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(Foto: Sapan Patel – Unsplash) 

 

PAASTIJD 
 

Opstaan 
en kijken 

naar de opgang 
van de zon. 

 

Zonder het wonder 
van de opgaande 

heeft de aarde 
geen leven. 

 

Elke morgen 
gaat hij op 

om te geven 
zijn licht, zijn gloed. 

 

Elke morgen 
gaat hij op 

in elk die hem zegt, 
die hem doet. 
Jaap Zijlstra 

Zondag 25 april 2021 
Aanvang: 9.00 uur   
Voorganger: ds. Pieter 
Goedendorp 
Ouderling:  Liesbeth van de 
Waerdt 
Diaken: Prisca van der Roest 
Lector: Liesbeth van de Waerdt 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: 
Kinderhospice Binnenveld 
Collecte Kerk: Beeld en Geluid 
 

Bankrekeningnummer 
diaconie:  
NL70 RABO 030 2111697 
 
Bankrekeningnummer 
kerk:  
NL62 RABO 0373 724 128 
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BIJ DE DIENST 

 
Zondag 25 april 
De vierde zondag van de Paastijd, 
halverwege Pinksteren. De feestvreugde 
over Jezus’ opstanding gaat door. En tegelijk 
gaan we af op get feest van de uitstorting 
van Gods heilige Geest. In de tussentijd 
lezen we over wat Jezus vóór zijn dood heeft 
gezegd en gedaan. Niet als herinnering, 
maar als vooruitblik. Dit is wat Jezus nog 
altijd voor ons betekent. Zo horen we 
bekende woorden uit Johannes 10: Jezus is 
de goede herder.  Ds. Pieter Goedendorp is 
voorganger in de online-dienst. Namens de 
kerkenraad is Liesbeth van de Waerdt 
ouderling van dienst. Zij verzorgt óók de 
Schriftlezing. Dienstdoend diaken is Prisca 
van der Roest.  Frank Firet begeleidt de 
zanggroep, waarin deze zondag Roland van 
Barneveld, Isaak Lelapary, Dewi Veer en Ina 
Wolff meezingen. Voor beeld en geluid 
zorgen Paul Tollenaar, Ronald  van den 
Hoek, Janneke Firet, Henk Boeve en Jos 
Tollenaar. De orde van dienst staat -
tegenwoordig makkelijk terug te vinden- op 
de achterzijde van deze Nieuwsbrief. 
 

COLLECTEBESTEMMINGEN 

 
Tijdens de dienst van 25 april dienst 
collecteert de diaconie (collecte 1 via de 
collecte-app) voor “Kinderhospice  
Binnenveld”. 
 

Ook wanneer een kind ernstig ziek is, gaat 
het leven ‘gewoon’ door…. 
Kinderhospice Binnenveld is een huis, net 
als thuis, voor ernstig zieke kinderen. Een 
huis waar zieke kinderen korte óf langere 
tijd kunnen verblijven, waardoor ouders en 
het gezin even rustig op adem kunnen 
komen, terwijl de zorg voor hun kind in 
professionele handen is. 
De doelstelling van het kinderhospice is het 
bieden van complexe zorg aan ernstig en 
ongeneeslijk zieke kinderen met een 
beperkte levensverwachting. Deze zorg 
wordt gegeven in een kleinschalige en 
huiselijke omgeving. Naast het bieden van 
deze zorg streeft Kinderhospice Binnenveld 
ernaar kennis op het gebied van palliatieve 
zorg voor kinderen te ontwikkelen én uit te 
dragen. 
 

In Kinderhospice Binnenveld is 24 uur 
kinderverpleegkundige zorg aanwezig én 
beschikbaar. Dus ook ’s nachts is er 
verpleegkundige bezetting. Daarnaast 
begeleidt de pedagogisch medewerker de 
ontwikkeling en het spel van de kinderen. 
Zij doet dit in nauw overleg met de 
verpleegkundigen.  Voor de acute medische 
zorg kunnen wij te allen tijde terugvallen op 
twee direct betrokken huisartsen. Overigens 
blijft de hoofdbehandelaar van het kind, ook 
wanneer het kind bij ons verblijft, gewoon 
de hoofdbehandelaar. Ook is een 
kinderfysiotherapeute betrokken. In overleg 
met ouders en verpleegkundigen behandelt 
zij de kinderen op locatie. Daarnaast 
beschikken zij over de mogelijkheid om 
bijvoorbeeld een diëtiste, logopediste en/of 
maatschappelijk werker in te roepen. 

 
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 
via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor het Beeld en Geluid.   
 
Als zendingsdoel (normaal gesproken de 
zendingsbus bij de uitgang) is gekozen voor 
een project via het Albanië Comité. Deze 
stichting biedt hulp aan de allerarmsten in 
Albanië. De stichting brengt 
voedselpakketten naar de allerarmste 
gezinnen in de bergdorpen. In deze 
voedselpakketten zitten de 
allerbelangrijkste levensbehoeftes, dit 
bestaat o.a. uit olie, meel, rijst, suiker en 
kaas. Een voedselpakket kost €40,-.  
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! 
 
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 
Gert van Kooten, werd 
opgenomen in het 
Diaconessenhuis in 
Utrecht. Cees van de 
Geer, onderging 
maandag een 
ingrijpende operatie in het UMC Utrecht.  
Gijs van de Lagemaat, is thuis, revalideert 
van de heupoperatie in afwachting van de 
vaststelling van een behandelplan voor de 
ziekte die werd vastgesteld. Stephanie Maul, 
is afgelopen woensdag in de Gelderse Vallei 
geopereerd en hoopt vanaf vandaag in Het 
Zonnehuis weer te kunnen gaan werken aan 
haar revalidatie. Van Wilma Verlegh, komt 
het bericht dat ook zij, na haar man Jan, is 
geïndiceerd voor een hernia-operatie. Die 
zal in de komende weken, afhankelijk van de 
wachtlijst, moeten plaatvinden.  We wensen 
al onze zieken en hun naasten Gods zegen 
op hun behandeling, veel sterkte en goede 
moed toe. 
 

Bloemengroet 
 
De bloemengroet van 
zondag 18 april was 
bestemd voor mw. I. 
Eggink. 
 
 

Hoe gaat het met… 
 
De coronamaatregelen hebben óók gevolgen 
voor de kleinsten in onze kerk. Sinds de 
eerste lockdown kwam, is er in al die 
maanden nog maar één keer de kans 
geweest om met een kleine kring van  
familieleden als kerkgangers een 
doopdienst te houden. Maar er zijn nog 
méér kinderen die daarop wachten! We 
hopen dat dat stukje bij beetje in de 
komende maanden  weer mogelijk zal zijn. 
Omdat ze in de afgelopen maanden zó hard 
gegroeid zijn, leek het een goed idee om de 
(aankomende) dopelingen maar eens te  
showen. We doen het van de oudste naar 
jongste! 
 
 
 
 

Gijs 
In de tijd waarin Frank 
en Marleen van de 
Waerdt, bezig waren 
met de voorbereiding 
van de kerkelijke 
bevestiging en 
inzegening van hun 
huwelijk op 24 januari 
vorig jaar, kwam ook 
het plan om  hun zoon 
Gijs, toen ruim een half jaar oud, ten doop te 
houden. De corona maakte dat het allemaal 
anders liep! Intussen is Gijs, geboren op 10 
mei 2019, bijna twee jaar en zal hij 
binnenkort niet meer het enige kind zijn in 
zijn ouderlijk huis. Juist dezer dagen 
verwachten Marleen en Frank hun tweede 
kindje! Gijs kijkt er naar zijn aard vrolijk 
naar uit! 
 
Sarah 

Sarah Willemse 
werd met de 
hakken over de 
sloot in 2020 
geboren: op 2 
januari. Ze is de 
tweede dochter 
in de het gezin 
van Patrick en 
Tineke Willemse. 

Haar oudere zusje Elise is intussen 3 jaar. 
Voor Sarah lukte het nét om tussen alle 
lockdowns door een geschikte doopdatum 
te vinden. Ze werd op zondag 18 oktober 
gedoopt en was daarmee onze énige 
dopeling in 2020! Tineke en Patrick kijken 
nog altijd blij terug op die dienst. En dat zie 
je op deze foto helemaal terug aan Sarah.  
 
Anouk 
Anouk, de jongste 
dochter van 
Jaqueline en Marco 
Post, heeft er ook 
plezier in om zich 
aan de 
gemeenteleden te 
kunnen laten zien. 
Dit keer liefst 
zónder haar oudere 

zusje Inge      , die 
intussen 2 jaar oud 
is.  Anouk werd op 13 juni 2020 jaar 
geboren en maakt het goed! “Wat een gemis 
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dat de kerkgangers haar niet kunnen 
meemaken in haar eerste levensjaar. 
Gelukkig proberen we daar niet teveel bij stil 
te staan en vooral dankbaar te zijn voor alles 
wat we wel hebben. Anouk is zo’n vrolijk kind. 
Echt opnieuw weer een prachtig geschenk 
van God” schrijven Jaqueline en Marco.   
 
Delian 

Op 19 oktober 2020 
werd Delian 
geboren, zoon van 
Gerard en Eline 
Hogendoorn. Hij is 
het jongere broertje 
van Laureen (12 
jaar), Dorine (9), 
Jurian (7) en Jinthe 
(4 jaar). Eline en 
Gerard zien op een 
prima kraamtijd 

terug. De Katwinkel was ondanks -of 
dankzij- de lockdown  een heerlijke plek om 
in afzondering van elkaar te genieten. Een 
positieve coronatest van oudste zus heeft 
daaraan gelukkig niet kunnen afdoen. Delian 
groeit als kool. “We genieten enorm van hem. 
We mogen heel erg dankbaar zijn dat het met 
ons allemaal goed mag gaan” melden Eline 
en Gerard. 
 
Mara 
Mara is een 
zondagsdochter. 
Dat zie je terug in 
haar stralende 
ogen! Ze werd 
geboren op zondag 
13 januari 2021. 
Mara is de 
eersteling van 
Hans en Jeannine 
van Wijk. Voor het 
geval er bij haar familienaam geen belletje 
gaat rinkelen: Mara is een nichtje van Gijs, 
hierboven genoemd, moeder Jeannine is een 
echte “Van de Waerdt” en was Leersums 
Bloemenkoningin in 2016.  De 13de komt 
overigens wel vaker als datum in het 
trouwboekje van Hans en Jeannine voor: ze 
traden op 13 september 2019 in het 
huwelijk en lieten hun huwelijk destijds ook 
in de Michaëlkerk bevestigen en inzegenen.  
Mét dat de samenleving weer wat ‘open’ 
gaat, hopen we dat het ook voor ons als 
kerkelijke gemeente weer makkelijker 

wordt om elkaar dit voorjaar in levenden 
lijve in de zondagse diensten te gaan 
ontmoeten. Zodra het kan willen we dan 
proberen om in onderling overleg met alle 
betrokkenen ook het sacrament van de 
heilige doop weer in ons midden te  vieren! 
 

BERICHTEN  

 
Diensten in coronatijd:  
Kerkgangers vanaf zondag 2 mei 
welkom!  
 
De regering kondigde in de afgelopen dagen 
met de nodige voorzichtigheid aan de 
mogelijkheden voor het sociale leven  weer 
te willen verruimen. De kerkenraad van de 
Michaëlkerk meent dat het moment dan ook 
is gekomen om de zondagse erediensten 
weer in aanwezigheid van (een beperkt 
aantal) gemeenteleden te laten 
plaatsvinden. Vanaf zondag 2 mei zal het 
weer mogelijk zijn om de kerkdiensten te 
bezoeken.  De aanvangstijd wordt weer 
verplaatst naar 10.00 uur. Vooreerst is het 
maximum aantal kerkgangers bepaald op 
niet meer dan dertig kerkgangers. Bij het 
betreden van de kerk wordt het dragen van 
een mondkapje gevraagd. 
Wil je ter kerke 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 09.45 uur 
aanwezig te zijn. We gebruiken in deze 
periode één ingang: de zijdeur van het 
Michaëlhuis. Leden van het coördinatieteam 
wijzen dan 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.  
 
In alle talen 
 
Op zondag 23 mei vieren we het 
Pinksterfeest. De werkgroep liturgie is al 
begonnen met de voorbereiding van de 
dienst. De werkgroep zoekt naar 
gemeenteleden die naast “Algemeen 
Beschaafd Nederlands” een tweede 
moedertaal, streektaal of dialect spreken. 
We zouden hen willen inschakelen bij een 
van tevoren op te nemen onderdeel van de 
Pinksterdienst. Meld je graag bij Marjon van 
den Ham of Mirjam van ’t Veld. 
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Eindexamen 
 
Voor veel jongeren breekt er een spannende 
tijd aan; de eindexamens staan voor de deur. 
Vanuit de Michaëlkerk willen we deze 
jongeren veel succes wensen d.m.v. een 
kleine attentie. Kent u een 
eindexamenkandidaat? Dan horen we dat 
graag. Stuur een berichtje naar Marian 
Clarijs  
 

LITURGIE  

Zondag 25 april 2021  
onlineviering om 09.00 uur 
 
orde van dienst  
 
-mededelingenfilm en orgelspel 
-aansteken van de  intentiekaarsen 
-welkom  
-hand op het hart 
-Lied 903: 1 en 2  
-'votum' en groet 
-bij deze zondag 
-Psalm 66: 1 en 7  
-voor jong en ouder 
-"Jezus is de goede herder" 
-bij de lezingen 
-Schriftlezing: Ezechiël 41: 1-6 
-orgelspel: Lied 23-C 
-Schriftlezing: Johannes 10: 7-16 
-Lied 23-C: 1, 2 en 5 
-overdenking 
-Opwekking 378  
-dank- en voorbeden, stil gebed  
en gezongen 'onze Vader' 
-tenslotte 
-zegen 
-Lied 653: 1, 6 en 7  
-hand op het hart 
-collectefilm en orgelspel  

 
 

De dienst begint  
om 9.00 uur! 

 
 

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 
 
2 mei: mw. ds. A. de Hoog, Zeist 
9 mei: mw. ds. M. Hazeleger, Beilen 
13 mei: ds. Pieter Goedendorp 
16 mei: ds. Pieter Goedendorp 
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