut traint, je spieren
oefent en je conditie verbetert, zo is vasten
een manier om je eigen geest trainen en al
doende je geestelijke uithoudingsvermogen
te vergroten. Het gaat niet om spierkracht,
maar om wilskracht. Door jezelf iets te
ontzeggen train je in doorzettingsvermogen.
En wie weet zelfs in het volgen van de
Heer…

Opname: Arie Rebergen

Zondag 21 februari 2021 9.00 uur
online kerkdienst
De Veertigdagentijd is weer begonnen, de
ingetogen voorbereiding op de Stille Week
en Pasen. Op deze eerste zondag van de
Veertigdagentijd lezen we uit Marcus 1: 1215. Marcus beschrijft ‘de verzoeking in de
woestijn’ wel heel beknopt. Hij is zuinig met
woorden. Alsof hij wil zeggen: “Het is
onbeschrijfelijk wat Jezus daar meemaakte.
Daar blijf ik af. Wat daar gebeurde, was iets
tussen Jezus en God.” Ds. Pieter Goedendorp

Voor Jezus begon zijn missie, zo vertelt het
Marcusevangelie, met een oefening van
veertig dagen in de woestijn. Hij worstelde
er met zijn roeping. Maar aan het einde
daarvan stond de Heer helder voor de geest
hoe hij zich dienstbaar aan God en mensen
wilde wijden. Zo begon zijn publieke
optreden.
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gaat voor in de dienst en gaat in op wat het
evangelie ons te zeggen kan hebben.
Dewi
Veer
denkt
namens
de
kindernevendienstleiding er met twee
kinderen over na. Een nieuw initiatief vanuit
de Kindernevendienst!
Mirjam van ’t Veld leest op uitnodiging van
de werkgroep liturgie een tekst die haar in
deze Veertigdagentijd aanspreekt.
Wim ter Haar bespeelt in deze online-dienst
het orgel. Liesbeth van de Waerdt is lector.
Ouderling is Coby Gerestein. Lia Reincke is
diaken van dienst.
Martijn Clarijs, Martijn Rijksen en Daniel
Reincke vormen het beamerteam. Koster
Henk Boeve en Jos Tollenaar zorgen voor
geluid en ondersteunende techniek.

De dienst begint om 9.00 uur!

De radiozender 90FM (Regio90) zendt
iedere zondagochtend een kerkdienst uit,
als onderdeel van het programma
Ochtendglorie (9.00 – 12.00 uur).
Door omstandigheden is de dienst van
afgelopen zondag niet uitgezonden, maar
wordt deze komende zondag uitgezonden,
na de dienst uit Overlangbroek.
90TV (Regio90) is te zien via de kabel :
CAIWAY kanaal 12, KPN Kanaal 1474 en
ZIGGO Kanaal 41. Of via de website
www.regio90.nl en klik op “luister” of “Kijk”

De dienst begint om 09.00 uur en wordt live
uitgezonden
via
Kerkomroep:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498 . 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).

Omzien naar elkaar
Nadat enkele dagen sprake
was van een steeds
verslechterende conditie
werd afgelopen donderdag
Gijs van de Lagemaat, voor
onderzoek in het Diaconessenhuis in
Utrecht opgenomen. Spannende dagen, juist
ook in de tijd waarin Gijs en Lia hun nieuwe
woning zullen betrekken!
Op dit moment zijn er -voor zover bekendgeen gemeenteleden in een ziekenhuis
opgenomen. Niet dat er geen zieken zijn,
maar allen verblijven thuis, zijn in een fase
van nader onderzoek, of ondergaan van huis
uit hun behandelingen.
Elf maanden geleden is het intussen alweer
dat de eerste lockdown over ons werd
afgekondigd. Het duurt lang. En je merkt hoe
moeilijk het voor velen is om vol te houden.
Laten we in de geven omstandigheden goed
om elkaar blijven denken en met elkaar
meeleven. Mogelijkheden zijn er genoeg
anno nu: van een handgeschreven
ansichtkaart tot en met beeldbellen of
messenger-bericht. Het kan allemaal. Laten
we elkaar blijven gedenken in onze

orde van dienst 21 februari
-mededelingenvideo en orgelspel
-aansteken van de intentiekaarsen
-welkom
-hand op het hart
-Lied 281: 1 en 2
-votum en groet
-bij deze dienst
-Psalm 91
-voor jong en ouder...
-orgel/piano
-Schriftlezingen Genesis 9: 8-17
en Marcus 1: 12-15
-Lied 539: 1, 2, 3, 4 en 5
-overdenking
-Lied 538: 1 en 4
-gedicht
-gebeden, afgesloten met het ‘onze Vader’
-tenslotte
-zegen
-Opwekking 710
-hand op het hart
-mededelingen collectefilm en orgelspel
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gebeden. Lees zo ook de alinea’s van onze
Gebedskring verderop in deze Nieuwsbrief.
ds. Pieter Goedendorp

zijn in hun ambt en we hebben God gedankt
voor het werk dat door hen is en wordt
gedaan! Graag willen we u vragen met ons
te danken en te bidden voor alle leden van
de kerkenraad, voor predikanten en al het
werk dat in de kerk wordt gedaan.
Namens de gebedsgroep, Riek van Hussel

Bloemengroet
De bloemengroet van
zondag 14 februari was
bestemd
voor
dhr.
Steenbeek.

Bericht Kindernevendienst
Helaas kunnen we ook dit jaar het project
van de veertigdagentijd niet samen in de
kerk beleven. Daarom heeft de leiding van
de kindernevendienst afgelopen week weer
een tasje vol met “hulpmiddelen” voor thuis
bij de kinderen van de kindernevendienst
bezorgd. In het tasje zitten diverse
knutselideeën en puzzels, maar ook een
gezinsboekje.
Met dit boekje kan er ook
thuis toegeleefd worden
naar Pasen. Elke dag
wordt er via een verhaal,
spel of activiteit aandacht
besteed
aan
deze
bijzondere
tijd.
Het
centrale
thema
is
‘levensweg’. Jezus ging op
aarde een weg van vreugde, maar ook van
verdriet. Met Pasen vieren we dat zijn weg
niet eindigde in de dood: God maakte een
nieuw begin. Zijn levensweg is nooit
afgelopen. We deelden ook een zakje
tuinkerszaadjes uit, waarmee we willen
symboliseren dat alles op weg naar Pasen
gaat groeien: de bloemen, de gewassen, de
tijd dat het licht is en ook ons geloof.
Graag ontvangt ds. Goedendorp via
p.f.goedendorp@xs4all.nl leuke foto’s van al
jullie activiteiten, zodat de gemeente ook
kan meegenieten.
Alvast bedankt!
De leiding van de kindernevendienst

Kerkdiensten komende periode
28 febr.: ds. Arend Altena
7 maart: ds. J. Visser, Ermelo
14 maart: ds. Pieter Goedendorp
Gebedskring
Nee, we komen niet eens
in de veertien dagen bij
elkaar om samen te
zingen, een Bijbelgedeelte
te lezen, God te danken en te bidden. Toch
blijven we elkaar ontmoeten, al is het op een
andere manier, per mail, app of telefoon. Zo
sporen we elkaar aan om God te blijven
danken, onder meer voor de geboorte van
een
nieuw
mensenkind,
voor
huwelijksjubilea, geslaagde operaties en
behandelingen, de pracht van een
besneeuwd landschap, de vorst waardoor er
geschaatst kan worden, vooral voor de
jeugd een welkome afleiding! Punten van
gebed zijn er ook telkens weer, zoals voor
mensen die verdriet hebben door het
overlijden van een geliefde, mensen die
voor zware behandelingen of operaties
staan, of die telkens in onzekerheid
verkeren of behandelingen zijn aangeslagen,
voor jongeren van middelbare scholen die
thuis online lessen volgen en hun
klasgenoten niet ontmoeten. Een telkens
terugkerend punt van gebed zijn de
slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld,
van uitbuiting en vervolging. Ook de mensen
die, in deze tijd met alle maatregelen
rondom het coronavirus, in isolatie leven en
daardoor én door het winterweer van de
afgelopen week, zich eenzaam en alleen
voelen. We zijn dankbaar voor de mooie
dienst, waarin Ina Wolff en Bert
Hogendoorn “in het midden van de
gemeente” zijn ontheven van hun taak en
Marian Clarijs en Martin van Herk bevestigd

Collectebestemmingen
Zondag 21 februari
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie
voor “Kerk in Actie – Moldavie” (collecte 1
via de collecte-app).
Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen
Door de economische situatie in Moldavië
zien veel mensen geen andere mogelijkheid
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dan een baan te zoeken in het buitenland.
Dat heeft desastreuze gevolgen voor de
samenleving. In sommige dorpen wonen
alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in
Actie ondersteunt kerken die hen
stimuleren om voor elkaar te zorgen.
Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen.
Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht
en bieden jongeren, die opgroeien zonder
ouders, een plek waar ze met hun verhaal
terecht kunnen. Met de opbrengst van deze
collecte steunt Kerk in Actie het werk van
kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië.
Helpt u mee?

•

•
•
•
•

+ collecte toevoegen (3) voor het
Zendingsdoel St. Albanië Comitévoedselpakketten
volgende
kies QR-code (geef d.m.v. een QRcode)
onderstaande QR-code scannen of
via uw TV of computerscherm
U heeft direct gegeven

Als u vragen hebt of het lukt niet om de app
te installeren neem dan contact op via de
mail: jozefversluis@gmail.com
Namens de College van Kerkrentmeesters en
de Diaconie,
Lia van de Lagemaat en Jos Versluis

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

Giften
De volgende giften werden in de afgelopen
tijd ontvangen:
• € 36.00 via mevr. L. van de Waerdt
wijk 2 verjaardagfonds

Als zendingsdoel (normaal gesproken de
zendingsbus bij de uitgang) is gekozen voor
een project via het Albanië Comité dat
voedselpakketten brengt naar de armste
gezinnen
in
de
bergdorpen.
Een
voedselpakket kost 40 euro. Kijkt u gerust
op: Projecten – Stichting Albanië Comité
(albaniecomite.nl) 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 Albanië.
Van harte aanbevolen!

Hartelijk dank namens het College van
Kerkrentmeesters.
Lia van de Lagemaat
Zendingsbus
Ook voor het vastgestelde Zendingsdoel, de
St. Albanië Comité, die voedselpakketten
brengen naar de armste gezinnen in de
bergdorpen, wordt via de collecte app, maar
ook op het bankrekeningnummer van de
Diaconie goed gegeven.
In de maand januari mochten we ontvangen
• via de Givt-app € 57
• via de bank € 100 + 7,50 euro
Hiermee kunnen we al 4 voedselpakketten à
40 euro schenken!
Heel hartelijk dank voor uw vrijgevigheid.
De Diaconie.

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.

Nieuws van de Givt-app!
Gemiddeld is er in januari door 9 personen
per dienst gegeven, waarvoor dank!
Heeft u een smartphone en wilt u ook graag
online geven? Download dan de app via
www.givtapp.net/download of zoek de app
op in de App Store of Google Play.
• Open de Givt-app
• Vul bedrag in collecte (1) voor de
Diaconie
• + collecte toevoegen (2) voor het
College van Kerkrestmeesters

Veertigdagenkalender
In de afgelopen weken maakten we via deze
Nieuwsbrief al attent op de PetrusVeertigdagenkalender. Een kalender die kan
helpen om dichter bij de betekenis van het
Paasfeest te komen. Wie ‘m (op tijd)
bestelde heeft ‘m al in huis. Maar ook via het
internet is de kalender elke dag op te slaan:
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigd
agentijdkalender/
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Een Paaskaars thuis

Op adem komen
zoomen en wandelen
‘middengeneratie’

De
Veertigdagentijd
begon. Over zeven weken
vieren we Pasen. Dan zal
in de kerk de nieuwe
Paaskaars voor het eerst
branden. Wist u/je dat
zo’n Paaskaars ook in een
klein formaat voor thuis te
koop is? Een goede
manier om de Paastijd in huiselijke kring en
te beleven. Maar ook een mooi idee om zolang de kerkdiensten niet vrijuit te
bezoeken zullen zijn- zichtbaar de
verbondenheid met de dienst in de kerk uit
te drukken.
De diaconie heeft onlangs gekozen voor een
mooie, passende kaars, met zo’n,
druiventrosjes graanvelden en vissen. Voor
thuis kun je dezelfde decoratie kiezen, of
een ander mooi model.
Bestellen kan direct bij onze groothandel
www.boca.nl. Afhankelijk van de maat kost
een kaars tussen ongeveer €20 en €60. Er
worden verzendkosten berekend, maar
daarvoor wordt dan wel de kaars veilig aan
huis bezorgd!

met

voor

de

Elf maanden duurt de lockdown intussen al
met al. Hoe hou je het vol? Vooral als je van
de middengeneratie bent, kan deze tijd veel
van je vragen. Wie weet voel je je opgesloten
in je eigen huis, druk met online werk,
drukte thuis en wellicht met zorgen om/
voor anderen. Lukt het om in deze
omstandigheden voor goed genoeg voor
jezelf te zorgen? Om op adem te komen?
Met een zoom- en wandelgroep willen we
‘ns kijken of we daar in de komende weken
aan kunnen bijdragen. Een paar avonden in
de komende weken met eerst een half
uurtje, van 19.30-20.00 uur, een onlinemoment van stilte en bezinning rond een
psalm. Hoe zitten we erin. Wat doet deze tijd
met ons. Waar putten we kracht uit? Daarna,
om 20.00 uur, ga je met één ander van de
groep een half uur een ommetje maken.
Wandelen en nadenken over een
gespreksvraag die je naar aanleiding van de
psalm meekrijgt.
We gebruiken het boekje : “Als het leven
kantelt, psalmen in coronatijd”, uitgegeven
door de Protestantse Kerk.
Heb je belangstelling om één of meer
avonden mee te doen, meld je dan gerust!
Dat geldt ook wanneer je alleen zou willen
aanschuiven voor het online halfuur.
In onderling overleg plannen we dan drie
bijeenkomsten in maart.
Mail p.f.goedendorp@pknleersum en je
krijgt een PDF van het boekje toegestuurd
en t.z.t. de link voor de onlinebijeenkomst.

Gedicht in de Veertigdagentijd
Hoe houd je elkaar wat in het oog? Dat is
voor iedereen een hele uitdaging. Ook als
kerkgemeenschap verlangen we naar zulke
momenten. Wat was het daarom mooi om
afgelopen zondag elkaar (al was het maar op
een foto) in de kerkdienst terug te zien bij
de ontheffing
en
bevestiging
van
ambtsdragers!
In de werkgroep liturgie kwam het idee om
gemeenteleden uit te nodigen om in de
Veertigdagentijd een tekst, een gedicht, lied
of gebed voor te dragen dat hem/haar
aanspreekt in deze tijd van het kerkelijk
jaar. Het idee is er bij voorbeeld met
mobiele telefoon een filmpje van te maken
en er plek aan te geven in de dienst.
Komende zondag start de reeks. Dan leest
Mirjam van ’t Veld (Maarsbergseweg) een
gebed. En dan is natuurlijk de vraag: wie
volgt? Heeft u/heb je zo’n tekst die je met
anderen zou willen delen? Wil je er even
hardop over nadenken? Meld je gerust!
p.f.goedendorp@pknleersum.nl
ds. Pieter Goedendorp.

Hoe verschijnen liederen, schriftlezingen
en video’s op uw scherm?
Van de elf mensen die zorgen voor beeld en
geluid zijn er 5 die in wisseldienst zorgen
dat een dienst op het scherm te volgen is. Zij
monteren elke dienst van begin tot eind.
Vaak beginnen zij op donderdag met het
verzamelen van de liederen. De meeste
liederen staan inmiddels met notenbalken
in een data base.
De schriftlezingen worden gemonteerd
vanuit een ‘digitale’ Bijbel. Video’s en/of
ander beeldmateriaal wordt op de juiste
plaatst gemonteerd. Zo wordt vooraf een
complete dienst op volgorde gemonteerd.
Een avondvullende klus. Thuis wordt zo’n
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dienst uitgebreid getest waarna een proef
naar de predikant wordt gezonden. Een uur
voor aanvang van de dienst wordt het
montagewerk getest op het systeem in de
kerk. Geluid en beeld worden getest. En
samen met de regie en camerabediening
wordt de dienst doorgenomen.
Dit gebeurt meestal aan de hand van een
script waarin precies staat aangegeven wie
wat en waar doet in een dienst.
De functie van de monteur is zenuwslopend.
Elke toetsdruk moet goed zijn. Liederen
synchroon met het orgel en de zang toetsen.
Er is een nauwe samenwerking met
predikant en organist.
De Kerkomroep zender moet op het juiste
tijdstip
ingeschakeld
worden.
Opnameapparaat/streamer
mag
niet
vergeten worden. De monteur heeft de
beschikking over een tweede vaste
computer in de kerk. Sommige onderdelen
worden vanuit deze computer aangestuurd.
En soms werkt er iets niet. Daarom zijn deze
monteurs een uur voor aanvang al in de
kerk. Het lijkt een beetje op de positie van
een piloot in de cockpit. Check en nog eens
check. De monteurs werken met een
computer van de kerk. Deze computer gaat
elke zondag naar de volgende dienstdoende
monteur.
Deze 5 monteurs zijn allround, zij kunnen
ook
dienstdoen
als
regie
en
camerabediening.
Binnen deze groep zijn er verschillende
specialismen zoals: liederen op noten
maken, monteren en/of demonteren van
componenten,
bekabeling,
software
bewaken en up to date houden, technische
mogelijkheden onderzoeken en toepassen.
Zo heeft de Michaëlkerk nooit hulp van
buiten nodig om het audiovisuele apparaat
gaande te houden.
Een column van de audiovisuele afdeling
binnen de Michaëlkerk.

‘n Bijzondere ontheffing
Na zich meer dan 25 jaar als ouderlingscriba te hebben ingezet voor onze
gemeente viel Ina Wolff op zondag 14
februari bij haar afscheid van de kerkenraad
een bijzonder eerbetoon ten deel. Als blijk
van waardering voor al haar inzet
gedurende 12 + 14 = 26 jaar waarin zij haar
taak
verrichtte,
bood
onze
kerkenraadsvoorzitter Ida Hogendoorn haar
het
zilveren
draaginsigne van
de
Protestantse Kerk in Nederland aan.
Vanwege de coronamaatregelen bleef de
kerk leeg. Maar ook al kon de dienst alleen
via Kerkomroep bijgewoond worden, toch
waren zo’n 250 gemeenteleden en vrienden
van de Michaëlkerk, jong en oud, zichtbaar
present! Tijdens de kerkdienst werden hun
foto’s op een groot mozaïekbeeld in beeld
gebracht. Een bijzonder dankjewel aan
scheidend scriba Ina Wolff en aan ouderling
Bert Hogendoorn, die óók werd ontheven
van zijn gedurende 15 jaar trouw vervulde
taak. Ds. Pieter Goedendorp sprak hen
beiden met een woord van dank toe.
Dankbaar zijn we er ook voor dat de beide
ontstane vacatures in dezelfde dienst weer
konden worden vervuld! Marian Clarijs is
onze nieuwe scriba. Martin van Herk volgde
Bert Hogendoorn op als ouderling van wijk
4. Vorige week stelden zij zich al in de
Nieuwsbrief al voor. Beiden zijn in de
afgelopen week meteen voortvarend uit de
startblokken gegaan. De medewerk(st)ers
van wijk 4 vergaderden al met Martin van
Herk en deze onder eindredactie van Marian
Clarijs gemaakte Nieuwsbrief getuigt ervan!

Ambtsdragers gaan en komen…
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functie van scriba heb vervuld. Ik heb het al
eerder benoemd: ik heb het al die jaren met
heel veel plezier en liefde gedaan en voelde
me als "spin in het web" binnen de
gemeente van de Michaëlkerk als een vis in
het water.
Hartelijk dank in ieder geval voor al die
warme blijken van waardering, die ik tijdens
de dienst en erna mocht ontvangen!
Ina Wolff
Nog even over de foto’s! Het spontaan
geboren idee om als ‘dankjewel’ aan de
aftredenden een foto in te sturen waarmee
de kerk ondanks alles toch ‘vol’ zou zijn van
belangstellenden, werd een bijzonder
evenement. Van alle kanten kwamen de
reacties per mail binnen. Terwijl de stapel
foto’s groeide ontroerde de aanblik ervan
ook meer en meer. Wat fijn om na elf
maanden lockdown de verbondenheid van
iedereen die meeleeft met de Michaëlkerk
zó terug te kunnen zien!
Omdat videobeelden niet zo beklijven,
drukken we op de navolgende pagina de
twee beeldvullende mozïekfoto’s met alle
plezier nog eens af…
Hartelijk dank!
Lieve mensen,
Wat een hartverwarmend afscheid werd
het, afgelopen zondag.
Ik was volkomen verrast door al die foto's
die tijdens de dienst in beeld kwamen.....
Zoveel lieve en vertrouwde gezichten: het
leek nét of iedereen er op die manier toch
bij was. Het ontroerde me zeer en gaf een
groot gevoel van verbondenheid met u en
jullie allen: heel veel dank aan iedereen die
de moeite heeft genomen hieraan een
bijdrage te leveren! Natuurlijk was het ook
voor Bert, Marian en Martin van Herk heel
fijn zich op deze manier door de gemeente
omringd te zien.
En dan een nog
grotere verrassing:
de insigne met
oorkonde van de
Protestantse Kerk
in Nederland die ik
in ontvangst mocht
nemen voor het feit
dat ik meer dan 25
jaar (verdeeld over
twee periodes) de
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