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Nieuwsbrief  
28 mei 2021 
 
 
Zondag 5 april 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

BIJ DE DIENST 

 
Terug- en vooruitblik 
 

Geest van hierboven, leer ons geloven 
Hopen, liefhebben door uw kracht 

Hemelse Vrede, deel U nu mede 
Aan een wereld die U verwacht 

Wij mogen zingen van grote dingen 
Als wij ontvangen al ons verlangen 

Met Christus opgestaan 
Halleluja 

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven 
Als wij herboren Hem toebehoren 

Die ons is voorgegaan 
Halleluja 

 
Afgelopen zondag, 
Pinksterzondag, sloten 
we de dienst af met dit 
lied. We mogen 
terugkijken op een 
feestelijke dienst in 
een mooie, met 
origami-duiven, 
versierde kerk.  
Ook voor onze organist Frank Firet was het 
een bijzondere zondag. 25 jaar geleden, op 1 
juni 1996, startte hij achter het Reil-orgel  

 
van de Michaëlkerk. Vanwege dit heuglijke 
moment kreeg hij, na een toespraak van Ida 
Hogendoorn, een zilveren draagsinsigne van 
het kerkrentmeesterlijk beheer in de PKN 
vergezeld van een gekalligrafeerde 
oorkonde. Ook werd 
hij nog verrast door 
(oud) predikanten en  
medewerkers via 
videoboodschappen 
op het scherm en 
kreeg hij een mooie 
kaart van de kinderen 
van de 
kindernevendienst. 
 
 
Komende zondag, 30 mei, gaat ds. W. 
Scheltens uit Lunteren voor. Hij geeft de 
Pinksterdienst een vervolg met het thema: 
“Liefde wil ons overkomen” dat hij centraal 
stelt in de verkondiging. Namens de 
kerkenraad zijn ouderling van dienst Coby 
Gerestein en diaken Reinier Bijkerk 
aanwezig en Jaqueline Post verzorgt de 
lezing. Frank Firet bespeelt het orgel en 
begeleidt de zanggroep bestaande uit Ina 
Wolff, Roland van Barneveld, Isaak Lelepary 
en Coby Gerestein. Ook is er 
kindernevendienst en oppas. 
Het beamerteam (Martijn Clarijs, Paul 
Tollenaar, Nick Teeuwen, Henk Boeve en Jos 
Tollenaar) zorgt er weer voor dat alles zo 
goed mogelijk in beeld gebracht wordt. 
 
 
 

Zondag 30 mei 2021 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. Scheltens, Lunteren 
Ouderling:  Coby Gerestein 
Diaken: Reinier Bijkerk 
Lector: Jaqueline Post 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: ZOA 
Collecte Kerk: Beeld en Geluid 
 

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

 
Tijdens de dienst van 30 mei collecteert de 
diaconie (collecte 1 via de collecte-app) 
voor “ZOA”. 
 

ZOA werkt wereldwijd in meer dan 15 
landen met een team van zo’n 1000 mensen. 
In crisisgebieden helpen we mensen die 
lijden onder oorlogen of natuurgeweld bij 
het weer opbouwen van een bestaan. Op die 
manier willen we mensen in staat stellen om 
in vrede een waardig leven te leiden. Dat 
kunnen we niet alleen. We werken waar 
mogelijk samen met lokale partners en 
worden ondersteund door duizenden 
vrijwilligers. We vinden het geweldig om 
samen te werken met honderden kerken, 
ondernemers, scholen en donateurs. Samen 
zijn we er voor mensen die alles zijn 
kwijtgeraakt door een oorlog of een ramp. 
 

Een ramp overkomt je, net als een oorlog. 
Angst en verdriet overheersen. Van de ene 
op de andere dag sta je met lege handen, 
ben je alles kwijt. In deze moeilijke periode 
willen we naast mensen staan. In ons werk 
weten we ons geïnspireerd door het 
christelijk geloof. Wij zijn er van overtuigd 
dat elk leven telt. En dat elk mens geschapen 
is naar het beeld van God. Daarom helpen 
we mensen in crisisgebieden met eerste 
levensbehoeften, zoals eten, drinken en 
onderdak. En blijven we trouw tijdens het 
weer opbouwen van een bestaan door in te 
zetten op werk, onderwijs en goede 
basisvoorzieningen. Zodat alles weer zo 
wordt als het ooit was. En misschien zelfs 
wel beter. 
 

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. 
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 

 
Bloemengroet 
 
De bloemengroet van 
zondag 23 mei was 
bestemd voor dhr. F. 
Firet. Een felicitatie 
voor zijn 25-jarig 
organisten-jubileum 
 
Gebedskring 
 
Er is dankbaarheid voor de feestelijke dienst 

met Pinksteren, God die 
door Zijn Geest in en bij ons 
wil 
wonen! “De verjaardag van 
de kerk!” Op 15 mei was het 
precies tien jaar geleden dat 

Ds. Pieter Goedendorp als predikant in onze 
gemeente werd bevestigd èn dezer dagen 
mogen we met Frank Firet vieren dat hij 
vijfentwintig jaar als organist aan onze 
Michaëlkerk is verbonden. Net als een 
huwelijksjubileum, geslaagde operatie en 
thuiskomst uit het ziekenhuis volop reden 
om God te danken! Ook punten voor gebed 
hebben we aan elkaar door gegeven: De 
jongeren die examen moeten doen, maar 
ook die jongeren die ‘verslaafd’ zijn aan 
drugs en alcohol, de ernstig zieken, de 
eenzamen, de psychisch zieken en hun 
naasten, de mensen die rouw dragen en zij 
die voor een operatie, onderzoeken of zware 
behandelingen staan. Ook voor de 
slachtoffers in het verkeer, van natuur- en 
oorlogsgeweld, de hulpverleners, diegenen 
die zich inzetten voor vrede en 
gerechtigheid in de wereld, de eenheid 
onder Christenen en zij die vervolgd 
worden, hebben we gebeden. We vragen u 
met ons te bidden voor de landen in het 
Midden Oosten , hun bewoners en hun 
leiders, maar ook voor de vorming van een 
nieuwe regering in ons eigen land. 
Namens de gebedsgroep, Riek van Hussel 
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BERICHTEN  

 
Vakantietijd 
 
Na Pinksteren is er een periode van drie 
weken (tot en met 13 juni) waarin ds. Pieter 
Goedendorp in verband met vakantie niet 
voor zijn werk bereikbaar. Intussen wordt 
er wel gezorgd voor waarneming in 
dringende pastorale situaties (als ernstige 
ziekte, overlijden). Scriba Marian Clarijs is 
daarvoor te benaderen en legt zo nodig 
contact met de dienstdoend predikant in 
onze omgeving. 
 
Bedankt! 
 
Beste gemeenteleden, 
Afgelopen Pinksterzondag mocht ik mijn 25- 
jarig jubileum als organist in de Michaëlkerk 
vieren. Het was een overweldigende en 
onvergetelijke belevenis. Zoveel lieve 
woorden en attenties. Heel hartelijk dank 
daarvoor! Het blijft onverminderd een groot 
genoegen voor mij om met de mensen in 
onze gemeente samen te werken. Ik hoop 
nog heel lang “het stof uit de orgelpijpen te 
mogen blazen” en te kunnen genieten van 
de fijne contacten in onze gemeente. 
Frank Firet 
 
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. 
 
 
 

Kerkenraadsvergadering 
 
Vorige week, op 20 mei, heeft de kerkenraad 
vergaderd. Voor het eerst sinds lange tijd 
konden we weer fysiek bij elkaar komen. 
Het was fijn om elkaar weer écht te zien, 
i.p.v. via de digitale weg. 
Na de opening en gebed van ds. Pieter 
Goedendorp met als thema: Pinksteren 
werden de jaarrekeningen van zowel het 
College van Kerkrentmeesters en de 
diaconie voorgelegd.  
Dhr. Arie Kamphuis gaf ons eerst een 
heldere toelichting op de jaarrekening van 
het CvK. “De baten zijn minder dan 
verwacht, met name door de uitval van ‘De 
Snuffelschuur’. Gelukkig heeft de extra actie 
kerkbalans veel opgeleverd. Ook hebben we 
een legaat mogen ontvangen. Er is minder 
uitgegeven aan pastoraat; vanwege het 
verlies pastoraal medewerker. Desondanks 
is er een tekort tot stand gekomen. In het 
CvK is na discussie besloten een aantal 
onttrekkingen aan de bestemmingsreserves 
te doen om het ontstane tekort weg te 
werken.” 
De kerkenraad is het advies gegeven (door 
de controlecommissie bestaande uit de 
heren Kees Gerestein en Jos Wolff) om zich 
te verdiepen in gezond financieel beleid 
voor de komende jaren om continuïteit te 
waarborgen. Dit advies neemt de 
kerkenraad over, en gaat hiermee verder. 
Het College van Kerkrentmeesters licht de 
jaarrekening over 2020 in één van de 
komende nieuwsbrieven verder toe.   
Daarna nam dhr. Jos Versluis het woord met 
betrekking tot de jaarrekening van de 
diaconie over 2020. Het verslag hiervan 
vindt u hieronder. 
Ook het kerk zijn in deze coronatijd stond 
op de agenda. We blijven de maatregelen 
vanuit de overheid nauwgezet volgen en zijn 
blij dat we nu 30 bezoekers in de kerk 
welkom mogen heten. We denken na over 
evt. volgende versoepelingen en over de 
vorm van de liturgie nu er weer bezoekers 
in de kerk zijn.  
Daarna nam diaken Jos Versluis ons mee 
‘achter de schermen’ bij de Givt-app. Hij liet 
ons zien dat de app al succesvol gebruikt 
wordt door een groep gemeenteleden en hij 
vertelde ons allerlei voordelen van de app.  
Tenslotte spraken we over het Oecumenisch 
Platform dat in Leersum actief is i.v.m. 
gezamenlijke diensten.  
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De vergadering werd door de scriba 
afgesloten met het gedicht ‘als ik vleugels 
had’ van Leo Heuvelman. 
Marian Clarijs, scriba 
 
Nieuws van de Diaconie 
 
In de vergadering van de kerkenraad op 20 
mei jl. is de jaarrekening van 2020 voorlopig 
vastgesteld. 
 
De jaarrekening sluit met de volgende 
totalen: 
Baten/inkomsten   € 26.061 
Lasten/uitgaven   € 35.506 
Saldo       € - 9.445 
Incidentele baten en  
lasten en mutaties  
in bestemmingsreserves   € 596.867 
Exploitatieresultaat   € 587.422 
 
De mutaties in bestemmingsreserves zijn 
aanzienlijk hoger dan de vorige jaren. De 
reden hiervoor is omdat de landelijke kerk 
de waarde  van de 2 huizen die de diaconie 
bezit terug wil zien als bestemmingreserve. 
Vanaf 28 mei 2021 ligt de volledige 
jaarrekening voor u als leden van de 
Michaëlkerk één week ter inzage. 
Graag eerst even een telefoontje zodat ik tijd 
voor u vrij kan maken om e.e.a. toe te 
lichten. 
 
Met een hartelijk groet, 
Jos Versluis, penningmeester  
 
Pinksterspeurtocht 
 
Door het slechte weer ging de 
pinksterspeurtocht helaas niet door. Maar 
er komt een herkansing. Aanstaande zondag 
30 mei starten we om 12.00 bij het hek van 
Landgoed Broekhuizen. Ouders mogen erbij 
zijn, maar hoeft niet persé. Aanmelden en 
info bij Dewi Veer. 
 
Citaat D. Bonhoeffer 
Ingezonden door P. de Grunt 
 
Door de Vrijheid, positief te veranderen, 
hoort alles wat wij onder  onze karakters en 
eigen waardigheid en begaafden  verstaan.  
Daarbij horen ook onze eigen zwakheden 
die ons geduld zo hard op de proef stelt. 
D. Bonhoeffer, Tegel gevangenis 1943/1944- cel 92. 

 

FINANCIËN 

 
Giften 
 
De volgende giften werden voor het 
verjaardag fonds ontvangen: 
- €  10.00 via Dhr. C. Gondelach (wijk 1) 
- €  10.00 via Mevr. C. Doornenbal (wijk 

2) april 
- €  10.00 via Mevr. C. Doornenbal (wijk 

2) mei 
 
Hartelijk dank namens het CvK, 
Lia van de Lagemaat 
 

Geven met de Givt-
app na afloop van 
de dienst in de 
Michaelkerk! 
 

Heeft u een smartphone en dan kunt u ook 
digitaal geven na afloop van de dienst! 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 
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LITURGIE  

 
Zondag 30 mei 2021  
- Ds. W. Scheltens, Lunteren - 
 
Orde van dienst  
 
-orgelspel en mededelingenfilm    
-aansteken paaskaars en intentiekaarsen   
-welkom        
-hand op het hart      
-Aanvangspsalm:  Psalm 97: 1,4,6   
-votum en groet      
-bij deze dienst…      
-Openingsgebed  
-Psalm van de zondag: Psalm 93: 1,2,3,4  
-voor de kinderen  
-Schriftlezing: 1 Johannes 4:7-16     
-Lied 705: 1,2,4 Er zij aan God, de Vader 
-Verkondiging: “Liefde wil ons overkomen”   
-Lied 791 Liefde , eenmaal uitgesproken  
-gebeden, afgesloten met het “Onze Vader”  
-inzameling van gaven     
-tenslotte…       
-Lied 754: 1,2,3 Liefde Gods die elk beminnen   
-zegen    
-hand op het hart      
-orgelspel 
 
De dienst begint om 10.00 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 
 
6 juni: ds. A. Drost, Utrecht 
13 juni: ds. R. de Reuver, Houten 
20 juni: ds. Pieter Goedendorp 
27 juni: ds. Pieter Goedendorp (doopdienst) 

 
 
 
 

 

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

