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Nieuwsbrief  
25 juni 2021 
 
 
 
Zondag 5 april 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Na de storm 
 

 ‘Wonderlijk.’  ‘We zijn er goed afgekomen.’ 
‘Het had zoveel erger kunnen zijn.’ Bij alles 
wat ik in de afgelopen dagen hoorde, zijn dat 
toch wel de opmerkingen die ik het meest 
hoor. Er hadden zoveel grotere ongelukken 
kunnen gebeuren. “Godzijdank” zei iemand - 
en gaf aan God een plek in het gebeuren.  
 
Ja, er is iets ernstigs gebeurd. Als je de valwind van vorige week meemaakte, vergeet je het je 
leven niet. De angst die je had draag je nòg in je. Wat er door je heen ging breng je je zó weer te 
binnen. En wie getroffen werd is er voorlopig nog niet klaar mee. We zijn er als 
dorpsgemeenschap nog lang niet klaar mee. Maar wat hier in vijf minuten aan natuurgeweld 
over ons heen komt, ontgaat de Heer van het wereld niet. Het ontgaat God niet, al die plekken 
waar het mis liep. Dat ZIE je niet altijd, maar het IS wel zo. Dat is de lijn waar we als gelovigen 
aan vast mogen houden. Daar zijn wel eens misverstanden over. En er bestaat wel een vorm van 
geloof die het erop houdt dat natuurrampen je niet door een vreemde worden aangedaan - dat 
dat van God zou komen. Maar eerlijk: dat is een dwaalspoor. God gaat dat te boven. Zijn macht is 
een andere dan die van het geweld van wind en water. 
In het stillen van de storm zie je wie God is. En in wat 
er dan op gang komt, zie je hoe God werkt. In de 
solidariteit die je dan ziet. De handen uit de mouwen. 
Verbondenheid. Het is belangrijk om dat vast te 
houden in de tijd die komt. Want het gáát tijd kosten. 
Eerst het opruimen van de zooi. En dan het herstel 
van al die schade die is veroorzaakt. Je huis, je tuin - 
maar net zo goed je hoofd en je lijf. Het wordt een 
grote uitdaging om dat weer voor elkaar te krijgen. 
Dat gaat veel energie kosten. En vast ook tegenslag op 
z’n tijd. En de wond die Leersum vrijdagmiddag in vijf 
minuten opliep zal altijd als een litteken zichtbaar 
blijven. Het is zoals het is. Maar het is niet alles.  
Daarvoor opent de Bijbel me ook altijd weer de ogen. 
Woensdagavond hielden we in de Michaëlkerk een 
Avondgebed. We lazen daarin een kort stukje uit het 
Prediker. Prediker, de realist onder de 
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“Wanneer de wolken vol zijn, gieten 
ze hun regen uit over de aarde. Naar 
welke kant een boom ook valt, naar 
het noorden of het zuiden, hij blijft 
liggen op de plaats waar hij valt. Wie 
altijd op de wind let, komt nooit aan 
zaaien toe; wie altijd naar de wolken 
kijkt, komt nooit aan maaien toe.  
Je kent de wegen van de wind niet, je 
kent het kind dat in de moederschoot 
groeit niet, zo ken je ook de daden 
niet van God, die alles maakt. Zaai 
van de morgen tot de avond. Laat je 
hand niet rusten, want je weet niet of 
het zaad de ene of de andere, of elke 
keer ontkiemen zal.”                       
Prediker 11:3-6 

Op de berg, 19 juni 2021 
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Bijbelschrijvers. De man die voorhoudt dat er tijden zijn van opbouwen en tijden waarin je uit 
handen glipt wat je dacht te hebben opgebouwd. Hij praat niet zoveel over God. Hoewel: wat God 
doet en geeft, geeft wel perspectief aan alles wat ons te doen staat. Het leven is méér dan de 
optelsom van tegenslagen. Dat is het eerste dat je moet zeggen vanuit de beweging van 
onderlinge betrokkenheid die op gang kwam. Het is de moeite waard. 
ds. Pieter Goedendorp 
 

BIJ DE DIENST 

 
Zondag 27 juni - doopdienst 
 
Voor het eerst sinds vele maanden zijn we 
zondag 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! Vanwege de bijzondere 
doopdienst, slaan we uit het 
Johannesevangelie een passend gedeelte op: 
het gesprek tussen Jezus en rabbi 
Nikodemus in Johannes 3.  Voorganger in de 
dienst is ds. Pieter Goedendorp. Frank Firet 
bespeelt het orgel. Ouderling is Marian 
Clarijs, diaken Lia Reincke en dienstdoend 
kerkrentmeester  Lia van de Lagemaat, 
‘Doopmoeder’ Jaqueline Post is lid van de 
lectorengroep en leest het evangelie. In de 
zanggroep zijn zondag Maarten Westerduin, 
Isaak Lelapary, Lia Reincke en  Marian 
Clarijs opgenomen. Er is kindernevendienst 
onder leiding van Cathelijne Jorritsma. Voor 
de kleinsten is er oppas in de crèche in het 
Michaëlhuis. Vergeet niet je van tevoren aan 
te melden op het elders in deze Nieuwsbrief 
genoemde 06-nummer. 
 

COLLECTEBESTEMMINGEN 

 
Tijdens de dienst van 27 juni collecteert de 
diaconie (collecte 1 via de collecte-app) 
voor “Kerk in Actie - Samen in Actie tegen 
corona”.  
 
Honderdduizenden besmettingen per dag, 
overvolle ziekenhuizen en overledenen die 
daar gewoon op de grond blijven liggen… De 
acute noodsituatie in India laat de 
verwoestende gevolgen van corona zien. Om 
te voorkomen dat de ramp zich in deze mate 
uitbreidt naar omringende landen, maar ook 
naar Afrika en de rest van de wereld, zijn de 
samenwerkende hulporganisaties een 
landelijke actie gestart. Kerk in Actie is een 
van deze organisaties. 
 

Met de actie, die ‘Samen in actie tegen 
corona’ heet, biedt SHO medische noodhulp 
aan coronaslachtoffers. Ook wil zij het 
mogelijk maken dat ook mensen in 
kwetsbare landen zich zo snel mogelijk 
kunnen laten vaccineren.  
 
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 
via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor 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 
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.  
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OMZIEN NAAR ELKAAR 

 
Onze zieken 
 
De enorme valwind 
van vorige week 
vrijdag heeft een 
spoor van vernieling 
door ons dorp en de nabije omgeving 
getrokken. De schade bleef vooral materieel. 
Er vielen slechts enkele gewonden. Reden 
tot dankbaarheid. Dat doet niet af aan de 
schrik, de angst en de ontreddering die 
velen van ons doormaakten. Elke dag nog 
hoor je verhalen die je nog niet kende. Over 
onherstelbare schade, machteloosheid en 
slapeloze nachten. Als je er niet uitkomt, 
blijf er niet mee tobben, maar zoek hulp!  
Onder onze zieken noemen we deze week 
Marga de Vries-Wels. Ze was 
revalidatiecentrum De Parkgraaf in Utrecht, 
maar moest vandaar opnieuw naar De 
Gelderse Vallei omwille van deskundige 
wondverzorging. Ook mw. M. Niessen-Van 
Walsem, is in De Gelderse Vallei opgenomen 
voor onderzoek. Voor Gijs van de Lagemaat, 
is dezer dagen het behandelingstraject in 
het UMC begonnen.  
Er zijn méér zieken dan alleen de genoemde 
gemeenteleden. Hen allen moed en kracht 
toegewenst. 

 
Bloemengroet 
 
De bloemengroet van 
zondag 20 juni was 
bestemd voor dhr. van 
Soest. 
 

Gebedskring 
 
Eén van de gebedspunten 
die telkens terugkomt is de 
voorbede voor slachtoffers 
van natuurgeweld. Nu is 
ons eigen dorp getroffen 
door natuurgeweld en geldt 
ons gebed onze dorpsgenoten die gewond 
raakten en die schade hebben, maar ook 
degenen zonder letsel en schade die “de 
schrik in de benen is geslagen”. Dan is het 
fijn dat we op woensdagavond in de oude 
dorpskerk, die al zoveel stormen trotseerde, 
digitaal of in levende lijve, alle zorgen en 
verdriet in het avondgebed ‘na de storm’ 

voor de Heer hebben kunnen brengen! “God 
van liefde, God van trouw, U laat nooit 
alleen!” Ondanks het verdriet is er ook 
dankbaarheid dat er geen dodelijke 
slachtoffers zijn gevallen! Eerst en vooral 
danken voor al die gewone dingen, die zo 
vanzelfsprekend lijken, maar dat helemaal 
niet zijn: een veilige plek om te wonen, een 
bed om in te slapen, voldoende te eten, ook 
al is de moestuin in een woestenij 
veranderd… Danken voor huwelijksjubilea, 
voor mensen, die door de behandelingen die 
ze krijgen, “stabiel” blijven, mensen die blij 
zijn met het ontslag uit het ziekenhuis en 
met goede uitslagen. Dank ook dat komende 
zondag de doop bediend zal worden aan 
Anouk en dat volgende week vrijdag het 
huwelijk van Martin en Kirsten ingezegend 
en bevestigd zal worden. Naast de punten 
van dank zijn er ook punten van gebed: voor 
mensen die in rouw zijn,  voor ernstig 
zieken, voor alle zorgverleners, voor de 
kinderen die geen veilige omgeving hebben 
om in op te groeien, voor de eenzamen en 
niet te vergeten de slachtoffers in het 
verkeer en van oorlogsgeweld. Afgelopen 
zondag, 20 juni, was het 
Wereldvluchtelingendag, de dag waarop 
overal ter wereld stil werd gestaan bij het 
lot van mensen, bijna 80 miljoen, op de 
vlucht voor oorlog, conflict of 
onderdrukking. We willen u vragen met ons 
te bidden voor de mensen in ons dorp, maar 
ook voor alle vluchtelingen onderweg, in 
kampen of in een AZC.   
Riek van Hussel 
 
Huwelijk Martin van Herk en Kirsten 
Mets - vrijdag 2 juli 

Op vrijdag 2 juli hopen Martin van Herk en 
Kirsten Mets, met elkaar in het huwelijk te 
treden.  De kerkelijke bevestiging en 
inzegening van hun huwelijk vindt plaats in 
de Michaëlkerk in een dienst die om 16.00 
uur onder leiding van ds. Pieter Goedendorp 
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begint. Kirsten en Martin nodigen u / jullie 
daarvoor 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 
aanmeldingsnummer. De dienst zal ook via 
kerkomroep worden uitgezonden. Na afloop 
van de dienst is er de mogelijkheid voor 
gemeenteleden om het bruidspaar op het 
Kerkplein te treffen. Daarover schrijven 
Kirsten en Martin zelf het onderstaande… 
 
“Lieve gemeenteleden, na een voor velen van 
ons heftig weekend hebben wij onze focus 
toch weer weten te leggen op een voor ons 
heel bijzonder dag. 2 juli hopen wij te 
trouwen in onze eigen Michaelkerk. Trouwen 
doen we voor God en de gemeente, en daarom 
vinden wij het meer dan belangrijk om u als 
gemeente bij dit voor ons mooie moment uit 
te nodigen. Live of online! We hebben samen 
met Pieter Goedendorp een heel mooie en 
bijzondere dienst mogen voorbereiden. Na de 
dienst gaan we het koster Henk Boeve 
gemakkelijk maken. Dit keer geen koffie 
vanuit eigen keuken, maar een echte Barista 
staat na de dienst klaar om u / jou van een 
heerlijke bak koffie met iets lekkers te 
voorzien, ook aan de kinderen is gedacht. Zo 
is er nog een ontspannen moment waarin u 
ons kunt feliciteren in de buitenlucht. Na een 
ruim half uur zullen wij weer vertrekken naar 
onze trouwlocatie in Driebergen. 
We hopen u te zien op 2 juli, en vergeet u niet 
op tijd aan te melden !!” 
Lieve groet, Martin & Kirsten 
 

BERICHTEN  

 
Verhuisbericht 
 
Vanaf 10 juli is Janny van Riet verhuisd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felicitatie in de tuin 
 
Beste gemeenteleden, 
Wat zijn we dankbaar dat Anouk gedoopt 
mag worden. Wilt u Anouk komen 
feliciteren met haar doop? U bent van harte 
uitgenodigd om zondagmiddag (27 juni) 
even bij ons langs te komen fietsen. Anouk 
zit dan van 16.15-17.00 uur in de voortuin 
op jullie te wachten. Inge heeft als grote zus 
doopkoekjes gebakken om uit te delen. 
Marco en Jaqueline Post 
 
Overstapdienst op zondag 4 juli 
 
De leerlingen uit groep 8 van de basisschool 
tellen af. Na de zomervakantie stappen ze 
over naar een nieuwe school in het 
middelbaar onderwijs. Ook in de kerk gaat 
er iets veranderen: als (haast) twaalfjarigen 
horen ze voortaan bij de jongeren van de 
kerk. Op zondag 4 juli staan we stil bij die 
overstap. Na de dienst krijgen de jongeren 
(!) de kans om voor een keer op verborgen 
plekken van onze oude dorpskerk te komen 
en een kijkje achter de schermen te krijgen. 
We sluiten af met een gezellige lunch. De 
kinderen die de nevendienst bezochten zijn 
via de leiding uitgenodigd. Maar ook als je 
zoon of dochter niet (meer) naar de 
nevendienst ging, ben je welkom om aan te 
sluiten. Neem gerust even contact op met ds. 
Pieter Goedendorp. 
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LITURGIE  

 
Zondag 27 juni 2021  
 
orde van dienst  
 
-orgelspel en openingsvideo 
-aansteken van de intentiekaarsen 
-welkom 
-hand op het hart 
-psalm van de zondag Psalm 62: 1 en 5 
-votum en groet 
-bij deze zondag 
-Ev. Liedb. 218: 1  
(de kinderen gaan naar de nevendienst)  
-Schriftlezing Johannes 2:23-3:17 (BGT)  
-Lied 695: 1, 3 en 5 
-overdenking 
-Sela: ‘Doop’ 
(de kinderen komen terug uit de nevendienst) 
-Alles Wordt Nieuw I 20 “Laat de kind’ren tot 
mij komen” 
-bij de doop  
-doopbelofte 
-naamgeving, bediening van de doop en 
handoplegging 
-Opwekking Kids 185 “De Here zegent jou” 
-neerleggen van de doopsteen  
-de doopkaars wordt aangestoken  
-overhandiging doopgeschenk 
-gedicht 
-gebeden, afgesloten met gezongen ‘Onze 
Vader’  
-over de collecten 
-tenslotte 
-Lied 705: 1 en 4  
-zending en zegen 
-orgelspel en GiVT-collectevideo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reserveren vooraf 
 
Wil je ter kerke komen, bel of app dan 
uiterlijk vrijdagavond naar het 
coördinatieteam. 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. 
 
Online meekijken 
 
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 
 
4 juli: ds. Pieter Goedendorp 
11 juli: Oecumenische Viering, 
georganiseerd door het Oecumenisch 
Platform Leersum 
18 juli: Ds. K. van Meijeren, Ede 
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