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Nieuwsbrief  
18 juni 2021 
 
 
 
Zondag 5 april 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Contact 
 
Tegen een dag vol vergaderingen zie ik 
eigenlijk altijd wel wat op. Hoe minder het 
met het gewone kerkenwerk te maken heeft, 
hoe meer dat geldt. In de afgelopen week 
stond er zo’n dag genoteerd. Maar eerlijk: 
het werd een mooie. Tijdens 
werkgemeenschap van predikanten draaide 
het om  de betekenis van het pastorale 
contact in de gemeente en de manier 
waarop dat vorm krijgt, het “omzien naar 
elkaar.” Dat is niet alleen iets voor 
predikanten en ouderlingen, maar een 
opdracht aan de hele gemeente, vertelt de 
kerkorde van de Protestantse Kerk.  En die 
aandacht en betrokkenheid gaat in een 
veelheid van vormen uit naar een wijde 
kring van mensen. Hoe dat doorwerkt, daar 
ging het die morgen met de collega’s over.  
‘Contact houden’ bleek een kernwoord. En ’s 
avonds draaide het bij de ouderlingen 
andermaal om het woord ‘contact’. We 
spraken over wat we leerden van de 
lockdownmaanden en hoe we de herstart 
van activiteiten voor de verschillende 
generaties in onze gemeente voor ons zien.  
Contact. Je denkt dan makkelijk aan elkaar 
‘in levende lijve’ ontmoeten. Aan elkaar voor 
ogen zien en zo nodig aanraken. Lees ik in 
m’n Bijbel, dan valt me in deze tijd vaak op 
hoeveel mensen elkaar aanraken! Juist ook 
van Jezus wordt het in het evangelie zo 
makkelijk verteld. De Heer houdt geen 1,5 
meter afstand. Toch: contact draait om méér 
dan dat ‘in levende lijve’ alléén. Zo bestaat 
een belangrijk deel van het Nieuwe  

 
Testament uit brieven. De apostelen steken 
er de gemeenten een hart mee onder de 
riem en vertellen van de betekenis van het 
geloof. Brieven om te lezen en dóór te 
geven.  
De pandemie heeft de ogen beslist geopend 
voor al die andere manieren waarop we 
buiten elkaars tastbare nabijheid kunnen 
openstaan voor elkaar. Meeleven met een 
ander lukt ook heel goed buiten die 
anderhalve meter afstand. Het hoeft niet 
met een visite in de huiskamer. Het kan ook 
via de telefoon of met een kaartje of zelfs 
per app. Het gebeurt op de stoep bij de 
supermarkt en wandelend langs het veld. En 
ja natuurlijk, wat zullen we de dag prijzen 
waarop we elkaar weer de hand kunnen 
drukken, begroeten en onbekommerd in de 
kerk voor onze viering kunnen samen 
komen. Maar Gods liefde houdt geen halt op 
anderhalve meter afstand. Net zo min hoeft 
dat in de gemeente van Christus voor de 
onderlinge betrokkenheid te gelden.  
 
Mooi, dat dat zelfs zo’n vergaderdag de ogen 
daarvoor weer ‘ns wist openen!  
ds. Pieter Goedendorp. 
 

BIJ DE DIENST 

 
Zondag 20 juni – eerst zondag van de 
zomertijd 
 
De langste dag van het jaar geldt op de 
kalender van de kerk als de eerste zondag 
van de zomertijd. We slaan opnieuw in de 
voortgaande lezing uit het 
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Johannesevangelie het getuigenis op over 
een bijzondere ontmoeting. We horen uit 
Johannes 4 van Jezus’ gesprek met de 
Samaritaanse vrouw. Voorganger is ds. 
Pieter Goedendorp. Marjon van den Ham 
verzorgt de Schriftlezing. Namens de 
kerkenraad is Ida Hogendoorn dienstdoend 
ouderling, Gerriëtte Jorritsma dienstdoend 
diaken en als kerkrentmeester is René 
Doornenbal aanwezig. Wim ter Haar 
bespeelt het orgel. Hij begeleidt de 
zanggroep met Jos Versluis, Dewi Veer, 
Anneke Kievith en Pieter Hogendoorn. Niels 
Duifhuizen leidt de nevendienst voor de 
kinderen in de basisschoolleeftijd. Er is 
oppas voor de kleinsten in de kelder van het 
Michaëlhuis. Dankzij de nieuwe maatregelen 
mogen er tot zestig kerkgangers aanwezig 
zijn en is er buiten na de dienst gelegenheid 
om elkaar op het Kerkplein nog te treffen. 
Probeer het gerust weer ‘ns uit, ter kerke te 
komen voor een ‘godsdienstoefening’. Het 
zet de zondag in een ander perspectief.  
 
Zondag 27 juni – doopdienst 
 
Een bijzondere viering wacht  ons op 
zondag 27 juni: voor het eerst sinds vele 
maanden worden we als gemeente weer 
doopgetuige. Jaqueline en Marco Post - de 
Ruiter, vroegen de doop aan van hun 
dochtertje Anouk. Anouk vierde op 13 juni 
j.l. haar eerste verjaardag. Wat hebben haar 
ouders uitgezien naar de mogelijkheid om 
haar te laten dopen! Het is bekend: de 
coronapandemie heeft al wat ‘gewoon’ is 
behoorlijk op losse schroeven gezet. We 
proberen binnen de beperkingen die er nog 
altijd gelden de draad weer wat op te vatten. 
Zo hopen we dat Anouk de eerste is van een 
heel rijtje pasgeborenen van de afgelopen 
maanden en we het sacrament van de 
heilige doop in de komende tijd een aantal 
keren zullen kunnen beleven. 
 

COLLECTEBESTEMMINGEN 

 
Tijdens de dienst van 20 juni collecteert de 
diaconie (collecte 1 via de collecte-app) 
voor “Kerk in Actie – noodhulp 
Griekenland”.  
 
In Griekenland komen dagelijks vele 
vluchtelingen aan, op zoek naar veiligheid 
en een betere toekomst. Onder hen ook 

duizenden kinderen. Ze komen terecht in 
onveilige kampen met gammele tenten. Er is 
gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen 
en sanitaire voorzieningen. Het ergste is 
misschien wel de uitzichtloosheid, het 
jarenlange onzekere wachten. 
Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht 
hebben op een beter leven. We helpen 
hen met voedsel, gezondheidszorg en 
onderwijs, proberen hen op een betere 
plek te krijgen en pleiten er bij de overheid 
voor meer van hen in Nederland op te 
nemen. Ook investeren we in de landen van 
herkomst in een beter leven voor kinderen. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u dit 
belangrijke werk van Kerk in Actie voor 
opvang van gestrande vluchtelingen. Doet u 
mee?  

 
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 
 
Marga de Vries-Wels,  
is na andermaal een 
opname in de Gelderse 
Vallei in de afgelopen dagen naar 
revalidatiecentrum De Parkgraaf, toegegaan 
om daar nu eerst verder te revalideren. Gert 
Jan Willemse, onderging aan het begin deze 
maand in het Radboud UMC in Nijmegen een 
operatie aan de nek. Intussen keerde hij 
daarvandaan weer thuis terug. De heer Aart 
van Soest, was opgenomen, keerde weer 
naar huis terug, maar meldt zich voor 
bestralingen nog in het ziekenhuis. Ook voor 
Gijs van de Lagemaat, begint komende week 
zo’n bestralingstraject intussen in het UMC.  
Er zijn méér zieken dan alleen de genoemde 
gemeenteleden. We wensen hen allen goede 
moed toe, geduld in het dragen van last en 
uitdagingen en heel veel sterkte in het 
omgaan met alle onzekerheden die de ziekte 
meebrengt. 

 
Bloemengroet 
 
De bloemengroet van 
zondag 13 juni was 
bestemd voor dhr. G.J. 
Willemse. 
 

Huwelijk Martin van Herk en Kirsten 
Mets op vrijdag 2 juli 
 

 
Dat corona héél wat voorgenomen plannen 
flink heeft beïnvloed hoeft geen betoog. Op 
de levenslijn van Martin van Herk en Kirsten 
Mets, zal het voor altijd terug te zien zijn aan 
de datum waarop zij met elkaar in het 

huwelijk traden. Dat werd niet in de zomer 
van 2020 en niet in het voorjaar van 2021, 
maar wordt uiteindelijk -Deo Volente- op 
vrijdag 2 juli 2021.  Op de middag van die 
vrijdag hopen zij elkaar ten overstaan van 
de ambtenaar van burgerlijke stand hun 
jawoord te geven. De kerkelijke bevestiging 
en inzegening van hun huwelijk vindt 
aansluitend plaats in de Michaëlkerk in een 
dienst die om 16.00 uur begint onder leiding 
van ds. Pieter Goedendorp.  
Kirsten en Martin kent u als kerkgangers 
zeker wel. Sinds zij zich in 2019 in Leersum 
vestigden, waren ze beiden van meet af aan 
betrokken bij de Michaëlkerk en begin dit 
jaar werd Martin als wijkouderling (van 
wijk 4) bevestigd. Zo is het voor Kirsten en 
Martin vanzelfsprekend dat iedereen die dat 
op prijs stelt bij hun huwelijksdienst 
aanwezig mag zijn. Ze nodigen u / jullie van 
harte uit. Vanwege de nog altijd geldende 
beperkende maatregelen is er naast de 
eigen familiekring wel een maximum aantal 
kerkgangers en moeten belangstellende 
gemeenteleden zich nog altijd wel tevoren 
melden bij het nummer dat ook voor 
aanmelding voor de zondagse diensten 
gebruikt wordt. De dienst zal ook via 
kerkomroep worden uitgezonden. 
 

BERICHTEN  

 
Yes! 
 
Op heel wat plekken in 
Leersum hangt er 
dezer dagen een vlag 
buiten. Een vlag met 
een schooltas. De 
boodschap: “Hier heeft iemand zijn of haar 
diploma gehaald!” Ook op deze plek een 
hartelijke felicitatie voor iedereen die dat 
lukte. Het was een buitengewoon 
examenjaar met dit jaar een buitengewone 
examenregeling. Sommige eindexamen-
kandidaten gebruiken hun tijd nog voor de 
laatste ronde, terwijl anderen in één ronde 
hun examens aflegden. Wie nog bezig is: 
heel veel sterkte een doorzettingskracht 
toegewenst. En sloot je het examen al met 
goed gevolg af? Dan naast onze gelukwens 
heel veel succes bij de volgende stappen op 
de weg naar je toekomst! 
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Onverwacht bezoek! 
 
Op de eerste Paasdag in 2014 werd in de 
Michaël kerk Elianna gedoopt, de dochter 
van mensen uit Eritrea, die een veilige plek 
hadden gevonden in ons land. Salaamawit 
woonde met haar 
dochter in Leersum, de 
vader in Amsterdam. 
Enkele jaren geleden 
zijn moeder en dochter 
naar Amsterdam 
gegaan. Daar hebben 
ze, na een goed begin, 
een zware tijd gehad. 
Inmiddels gaat het 
gelukkig weer goed. 
Sinds een goede maand 
wonen ze in 
Amsterdam Noord op 
een flat. Ze hebben de 
Nederlandse nationaliteit en Selam heeft nu 
de achternaam Tewede aangenomen. 
Maandag had Elianna vrij, vanwege een 
studiedag van de meesters en juffen. Een 
mooie gelegenheid om nog eens in Leersum 
te gaan kijken en daar een paar mensen te 
bezoeken. Na een bezoek aan Corry van de 
Haar (die haar in de Leersumse tijd erg 
heeft geholpen met de inburgeringscursus 
en de Nederlandse taal) en Peter de Grunt 
kwamen ze ook bij ons kijken. Het was fijn 
ze weer te zien en te horen dat het ze nu 
goed gaat! Bij het afscheid vroeg Selam of ik 
de groeten wilde doen aan de mensen van 
de kerk. En dat doe ik graag! 
Riek van Hussel 
 

FINANCIËN 

 
Giften 
 
De volgende giften werden ontvangen: 
- €   10,00 via mevr. C. Doornenbal 

Beeld en geluid 
- €     7,00 via mevr. C. Doornenbal 

verjaardagfonds 
Hartelijk dank namens het College van  
Kerkrentmeesters. 
Lia van de Lagemaat 
 
 
 
 
 

LITURGIE  

 
Zondag 20 juni 2021 – ds. Pieter 
Goedendorp  
 
orde van dienst  
 
-orgelspel en mededelingenfilm 
-aansteken intentiekaarsen door de diaken 
-welkom door de ouderling 
-Psalm 84: 1 en 6 
-votum en groet 
-bij deze dienst… 
-Lied 305: 1, 2 en 3 
-met jong en ouder… 
-Evangelische Liedbundel 468  
(de kinderen gaan naar de 
kindernevendienst) 
-evangelielezing Johannes 4: 5-26  
-Lied 653: 1, 3 en 7 
-overdenking 
-Lied 939  
-dank- en voorbeden, stil gebed, “Onze Vader” 
-aandacht voor de collectebestemmingen 
(de kinderen komen terug uit de nevendienst) 
-Lied 416: 1, 2 en 4 
-zending en zegen 
-orgelspel en GiVT-collectevideo 
 
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 
 
27 juni: ds. Pieter Goedendorp 
4 juli: ds. Pieter Goedendorp 
 
 

 
 

 

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

