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Nieuwsbrief  
30 april 2021 
 
 
Zondag 5 april 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Van Pasen naar Pinksteren  
 
Veel mensen weten met het Pinksterfeest 
niet zoveel raad. ‘Kerst, dat begrijp ik wel: de 
geboorte van de Messias,’ zei iemand in m’n 
eerste gemeente me ooit. ‘Pasen, dat wil ik 
nog wel geloven: Christus’ opstanding. Maar 
Pinksteren: de heilige Geest? Daar kan ik niet 
bij…’  
 
Voor de één doet de periode van Pasen naar 
Pinksteren er niet meer zo toe. Een ander 
haalt er juist het hart aan op. Een zestiger 
vertelde me hoe haar leven van jongs af aan 
door juist die twee feesten werd bepaald. 
Haar wieg stond op een boerderij. ‘Het 
voorjaar was vooral een mooie en frisse tijd 
van opnieuw beginnen. Een tijd vol 
verwachting,’ herinnert ze zich. ‘De koeien 
dansten de wei in. De stallen werden 
schoongemaakt en gewit. De akkers werden 
klaargemaakt in de hoop op een groeizaam 
seizoen. Wat geurde de eerste snede gras!’  
Pasen en Pinksteren waren voor haar de 
ijkpunten van het voorjaar: ‘Ik herinner me 
extreme koude, natte of juist warme 
feestdagen. Ze beïnvloedden het verdere 
verloop van het seizoen.’ 
 
Die verbinding is voor haar altijd gebleven. 
‘In de tuin zijn er de eerste plantjes die gaan 
bloeien. M’n moestuin vraagt om zorg. En hoe 
zou ik de vogels vergeten, druk met elkaar en 
met hun nest! Wat ga ik graag ‘s morgens in 
alle vroegte m’n tuin in om ze te horen en te 
zien. Ik denk dan vaak aan een gedicht van 
Hans Andreus: 

 
De vogels 
Vanmorgen werd ik wakker 
van de vogels. 
 

En ik dacht: waarvan werd ik wakker? 
Van de vogels. 
 

Van het licht ook, maar 
meer van de vogels. 
 

Het licht zacht zingend, 
de vogels keihard. 

Foto Kevin Grieve - Unsplash 

Die tuin in alle vroegte… Op Paasmorgen 
ontmoette Maria haar Heer in de tuin bij het 
lege graf. Ik denk wel eens: in mijn tuin 
ontmoet ik de geest van Pinksteren: 
inspiratie om me te kunnen blijven inzetten 
en werken in en aan de wereld.’  
Kijk,  bij alles waar je niet bij kunt, maakte 
zo’n gesprek me gelukkig duidelijk dat 
Pinksteren óók gewoon heel dichtbij kan 
zijn… 
ds. Pieter Goedendorp  
 
*) Het gedicht van Hans Andreus komt uit de bundel 
“Holte van het licht” 

Zondag 2 mei 2021 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: mw. ds. A. de Hoog 
Ouderling:  Wim Immink 
Diaken: Anneke Kievith 
Lector: Carine Roos 
Orgel: Gerard Rosier 
Collecte Diaconie: Jaarproject 
Collecte Kerk: Jeugd- en 
Jongerenwerk 

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

Zondag 2 mei – 10.00uur 
 

De vierde zondag na Pasen, de vijfde van de 
Paastijd. Na zondag “Jubilate” (“Jubelt”) 
weer een zondag met een eigennaam: 
“Cantate” – “Zingt!” Voor het eerst sinds vele 
maanden is er op deze zondag weer de 
mogelijkheid om in levende lijve de dienst 
mee te maken. Ook de kindernevendienst 
kan daarmee weer van start. Let op: 
aanmelden voor kerkbezoek is verplicht (zie 
verderop in deze Nieuwsbrief). Voorganger 
is mevrouw ds. A. de Hoog uit Zeist. Ds. 
Aleida de Hoog was tot haar emeritaat als 
predikante verbonden aan de Maartenskerk 
in Doorn. Op deze eerste zondag van de 
maand bespeelt Gerard Rosier het orgel en 
begeleidt de zanggroep. Namens de 
kerkenraad is Wim Immink ouderling van 
dienst en Anneke Kievith dienstdoend 
diaken. Carine Roos is lector. Marlies 
Schimmel leidt de nevendienst. Gerben 
Jacobs, Martijn Clarijs en Daniël Reincke 
zorgen voor de beelden in en vanuit de 
Michaëlkerk. Koster Henk Boeve zorgt -
onder meer- voor de geluidstechniek. Het 
coördinatieteam verwelkomt de 
kerkgangers en begeleidt hen na de dienst 
weer naar buiten. 
 
Zondag 9 mei 2021 – 10.00 uur 
 
De zesde zondag van de Paastijd. Na 
“Jubilate” en “Cantate” een zondag met de 
naam “Rogate” (“Bidt”). Alsof de vreugde om 
Pasen toch getemperd raakt door de druk 
die het dagelijkse leven oplegt. We 
verwelkomen een goede bekende als 
voorganger in ons midden: mevrouw ds. 
Magda Hazeleger, tegenwoordig predikante 
in Beilen. Frank Firet bespeelt het orgel en 
begeleidt de zanggroep. Dienstdoend 
ouderling is Ida Hogendoorn. Gerriëtte 
Jorritsma is diaken van dienst. Marjon van 
den Ham leest uit de Schriften. Ronald van 
den Hoek, Martijn Rijksen en Daniël 
bemannen het beamerteam. Henk Boeve 
zorgt -onder meer- voor de geluidstechniek. 
Voor de kinderen is er ook vandaag weer 
kindernevendienst, dit keer onder leiding 
van Marnix Pot. Het coördinatieteam 
verwelkomt de kerkgangers en begeleidt 
hen na de dienst weer naar buiten. 

 

COLLECTEBESTEMMINGEN 

 
Zondag 2 mei 
 
Tijdens de dienst van 2 mei dienst 
collecteert de diaconie (collecte 1 via de 
collecte-app) voor ons jaarproject “Opvang 
gestrande vluchtelingen in Griekenland”.  
 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te 
weinig eten. Zo wachten duizenden 
vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in 
Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier 
aangekomen uit landen als Afghanistan, 
Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar 
warmte, veiligheid en een betere toekomst. 
Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie 
is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in 
Griekenland samen met 3 
partnerorganisaties. Samen geloven we dat 
vluchtelingen recht hebben op een beter 
leven. We helpen met voedsel, kleding en 
onderwijs en proberen hen op een betere 
plek te krijgen. Ook investeren we in de 
landen van herkomst in een beter leven 
voor kinderen. 
 
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 
via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor het Jeugd- en jongerenwerk.   
 
Zondag 9 mei 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie 
(collecte 1 via de collecte-app) voor “Kerk 
in Actie – lichtpunten voor Syrische 
vluchtelingen in Libanon”. 
 
Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien 
jaren hun land ontvlucht vanwege het 
oorlogsgeweld. Velen zijn terechtgekomen 
in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak 
en leven er in grote armoede. Zo goed en zo 
kwaad als het kan, proberen ze een nieuw 
bestaan op te bouwen. Dat is lastig. Door de 
economische crisis en de coronapandemie 
is er nauwelijks werk. Kerk in Actie 
ondersteunt Syrische vluchtelingen en 
arme lokale families met een opleiding in 
sectoren waar veel vraag is naar personeel, 
of met het opzetten van een eigen bedrijf. 
In Libanon is een trainingsprogramma 
opgezet voor Syrische vluchtelingen om te 
gaan werken in de thuiszorg en 
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basisgezondheidszorg. In Jordanië krijgen 
vluchtelingen met trainingen en een lening 
de kans een nieuwe start te maken als 
ondernemer. Niet alleen Syrische 
vluchtelingen worden geholpen, maar ook 
Jordaniërs die in armoede leven. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u 
het werk van Kerk in Actie voor Syrische 
vluchtelingen om in hun eigen inkomen te 
voorzien.  
 
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 
via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor Beeld en Geluid.   
 
Voor beide zondagen geldt uiteraard ook het  
zendingsdoel. Er is gekozen voor een 
project via het Albanië Comité. Deze 
stichting biedt hulp aan de allerarmsten in 
Albanië.  
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. 
 
De collectes worden 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.  

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

 
Onze zieken 
 
Begin april kwam 
mevrouw Jenny van de 
Legemaat - van Dijk ten 
val om daarbij 
ongelukkigerwijs een middenvoetsbeentje 
te breken. Met de voet in het gips gaat het 
nu gelukkig goed. Gert van Kooten, is na een 
ziekenhuisopname voor verdere 
behandeling overgeplaatst naar 
revalidatiecentrum De Hoogstraat. De 
behandeling zal nog geruime tijd vergen.  
Cees van de Geer, onderging vorige week 
maandag een ingrijpende operatie in het 
UMC Utrecht. De eerste dagen waren lastig, 
maar Cees’ conditie lijkt intussen stabiel en 
verbeterend. Gijs van de Lagemaat, is thuis, 

revalideert van de heupoperatie in 
afwachting van de vaststelling van het 
uiteindelijke behandelplan bij de diagnose 
die werd vastgesteld. Stephanie Maul, werd 
aan de knie geopereerd en revalideert sinds 
eind vorige week in het Zonnehuis in Doorn.  
We wensen al onze zieken en hun naasten 
Gods zegen op hun behandeling, sterkte en 
goede moed toe. 
 

Bloemengroet 
 
De bloemengroet van 
zondag 25 april was 
bestemd voor Mw. van 
Wakeren- Breeschoten. 
 

Gebedskring 
 
Met de verjaardag van koning Willem-
Alexander in zicht konden de kinderen van 
de basisscholen zich als van ouds uit leven 
en plezier maken bij de koningsspelen! 
Geslaagde operaties en 
behandelingen met 
goede resultaten, 
vaccinaties, thuiskomst 
na opname in 
ziekenhuis of 
revalidatiecentrum, 
versoepelingen van de corona maatregelen 
waardoor we komende zondag weer naar de 
kerk kunnen, al is het met een klein aantal 
mensen, de snuffelschuur die weer open 
gaat, geen avondklok meer … allemaal 
redenen om God te danken. En al zijn er 
versoepelingen van de corona maatregelen, 
ons gebed blijft gaande voor de mensen die 
ernstig ziek zijn, die behandelingen en 
chemokuren ondergaan, voor de mensen die 
zijn getroffen door het coronavirus en in het 
ziekenhuis zijn opgenomen en ook voor hen 
die na corona nog een lange weg van 
revalidatie hebben te gaan! Voor ieder die 
werkt in de zorg wordt gebeden en voor hen 
die rouwen om het overlijden van een 
geliefde. 
In de komende week vieren we 4 en 5 mei. 
En ook al leven we in een vreemde wereld, 
we hebben alle reden om God te danken dat 
we mogen leven in een vrij land, een 
democratie, zelfs als we te maken hebben 
met allerlei beperkingen door het corona 
virus. Vrijheid om uit te komen voor je 
mening, om in alle openheid je geloof te 
belijden, maar ook om respect te hebben 
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voor de ander in zijn geloof, zijn mening, 
zijn afkomst en geaardheid. We vragen u 
met ons te danken voor onze vrijheid en te 
bidden voor alle mensen die lijden onder 
bezetting en onderdrukking. 
Riek van Hussel 
 
Vakantietijd 
 
In verband met een korte meivakantie is ds. 
Pieter Goedendorp van 1 tot 10 mei niet 
voor zijn werk bereikbaar. Intussen wordt 
er wel gezorgd voor waarneming in 
dringende pastorale situaties (als ernstige 
ziekte, overlijden). Voorzitter Ida 
Hogendoorn is daarvoor te benaderen. Ida 
Hogendoorn legt zo nodig contact met de 
dienstdoend predikant in onze omgeving. 
 
Geen Nieuwsbrief volgende week 
 
Volgende week verschijnt er géén 
Nieuwsbrief.  De eerstvolgende Nieuwsbrief 
zal verschijnen op vrijdag 14 mei. 
 
De kerk gaat weer (voorzichtig) open 
 
Vanaf komende zondag 2 mei zal het voor 
maximum dertig kerkgangers weer mogelijk 
zijn om de zondagse diensten in de 
Michaëlkerk te bezoeken. De aanvangstijd 
wordt weer verplaatst naar 10 uur. We 
berichtten er vorige week al over in de 
Nieuwsbrief. Wie ter kerke wil komen zal 
uiterlijk vrijdagavond zich moeten 
aanmelden. Elders in deze Nieuwsbrief 
wordt uitgelegd hoe één en ander geregeld 
is.  
 

 
 
 
 

Hopelijk was afgelopen zondag de kerk voor 
het laatst bijna leeg. Ds. Pieter Goedendorp 
bracht in de onlinedienst in herinnering hoe 
we hiermee een maandenlange periode 
afsluiten waarin we met minimaal drie en 
maximaal veertien mensen in de kerk waren 
om online-vieringen te verzorgen. Hij 
bedankte alle gemeenteleden die in die tijd 
zo meelevend en enthousiast op de diensten 
reageerden. “Het kostte véél energie om ‘kerk 
voor de huiskamer’ te maken. Het was het 
waard! Maar wat zien we er allemaal naar 
uit om elkaar weer in levende lijve te kunnen 
begroeten!" 

 
De kerkenraad besloot vorige maand om de 
overheid te volgen wanneer de 
coronamaatregelen versoepeld zouden 
worden. De persconferentie van vorige  
week was het signaal. Ds. Goedendorp stond 
zondag nog wel stil bij de actuele situatie: 
“Echt goed gaat het niet. De ziekenhuizen 
liggen vol. Laten we daarom voorzichtig 
blijven. Ik hoorde hoe in een naburige 
kerkelijke gemeente is geadviseerd: ‘blijf op 
zondag thuis, tenzij het niet anders kan...’  We 
blijven óók online - maar weet, dat als online 
voor jou onmogelijk is, thuis te alleen, of het 
vooruitzicht van onze oude dorpskerk zó 
lonkt: kom dàn gerust. Meld je aan op het 
bekende 06-nummer en - ben je klachtenvrij: 
voel je dan vrij...” 
 

BERICHTEN  

 
Diensten in coronatijd: kerkgangers 
weer welkom 
 
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 
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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.  
 
Snuffelschuur weer open! 

 
Vanaf zaterdag 1 mei opent ook de 
Snuffelschuur aan de Nieuwe Steeg 4, weer 
de deuren voor haar klanten. De 
Snuffelschuur is elke zaterdagmorgen open 
van 9.00 tot 12.00 uur.  Er zijn nog altijd wel 
coronamaatregelen van kracht.  
Zo is binnen een mondkapje verplicht, is er 
éénrichtingverkeer en worden er maximaal 
25 klanten tegelijk toegelaten.  Maar het 
belangrijkste nieuws is: de winkel staat 
weer ruim en fris met een prachtige 
collectie te wachten: kleding, meubels, 
speelgoed, galanterieën, boeken en muziek, 
elektra, allerhande gebruiksvoorwerpen: al 
wat de voorraad strekt! De gastheren en 
gastvrouwen van ‘de kringloopwinkel van 
de kerk’ heten iedereen van harte welkom!  
Info: http://www.snuffelschuurleersum.nl/ 
 
Eindexamen 
 
Vanuit de Michaëlkerk willen we de 
jongeren die dit jaar examen doen veel 
succes wensen d.m.v. een kleine attentie. 
Kent u een eindexamenkandidaat? Laat het 
weten aan Marian Clarijs. 
 
Citaat van D. Bonhoeffer 
Ingezonden door P. de Grunt 

 
Alleen als twee of drie personen  de 
motivatie van de oprechte VREDE op 
kunnen brengen, mogen wij hopen op de 
doorbraak van de grote Wereldvrede. 
D. Bonhoeffer, (verzamelde illegale werken1937- 1943) 

FINANCIËN 

 
Geven met de Givt-app in of na afloop van 
de dienst in de Michaëlkerk! 
 
Heeft u een smartphone en wilt u ook graag 
digitaal geven tijdens of na afloop van de 
dienst? Ook dat  is mogelijk!! 
In de collectezakken zit een zender die uw 
app registreert. Uw bluetooth moet dan wel 
aan staan. Als u de collecte bedragen hebt 
ingevuld kunt u dat in één keer 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 Kerkrentmeesters 

• + collecte toevoegen (3) voor het 

Zendingsdoel St. Albanië Comité-

voedselpakketten 

• volgende 

• kies Collectemiddel en beweeg je 

telefoon lans de collecte zak of kies 

uit Lijst en zoek naar Michaelkerk 

Leersum 

• selecteer onderaan in de groene balk 
Geven en u heeft direct gegeven. 

• De volgende keer staat de 

Michaelkerk direct boven aan in de 

lijst. 

Namens de College van Kerkrentmeester en 
de Diaconie, 
Lia van de Lagemaat en Jos Versluis 
 

 
Als u vragen hebt of het lukt niet om de app 
te installeren neem dan contact op met Jos 
Versluis 
 
Zendingsbus 
 
Ook voor het vastgestelde Zendingsdoel, de 
St. Albanië Comité die voedselpakketten 
brengen naar de armste gezinnen in de 

http://www.snuffelschuurleersum.nl/
http://www.givtapp.net/download
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bergdorpen, wordt via de collecte app, maar 
ook op het rekeningnummer van de 
Diaconie  goed gegeven. 
In de maand maart mochten we ontvangen 

- via de Givt-app: 82,50 euro                                                                                              
- via de bank: 

25+7,50+2+10+100=144,50  euro 
Hiermee kunnen we weer 5 
voedselpakketten à 40 euro schenken! 
Heel hartelijk dank voor uw vrijgevigheid. 
De Diaconie 
 
LITURGIE  

 
Let op!  
De onlineviering beginnen om 10.00 uur 
 
orde van dienst - zondag 2 mei 2021 
Voorganger: ds. A. de Hoog 
 

-mededelingenfilm en orgelspel 
-aansteken van de  intentiekaarsen 
-welkom  
-hand op het hart 
-psalm van de zondag: Psalm 98: 1 en 2 
-Stilte 
-Votum en groet     
-Gebed    
-bij deze dienst…    
-Schriftlezing:  Johannes 15: 1-8  
-Zingen: lied 654: 1    
-Verkondiging     
-Zingen: lied 656 geheel   
-gebed, afgesloten met het “Onze Vader” 
-tenslotte     
-zegen      
-Zingen: lied 653: 1, 5 en 7   
-hand op het hart 
-mededelingenfilm en orgelspel 
 
orde van dienst - zondag 9 mei 2021  
Thema: ‘Het nieuwe normaal’ 
Voorganger: M.M. Hazeleger 
 
-mededelingenfilm en orgelspel 
-aansteken van de  intentiekaarsen 
-welkom  
-hand op het hart   
-psalm van de zondag: Psalm 33: 1, 2  
-gebed op de drempel, ‘votum’ en groet 
-bij deze dienst…    
-Zingen: Lied 324  
-Schriftlezing: Lukas 24: 36-48   
-Zingen: lied  421 (2x)  
-Verkondiging     

-Zingen: lied  644    
-gebed, afgesloten met het “Onze Vader” 
-tenslotte   
-Zingen: lied 654: 1, 5, 6   
-zegen       
-Zingen: lied ‘U zij de glorie’, ELB 132    
-Hand op het hart  
- mededelingenfilm en orgelspel 
 
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.  
 
Donderdag 13 mei 2021; 
géén dienst op Hemelvaartsdag 
 
Door omstandigheden bleek het helaas 
onhaalbaar om dit jaar de dienst op 
Hemelvaartsdag te laten doorgaan. 
 
Kerkdiensten komende periode 
 
16 mei: ds. Pieter Goedendorp 
23 mei: ds. Pieter Goedendorp 
30 mei: ds. W. Scheltens, Lunteren 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498
http://www.regio90.nl/

