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Nieuwsbrief  
21 mei 2021 
 
 
Zondag 5 april 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Pinksterpreek 
 

Een paar jaar geleden leerde ik tijdens een cursus hoe oude kerkvaders over de goddelijke Drie-
eenheid spraken als over een ‘rondedans van Vader,  Zoon en Heilige Geest.’ Ik heb er prekend 
wel over verteld: de 'perichorese'. Het beeld hielp me. Sindsdien lees ik in deze tijd van het jaar 
graag 'ns een tekst van zo'n oude kerkvader. Zo kwam ik dezer dagen bij kerkvader Augustinus 
(354 - 430 n.C.) terecht. Veel van zijn geschriften zijn bewaard gebleven en zijn invloed strekt tot 
op de huidige dag! Ik las één van zijn Pinksterpreken: nummer 267 in de telling van Augustinus’ 
werken. Hij vertelt er onder meer in over wat Gods Geest betekent voor het kerk-zijn: 
 

"Onze Geest, waardoor iedere afzonderlijke mens leeft, wordt ziel 
genoemd. Kijk nu ‘ns wat de ziel in het lichaam doet. [De ziel] brengt de 
ledematen tot leven, allemaal. Met de ogen ziet ze. Met de oren hoort ze. 
Met de neus ruikt ze. Met de tong spreekt ze. Met de handen werkt ze en 
met de voeten loopt ze. De ziel zit in alle ledematen, daarom leven ze. 
Ze geeft leven aan alle ledematen als geheel en kent functies toe aan de 
afzonderlijke ledematen. De ogen horen niet. De oren zien niet. De tong 
ziet niet en ook spreken de oren en de ogen niet. Maar leven doen ze wel. 
De oren leven en de tong ook. Hun functies zijn verschillend, maar het 
leven hebben ze allemaal. 
Zo is het ook met de kerk van God. In sommige gelovigen doet [de Geest] 
wonderen, in andere verkondigt ze de waarheid; (...) in sommigen doet ze 
zus, in anderen zo. Ieder voor zich doen zij hun eigen werk, maar leven 

doen ze op dezelfde manier.  
Wel, wat de ziel is voor het menselijke lichaam, is de Heilige Geest voor het 
lichaam van Christus, de Kerk. De Heilige Geest doet in de hele kerk, wat de 
ziel in alle ledematen van één lichaam doet.” 

 

Wat de ziel in ons persoonlijk leven doet, doet de Geest in het kerkelijk leven. Ieder van ons 
draagt er op één of andere manier aan bij. Is dat geen mooie gedachte, op weg naar Pinksteren? 
Een gebed uit de Augustijnse traditie neem ik dezer dagen met me mee:   

 

Fluister het mij in heilige Geest: ik zal het goede denken. 
Spoor me aan, heilige Geest: ik zal het goede doen. 
Verlok me, heilige Geest: ik zal het goede zoeken. 
Geef me kracht, heilige Geest: ik zal het goede vasthouden. 
Bescherm me, heilige Geest: ik zal het goede nooit verliezen. 

 

Goede dagen toegewenst; ‘n Pinksterfeest, doortrokken van Gods Geest in ziel en leven. 
ds. Pieter Goedendorp 

Zondag 23 mei 2021 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. Pieter Goedendorp 
Ouderling:  Martin van Herk 
Diaken: Lia Reincke 
Lector: Chiel van der Weiden 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: 
Schuldhulpmaatje 
Collecte Kerk: Jeugd- en 
jongerenwerk 
 

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

Augustinus van Hippo - 
fresco 6de eeuw Rome 
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BIJ DE DIENST 

 
Zondag 23 mei – Pinksteren – 10.00 uur 
 
Pinksteren;  
Na Kerst en Pasen 
het derde grote 
feest op de 
jaarkalender van 
de kerk. We vieren 
de uitstorting van 
de heilige Geest; 
het ‘geboortefeest 
van de kerk’. Het wordt een verjaardag, 
anders dan andere. Niet meer dan dertig 
gasten zullen er zijn. De feestelijke dienst 
voor jong en oud waaraan we op een 
hoogtijdag als deze gewend zijn, krijgt ook 
dit jaar door de pandemie een andere 
invulling. Maar: het blijft féést! Een feestdag 
in het teken van de hoop.  De dienst werd 
mee voorbereid door de werkgroep liturgie 
van onze gemeente. Voorganger is ds. Pieter 
Goedendorp. Martin van Herk is namens de 
kerkenraad dienstdoend ouderling. Lia 
Reincke is diaken van dienst. Frank Firet, 
dezer dagen 25 jaar in de Michaëlkerk ‘op 
de bok’, bespeelt het Reil-orgel. Inderdaad, 
we vieren opnieuw een jubileum op deze 
dag! In de zanggroep werken Jos Versluis, 
Anne Willemsen, Lia Reincke en Pieter 
Hogendoorn mee aan de dienst. Miranda 
van de Geer leidt de kindernevendienst. Het 
beamerteam bestaat uit Gerben Jacobs, 
Martijn Rijksen en Janneke Firet. 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 23 mei collecteert de 
diaconie (collecte 1 via de collecte-app) 
voor “Schuldhulpmaatje”. 
 
In heel veel huishoudens krijgen mensen de 
touwtjes niet meer aan elkaar geknoopt. 
Problematische schuld komt héél veel voor, 
maar meestal in het verborgene. Schuld kan 
iedereen overkomen. Door scheiding, 
ontslag, invaliditeit, oplichting, onverwacht 
toeslagen terug moeten betalen, een serie 
tegenvallers, even niet opgelet enz.  

Kom ermee voor de dag, zeggen wij van 
Schuldhulpmaatje Utrechtse Heuvelrug. 
Want een maatje kan uitkomst bieden: 
gewoon stapje voor stapje helpen om de 
zaken weer in beeld en op orde te krijgen, 
terug naar een gezonde balans tussen 
uitgaven en inkomsten. Als dat onmogelijk is 
begeleiden wij de weg naar de 
schuldsanering  in samenwerking met 
professionele hulpverleners.  
Op de Utrechtse Heuvelrug komen minstens 
50 hulpvragen per jaar binnen, daarvoor 
hebben wij ongeveer 25 maatjes nodig.  
Financieel dragen diverse fondsen bij, de 
gemeente UHR, en diverse diaconieën die 
deel uitmaken van het Diaconaal Platform 
Utrechtse Heuvelrug. Dit alles maakt het 
mogelijk dat onze schuldhulpmaatjes een 
grondige opleiding krijgen, en dat de 
hulpvragers geen bijdrage hoeven te betalen 
voor onze ondersteuning.  
Helpt u ook mee bij dit mooie werk? 
 
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 
via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor het Jeugd- en jongerenwerk.   
 
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.  
(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 
 
Bep van Hussel, werd 
in de afgelopen week 
ter observatie 
opgenomen in het Diaconessenhuis Utrecht 
in verband met hartritmestoornissen. Ook 
Wim van de Geer, werd in het 
Hemelvaartsweekeinde met hartklachten in 
het ziekenhuis opgenomen. Beiden mochten 
in de afgelopen dagen weer naar huis  
terugkeren.  
Wilma Verlegh-Stijn, heeft -wanneer alles 
verliep zoals bedoeld- donderdag de hernia-
operatie ondergaan waarvoor ze op de 
wachtlijst stond.  
Stephanie Maul, kwam na haar knieoperatie 
en daaropvolgende revalidatieperiode in het 
Zonnehuis vorige week weer thuis.  
Chiel van der Weiden, mocht al enkele 
dagen na de ingrijpende operatie die hij 
onderging vorige week weer naar huis 
terugkeren.  
Voor Gijs van de Lagemaat, is het 
onderzoekstraject nog altijd niet afgelopen. 
Dezer dagen verblijft hij in het UMC. Met de 
uitslagen zal dan het uiteindelijke 
behandelingstraject kunnen worden 
bepaald.   
Een aantal gemeenteleden heeft te maken 
met een langdurig behandeltraject vanwege 
een aandoening. Niet alle namen worden 
altijd genoemd. Niet elke klacht of pijn 
wordt met iedereen gedeeld. Het zijn soms 
uitdagingen of aanvechtingen om alleen aan 
te gaan. Hoewel… Alléén? Ik hoop oprecht 
dat u/jij, in de situatie waarvoor je je gesteld 
ziet, op één of andere manier Gods nabijheid 
ervaart. Veel sterkte en goede moed 
toegewenst. 
Ds. Pieter Goedendorp 
 
Bloemengroet 
 

De bloemengroet van zondag 
16 mei was bestemd voor mw. 
S. Maul. 

 
 
Geboortebericht 
 
 “Op mijn teentjes kijk ik 
over het randje van de 
wieg. Dag klein broertje, 
ik vind je lief…”  
Met die lieve 
welkomstwoorden 
maakt de tweejarige 
Gijs van de Waerdt 
samen met zijn ouders 
Frank en Marleen van 
de Waerdt de geboorte wereldkundig van 
z’n broertje Teun. Teun Gert van de Waerdt, 
de tweede zoon van Frank en Marleen,  
werd geboren op 26 april. Da’s intussen 
alweer een paar weken geleden. Intussen 
gaat alles gelukkig goed. Teun heeft zich 
heerlijk ingevoegd in het gezin en in de 
familie om hen heen!  
 
Verhuisbericht 
 
Geurtje van Vliet-Gijsbertse verhuisde 
onlangs vanuit Leersum naar Sneek. Na een 
ongelukkige val en daaropvolgende 
revalidatie was het de betere keuze om het 
huis aan de Bentincklaan achter te laten en 
in de beurt van haar zoon in Friesland te 
gaan wonen. Geurtje dankt ons allen voor 
het meeleven in de loop van de jaren, in de 
tijd van het overlijden van haar man in 2016 
en van haar moeder, ‘tante Pietje’ Gijsbertse, 
die in 2018 in de leeftijd van 106 jaar 
overleed.  
 
Bedankt! 
 
Lieve gemeenteleden en kerkenraad, 
Bedankt voor de mooie bloemen en vele 
kaarten die ik heb gekregen. Het voelt goed 
dat velen meeleven. Nog een poosje verder 
fysiotherapie en na 2 juni mag ik, als het 
goed gaat, fietsen en auto rijden. 
Wat een mooie dienst vanmorgen, waar 
Pieter en Sita op terug kunnen kijken.  
Een lieve groet van Stephanie Maul 
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"Deel je vreugde" 25 jarig huwelijk 
 
In de preek van 
afgelopen 
zondag sprak 
ds. Pieter 
Goedendorp 
over "Deel je 
vreugde". Na 
aanleiding 
hiervan willen 
we toch 
middels een  
bericht aangeven dat we deze maand 25 jaar 
getrouwd zijn (1996-2021). 
Onze dankbaarheid voor deze mijlpaal is 
groot. Van de Michaelkerk ontvingen we al 
bloemen en van meerdere leden van onze 
gemeente felicitaties Hiervoor dank! 
Wijnanda en Roland van Barneveld 
 

BERICHTEN  

 
Pinksteren, feest van hoop 
-vanuit de werkgroep liturgie- 
 
Zondag vieren we het Pinksterfeest. Het 
feest van de vijftigste Paasdag. Het Feest van 
de Geest. Een feest van hoop. Vorige week 
nodigden we de Nieuwsbrieflezers uit om 
hét symbool van hoop, een duif, te vouwen 
in papier.  We maken er een mobiel van: een 
kerk vol duiven, een kerk vol hoop.  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 nogmaals een 
voorbeeld. Op internet zijn er over het 
vouwen zelfs filmpjes te vinden:  
https://www.youtube.com/watch?v=W9OT
xWpoxA0. Lever je duif vóór 
zaterdagmiddag 22 mei in bij Niels 
Duifhuizen, óf in de brievenbus van de kerk, 
Kerkplein 1. Laten we eens zien hoe we op 
die manier samen met elkaar aan de 
feestvreugde kunnen bijdragen! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frank Firet 25 jaar organist 
 

De ene zondag 
vier je tien jaar 
predikantschap in 
de Michaëlkerk, 
de volgende 
zondag is het 25 
jaar geleden dat 
één der 
organisten voor 
het eerst op de 
orgelbank schoof! 
Ja,  dezer dagen is 
Frank Firet een 

kwart eeuw verbonden aan onze gemeente. 
In  het team van organisten neemt Frank als 
‘hoofdorganist’ een centrale plek in. De 
jaren door was hij ook lid van de werkgroep 
liturgie. Voor kerkgangers begeleidt hij in 
een herkenbare stijl de gemeentezang. In de 
dienst van de Pinksterdag besteden we 
aandacht aan het jubileum. Pinksteren: het 
feest van Gods adem. Wie had ooit gedacht 
dat er nèt op het feest géén kerk vol 
zingende mensen te begeleiden zou zijn?! 
Toch laten we het jubileum niet zómaar 
gebeuren. In de dienst komen we erop 
terug. Maar ook op deze plek feliciteren we 
Frank alvast van harte! 
ds. Pieter Goedendorp 
 
Vakantietijd 
 
Na Pinksteren is er een periode van drie 
weken waarin ds. Pieter Goedendorp van 24 
mei tot en met 13 juni in verband met 
vakantie niet voor zijn werk bereikbaar. 
Intussen wordt er wel gezorgd voor 
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waarneming in dringende pastorale 
situaties (als ernstige ziekte, overlijden). 
Scriba Marian Clarijs is daarvoor te 
benaderen. Marian Clarijs legt zo nodig 
contact met de dienstdoend predikant in 
onze omgeving. 
 
Tien jaar in de Michaëlkerk 
 
Het werd een dag van de ene verrassing 
naar de andere, afgelopen zondag! 
Onwetend van wat via de Nieuwsbrief aan 
u/jullie was gevraagd (We bleken in de 
pastorie in de afgelopen tijd een aangepaste 
versie van de Nieuwsbrief te hebben 
ontvangen!) werd ik bij m’n binnenkomst in 
de kerk verrast door al de kaarten die op het 
liturgisch centrum me tegemoet straalden. 
Gelukkig kwam ik op tijd ter kerke en was er 
nog even tijd om het allemaal stilletjes in te 
laten werken.  

De hartelijke woorden van scriba Marian 
Clarijs en een prachtige videomontage van 
Henk Boeve aan het einde van de dienst 
maakten andermaal diepe indruk. Een 
prachtige bos bloemen, een heerlijk tableau 
met kaas en ander lekkers en de dikke 
stapel kaarten gingen na de dienst mee naar 
huis. We 
deden er 
de hele 
middag 
over om 
alle goede 
wensen en 
lieve 
woorden 
door te 
nemen. Nee, langer: ook in de dagen erna 
bladerden we de dikke stapel kaarten nog 
door en waren er soms beduusd van!  
 
 
 

En dan als kers 
op de taart nog 
een koninklijke 
rijtoer door 
Leersum 
spontaan 
aangeboden 

door Bert en Pieter Hogendoorn en Henk 
Boeve. 

 
Het werd een bijzondere bekroning van tien 
jaren in de Michaëlkerk. Hartelijk dank 
Marian Clarijs, Ida Hogendoorn, Martin van 
Herk en alle andere betrokkenen voor het 
organiseren van het coronabestendige feest. 
Dank aan alle kinderen en de leiding van de 
nevendienst voor de prachtige 
vlaggetjeslijn, die op zaterdag al in de 
voortuin werden opgehangen. Dank aan 
Henk Boeve voor de video met 
onvergetelijke momenten. Aan u/jullie 
allemaal, lieve gemeenteleden, voor de 
mooie wensen die er werden opgeschreven! 
De kerkgangers van de 16de mei namen 

alvast een smakelijk soesje mee bij het naar 
buiten gaan. De coronamaatregelen maken 
het onmogelijk om verder veel met elkaar te 
kunnen vieren. Maar u/je houdt het te goed! 
Laten we zodra de omstandigheden geschikt 
zijn alle opgespaarde vierdagen op een mooi 
gemeentefeest maar ‘ns inhalen! 
Mede namens Sita, 
Pieter Goedendorp 
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Diensten in coronatijd:  
kerkgangers weer welkom 
 
De maatregelen ter bestrijding van Covid-19 
gelden nog altijd. Zo is er een maximum 
aantal van 30 kerkgangers vastgesteld. De 
aanvangstijd van de zondagse diensten is als 
vanouds 10.00 uur. 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. Bij het betreden van de 
kerk wordt het dragen van een mondkapje 
gevraagd. 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. 
 

FINANCIËN 

 
Giften 
 
De volgende giften werden ontvangen: 
• €  10.00 via Dhr. C. Gondelach (wijk 1) 
• €   3.00 via Dhr. C. Gondelach (wijk 1) 
 
Hartelijk dank namens het College van  
Kerkrentmeesters. 
Lia van de Lagemaat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE  

 
Zondag 23 mei 2021 – 10.00 uur 
 
orde van dienst  
- mededelingenfilm en orgelspel 
- aansteken intentiekaarsen  
- welkom 
- hand op het hart 
- “Kom heil’ge Geest, Gij vogel Gods” Lied 680: 
1, 2, 4 en 5  
- votum en groet 
- bij deze zondag: feest van hoop 
- “Op Sions berg” Psalm 87: 1, 2 en 3 
- voor jong en oud: Pinksteren in 1 minuut 
- “Onder boven voor en achter” 
(de kinderen gaan naar de nevendienst) 
- bij de lezingen 
- Schriftlezing: Johannes 14: 11-17  
- intermezzo  
- Schriftlezing Handelingen 2:1-24 
- “Heer, raak mij aan met uw adem” Lied 695: 
1, 3 en 5 
- overdenking 
- “Alles wat adem heeft” Lied 146-C: 1, 4 en 7 
- gebeden, afgesloten met het gezongen ‘Onze 
Vader’ 
(de kinderen komen terug in de dienst) 
- tenslotte... 
- “Geest van hierboven” Lied 675 
- zegen 
- hand op het hart 
- collectefilm en orgelspel  
 
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 
 
30 mei: ds. W. Scheltens, Lunteren 
6 juni: ds. A. Drost, Utrecht 
13 juni: ds. R. de Reuver, Houten 
 
 
 
 
 

 

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

