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14 mei 2021 
 
 
Zondag 5 april 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

BIJ DE DIENST 

 
Zondag 16 mei – 10.00uur 
 
De zondag na Hemelvaart is een zondag ‘in 
de luwte’. De kerk houdt als het ware de 
adem wat in:  volgende week is het 
Pinksteren, de vijftigste Paasdag. De zondag 
na Hemelvaart wordt ook wel “Zondag 
Weeskinderen” genoemd: de Heer voer ten 
hemel en liet zijn leerlingen op aarde achter. 
De naam “Wezenzondag” lijkt te 
benadrukken dat Jezus’ leerlingen alléén 
achter blijven. Maar het is maar net hoe je 
het bekijkt.  Je kunt ook zeggen dat Jezus  
ruimte maakt. Voortaan is het aan ons om 
waar te maken waar de Heer op uit was…  
 
Voorganger komende zondag is ds. Pieter 
Goedendorp. De muzikale begeleiding 
verzorgt Wim ter Haar. Ouderling is Marian 
Clarijs, die ook de Schriftlezing verzorgt. 
Gerriëtte Jorritsma is dienstdoend diaken. 
Er is kindernevendienst onder leiding van 
Dewi Veer. In de zanggroep werken Irene 
Hogendoorn, Ronald van den Hoek, Marian 
Clarijs en Roland van Barneveld mee aan de 
liturgie. Het beamerteam bestaat uit Paul 
Tollenaar, Gerben Jacobs en Daniël  Reincke. 
Overige technische ondersteuning: Henk 
Boeve en Jos Tollenaar. 
Het coördinatieteam verwelkomt de 
kerkgangers en begeleidt hen na de dienst 
weer naar buiten. 
 
 
 

 

COLLECTEBESTEMMINGEN 

 
Tijdens de dienst van 16 mei collecteert de 
diaconie (collecte 1 via de collecte-app) 
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. 
 
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. “Met voedsel, kleding, onderwijs, 
medicijnen, renovaties en het Woord 
proberen wij het leven van velen dragelijk te 
maken”.  Met de opbrengst van de collecte 
sponsoren wij het project voedselpakketten. 
De stichting brengt voedselpakketten naar 
de allerarmste gezinnen in de bergdorpen. 
In deze voedselpakketten zitten de 
allerbelangrijkste levensbehoeftes, dit 
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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.  

 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

 
Onze zieken 
 
Cees van de Geer, 
onderging drie weken 
geleden een ingrijpende 
operatie. Intussen is hij weer thuis terug om 
daar te revalideren. Herstel zal  zeker tijd 
vergen.  
Stephanie Maul, heeft in het Zonnehuis in 
Doorn gerevalideerd naar aanleiding van de 
knieoperatie die zij enkele weken geleden 
onderging. Afgelopen woensdag mocht zij 
gelukkig weer thuiskomen.  
Voor Chiel van der Weiden, bleek het na 
verloop van tijd alsnog mogelijk een 
operatieve behandeling te ondergaan. Dat is 
in de afgelopen week gebeurd.  
Gijs van de Lagemaat, revalideert thuis van 
de heupoperatie die hij onderging. Er is 
nogmaals nader onderzoek nodig voordat 
het behandelplan bij de vastgestelde 
diagnose kan worden opgemaakt. Zo zal Gijs 
aan het einde van de volgende week 
daarvoor enkele dagen in het UMC worden 
opgenomen.  
Voor onze voormalige ‘bijstand in het 
pastoraat’, maar nog altijd verbonden met 
de Michaëlkerk, ds. Wim Kruis, bleek 
veertien dagen geleden een bypassoperatie 

nodig. Die is intussen achter de rug. Wim 
keerde in de afgelopen dagen thuis terug om 
daar de revalidatie dan aan te kunnen 
vatten. 
Een aantal langdurig zieken was in de 
afgelopen dagen voor regulier onderzoek in 
het ziekenhuis. Dat zijn altijd weer 
spannende dagen: doet de medicatie wat 
verwacht werd? 
Het onverwachte verlies van een naaste aan 
de dood dompelt ook onder ons sommige 
families in rouw.   
We wensen al onze zieken, al wie verdriet te 
dragen hebben, Gods nabijheid,  sterkte en 
goede moed toe. 
 
Bloemengroet 
 
De bloemengroet van 
zondag 2 mei was 
bestemd voor mevr. J. 
van de Legemaat-van 
Dijk. De bloemen van zondag 9 mei gingen 
als groet en ter bemoediging naar mevr. H. 
Reyenga. 
 
Bericht van overlijden  
 
Evertje Gerritje van Wakeren 
(16 augustus 1940 – 6 mei 2021) 

 
 “Als je in de harten 
van zovelen een 
plaatsje hebt 
gekregen, dan is het 
leven rijk geweest.”  
 

Met die woorden opent de rouwkaart 
waarmee haar dochters Eline en Agnes en 
hun gezinnen het overlijden bekend maken 
van hun moeder en oma Eef van Wakeren – 
Breeschoten. “Dankbaar voor wat ze voor 
ons heeft betekend, hebben wij afscheid 
genomen van onze zorgzame, altijd 
belangstellende moeder en oma…” 
Vijf jaar geleden overleed haar man Jan van 
Wakeren. Destijds werd de uitvaartdienst 
vanuit de Hervormde gemeente in Overberg 
verzorgd. De crematieplechtigheid van Eef 
van Wakeren is voorzien op vrijdagmiddag 
14 mei. Vanwege de beperkende corona-
maatregelen was die bijeenkomst alleen 
voor genodigden toegankelijk. We gedenken 
ook in ons midden de naam van Eef van 
Wakeren.  
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Eindexamens 
 
Na het Hemelvaartsweekeinde beginnen de 
schoolexamens weer. De komende veertien 
dagen worden ronduit spannende weken. 
Onder de scholieren die zich op hun 
eindexamens voorbereidden is er ook een 
aantal jongeren uit Michaëlkerk.  
De pandemie heeft het er voor jullie 
generatie niet makkelijker op gemaakt. 
Werd het vorig jaar al een overgang in het 
teken van de corona, dit jaar voegde zich 
daar het eindexamen nog eens erbij.  We 
wensen jullie allemaal heel veel sterkte. Hou 
je haaks en probeer te blijven vertrouwen 
op wat je al leerde en kon laten zien. Alle 
goeds toegewenst! 
 
Gebedskring 
 
Er is altijd reden voor 
dankbaarheid: voldoende 
voedsel, een dak boven je 
hoofd, een bed om in te 
slapen, het frisse groen 
dat in een paar dagen 
bomen en struiken tooit. Steeds zijn er 
punten die we aan elkaar doorgeven en 
waar we voor danken: thuiskomst uit 
ziekenhuis of revalidatiecentrum, een 
geslaagde operatie, de geboorte van een 
(klein)kind, een huwelijksjubileum of een 
goede uitslag. Ook gaven we elkaar punten 
door voor gebed: mensen die een operatie 
moeten ondergaan of een traject van  zware 
behandelingen, mensen in rouw om het 
overlijden van een geliefde naaste. Ook de 
spanning tussen Israël en de Palestijnse 
gebieden, de grote corona uitbraken in India 
en andere landen in Zuidoost Azië , Zuid 
Amerika en Afrika hebben we in het gebed 
bij God gebracht. Ondanks mogelijke 
versoepelingen van de maatregelen rond 
het corona virus, blijft de onzekerheid over 
hoe het verder gaat. We hebben 
Hemelvaartsdag gevierd, zijn op weg naar 
Pinksteren en wat is het dan een 
bemoediging om in Mattheus 28 te lezen dat 
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”! 
 
 
 

BERICHTEN  

 
Pinksteren, feest van hoop 
-vanuit de werkgroep liturgie- 
 
Nog ruim een week, 
dan viert de kerk 
wereldwijd weer het 
Pinksterfeest. 
Pinksteren: de 
vijftigste Paasdag. Het 
geboortefeest van de 
kerk. Het Feest van de 
Geest. In het boek Handelingen lezen we 
erover: “Een geluid als van een hevige 
windvlaag.” “Vlammen die zich als 
vuurtongen verspreidden.”  “Allen werden 
vervuld van de heilige Geest.” 
De heilige Geest. Voor christenen is de duif 
hét symbool ervan. Op een andere plek in 
het Nieuwe Testament, in het verhaal van 
Jezus’ doop in de Jordaan, wordt verteld dat 
de Heilige Geest in de gedaante van 
een duif op de Heer neerdaalde. Vandaar die 
duif.  En weer in een ander Bijbelverhaal is 
die duif een symbool van hoop. Noach liet 
aan het einde van de zondvloed een duif los. 
Ze kwam na haar tocht terug met een 
olijftakje in de snavel. Er is hoop! 
Dit jaar willen we Pinksteren vieren als feest 
van de hoop. We hadden het met de 
werkgroep liturgie erover.  Wat is een 
mooiere manier om de hoop letterlijk en 
figuurlijk een plek te geven dan door duiven 
als verwijzing? Een kerk vol duiven, een 
kerk vol hoop. En eenvoudig genoeg om te 
organiseren.  
Hoe het werkt het? We nodigen iedereen, 
jong en oud, uit om bij te dragen aan een 
duivenmobiel in de kerk. Van een 
vouwblaadje of een ander (vierkant) blad 
papier heb je in een handomdraai een 
origami-duif gemaakt. Wie eenmaal de slag 
te pakken heeft maakt er in een mum van 
tijd meer. Hieronder staat een voorbeeld. Op 
internet zijn er over het vouwen zelfs 
filmpjes te vinden:  
https://www.youtube.com/watch?v=byAe3
3GSUAg .  
Lever je duif vóór zaterdag 22 mei in bij 
Niels Duifhuizen, óf in de brievenbus van de 
kerk. Laten we eens zien hoe we op die 
manier samen met elkaar aan de 
feestvreugde kunnen bijdragen! 

https://www.youtube.com/watch?v=byAe33GSUAg
https://www.youtube.com/watch?v=byAe33GSUAg
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Pinksterspeurtocht 
 
Kinderen uit de Michaëlkerk; doen jullie 
mee aan de pinksterspeurtocht? Dit werd 
gevraagd door Truus Visser en Kora 
Maneschijn uit de Johanneskerk. De 
speurtocht is op zaterdag 22 mei en start 
om 11.00 uur bij het hek van Landgoed 
Broekhuizen. Ouders mogen erbij zijn, maar 
hoeft niet persé. Aanmelden en info bij Dewi 
Veer . 
 
Tien jaar… 
 
Het was -meekijkend naar de dienst van 
afgelopen zondag- een hele verrassing om 
collega ds. Magda Hazeleger, 
gastvoorganger in de dienst, onze namen te 
horen noemen in de gebeden. De aanleiding: 
tien jaar predikantschap in Leersum – en 
andermaal een medisch onderzoek voor 
Sita. 
Ja, deze week is het alweer tien jaar geleden. 
15 mei 2011 was de datum van de 
bevestiging en intrede in de Michaëlkerk. 
Wat een feest! En wat een bijzondere tijd 
ook, omdat nèt in de dagen waarin het 
beroep werd uitgebracht bij het 
bevolkingsonderzoek Sita door borstkanker 
bleek te zijn  getroffen. 
We zijn tien jaar verder. Het werden jaren 
waar we nog altijd blij en dankbaar om zijn. 
Een gemeente die het dóet als gemeenschap. 
Een kerk die z’n plek in de 

dorpssamenleving weet in te nemen. Wat 
hadden we het graag met alle kerkgangers 
gevierd komende zondag. 
We gáán het vieren, dit tweede lustrum. 
Maar komende zondag houden we de adem 
nog even in. Beperkingen vanwege de 
pandemie, zeggen we er maar bij. We halen 
het later met een traktatie graag nog in. 
Dezer dagen kijken we blij en dankbaar om 
ons heen. We danken de lieve leden van de 
Michaëlkerk om alle steun en meeleven, de 
gebeden en goede woorden. Voor Sita, die 
net dezer dagen weer een onderzoek 
onderging en daar een wat tweeslachtige 
uitslag van kreeg. En voor mij, als predikant 
op dit prachtige stukje van de wereldwijde 
akker van de Heer.  
Mede namens Sita, 
Pieter Goedendorp 
 

Diensten in coronatijd:  
kerkgangers weer welkom 
 
Sinds begin mei is het weer mogelijk om de 
kerkdiensten te bezoeken. Daarbij is nog 
altijd wel het maximum aantal kerkgangers 
op dertig bepaald. De aanvangstijd is als 
vanouds 10.00 uur.  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.  
 
Citaat D. Bonhoeffer 
Ingezonden door P. de Grunt 
 
Er is geen weg naar de zekerheid op de weg 
naar de grote Wereldvrede. Die weg moet 
met de nodige voorzichtigheid gevolgd 
worden, maar........ helaas geeft hij ons niet 
de zo graag gewilde zekerheid, die ook WIJ 
zo graag willen vandaag. 
D. Bonhoeffer -Barcelona 1927, Berlijn 1928 en New 
York 1931 
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Snuffelschuur open 
 
U weet: vanaf zaterdag 1 mei is ook de 
Snuffelschuur aan de Nieuwe Steeg 4 weer 
open voor haar klanten: elke 
zaterdagmorgen 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! Meer info: 
http://www.snuffelschuurleersum.nl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE  

 
Zondag 16 mei 2021  
 
orde van dienst  
 
-mededelingenfilm en orgelspel 
-aansteken intentiekaarsen  
-welkom 
-hand op het hart 
-Psalm 27: 1 en 5  
-votum en groet 
-bij deze zondag... 
-“Heer, we kijken omhoog” 
-voor jong en oud 
-“Als ik mijn handen vouw”  
(de kinderen gaan naar de nevendienst) 

-bij de lezing 
-Schriftlezing: Johannes 17: 1-13 en 26  
-Lied 665: 1, 2, 4 en 5  
-overdenking 
-Lied 880  
-gebeden 
(de kinderen komen terug in de dienst) 

-tenslotte... 
-zegen 
-Lied 663 
-hand op het hart 
-collectefilm en orgelspel  
 
Let op! De dienst begint om 10 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 
 
23 mei: ds. Pieter Goedendorp 
30 mei: ds. W. Scheltens, Lunteren 
6 juni: ds. A. Drost, Utrecht 
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