
1 
 

Nieuwsbrief  
30 juli 2021 
 
 
 
Zondag 5 april 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Het Jochie 
 
Afgelopen zondag hoorden we uit het Johannesevangelie van de ‘wonderbare spijziging’. 
Vijfduizend man worden er gevoed. En twaalf manden brood blijven over. Het begon met een 
jongetje dat vijf gerstebroden en de twee vissen voor het oog van vijfduizend man in alle 
vrijmoedigheid omhoog hield. Aan het einde van de dienst hoorden we een gedicht daarover.  
Het gedicht werd geschreven door Jan de Lange. Hij stuurde het op naar Groot Nieuws Radio, 
waar in het kader van de poëzieweek in de afgelopen februarimaand in het programma Laurens’ 
Lunchroom luisteraars zelfgeschreven gedichten konden voordragen. Jan de Lange stelde zich 
het wonder voor vanuit de blikrichting van de jongen met de vijf broden en twee vissen. 
 
Het Jochie 
Dat jochie had net z’n boodschappen gedaan 
en kwam daar op de heuvel aan, 
waar een massa mensen hoorde 
naar ‘s Meesters wijze woorden. 
 

Een leerling vroeg: ‘Heeft iemand iets te eten? 
Zonder last van zijn geweten 
riep het joch: ‘Ja, hier, brood en vis, 
ik weet niet of het genoeg is.’ 
 

De Meester nam de mand over van dat joch. 
‘Kom jij hier maar zitten,’ zei Hij nog. 
Hij bad, begon brood te breken. 
‘t Was genoeg, da’s wel gebleken. 
 

Het joch glundert en lacht, gaat helemaal uit z’n dak. 
Vijfduizend mensen eten uit zijn mand, met gemak. 
En geen zorgen voor moeder thuis. 
Hij kan met twaalf manden naar huis. 
 

De Meester moest ook wel lachen om die kleine snaak. 
Die mand was niet nodig voor zijn God-gegeven taak. 
Maar dat joch was even zijn vrind. 
Hij had schik in de lach van een kind. 
 
ds. Pieter Goedendorp 
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BIJ DE DIENST 

 
Zondag 1 augustus 
 
De zomer vordert. We volgen in de zondagse 
diensten in deze maanden gedurig het 
Johannesevangelie. Een minder bekende 
evangelist, die met zijn eigen invalshoek 
andere vergezichten opent en misschien ook 
wel onze horizon verbreedt. Zo horen we 
komende zondag van het vervolg van de 
‘wonderbaarlijke spijziging’ (waar we de 
afgelopen zondag over lazen) met ‘de storm 
op het meer’ uit Johannes 6.  
In de Michaëlkerk is er tijdens de diensten 
vanwege de anderhalve-meter-maatregel 
plek voor zo’n 60 kerkgangers. In de 
praktijk blijkt dat eigenlijk niet voor 
problemen te zorgen. Er is vaak op 
zondagmorgen gewoon plek in de kerk! Er 
hoefde nog nooit iemand die ‘last minute’  
ter kerke kwam teleurgesteld te worden. 
Blijft u zich intussen wel melden wanneer u 
met méér dan twee kerkgangers ter kerke 
wilt komen! 
Geleidelijk aan ‘wennen’ we tijdens de 
dienst ook weer aan samenzang. We 
spraken in de kerkenraad af om zo’n drie 
liederen met elkaar te zingen. Vanaf 
komende zondag voegt zich daar dan  ook 
het gezongen ‘Amen’ aan het einde van de 
dienst nog bij. We zingen vrijuit, maar nog 
altijd niet  te luid. 
Komende zondag leidt ds. Pieter 
Goedendorp de dienst. Het orgel wordt 
bespeeld door Gerard Rosier. Ouderling van 
dienst Marian Clarijs leest uit de Schriften. 
Dienstdoend diaken is Anneke Kievith. Er is 
kindernevendienst onder leiding van Dewi 
Veer. In het beamerteam zorgen Jorrit Peter 
Jorritsma, Martijn Rijksen en Paul Tollenaar 
voor de opname en uitzending van de 
dienst. Jos Tollenaar en koster Henk Boeve 
zorgden voor de techniek vóór en tijdens de 
dienst.  
 

COLLECTEBESTEMMINGEN 

 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie 
voor ons jaarproject “Opvang gestrande 
vluchtelingen in Griekenland”. (collecte 1 
via de collecte app) 
 
 

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 “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.  
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OMZIEN NAAR ELKAAR 

 
Onze zieken 
 
Marga de Vries - 
Wels, is de 
afgelopen dagen 
vanuit Domstate 
weer 
teruggekeerd 
naar huis. 
Daarmee is de gezondheidszorg nog niet uit 
beeld. Er werden afspraken gemaakt voor 
bestralingen in verband met de ernstige 
ziekte waarvoor Marga twee jaar geleden 
ook werd behandeld. 
Na een eerste operatie bleek veertien dagen 
geleden voor mevrouw Jannie Peters – van 
de Geer, nog een tweede ingreep nodig, 
waarbij een pacemaker geplaatst werd. Eén 
en ander is intussen achter de rug. Nu is het 
nog een kwestie van geduldig revalideren. 
Peter Blok, verblijft nog altijd in 
zorgcentrum Nieuw Tamarinde. Er wordt 
gekeken naar mogelijkheden voor een 
passende begeleiding.  
Adrie Legemaat - Zaal, verwacht op vrijdag 
30 juli de operatie te zullen ondergaan in 
het behandelingstraject dat loopt. 
Er zijn méér zieken in een behandelings- of 
verzorgingstraject. We wensen hen allen, 
samen met hun naasten, moed en kracht en 
zegen van de Heer van het leven toe.  
 
Bloemengroet 
 
De bloemengroet van 
zondag 18 juli was 
bestemd voor mevr. R. 
Niessen - van Walsem En 
de bloemen uit de dienst van 25 juli gingen 
naar mevr. J. Peters – van de Geer. 
 
Fotoalbum 
 
Op 25 juli werd Delian, jongste zoon van 
Gerard en Eline Hogendoorn, gedoopt. Het 
werd een bijzondere viering, waar Delian, 
intussen negen maanden oud, zichtbaar bij 
betrokken was en van genoot. Het werd een 
feestelijke dienst. De fotoreportage van de 
dienst, met foto’s van Henk Boeve, is 
intussen op onze website 
www.pknleersum.nl geplaatst. 
 

Thuis – of niet?  
 
Zomertijd. Intussen zijn de scholen al 
veertien dagen dicht. ‘De bouwvak’ staat in 
onze regio op beginnen. Er valt heel wat stil 
in het openbare leven. Zelfs op de 
Rijksstraatweg -in ochtend en avondspits 
druk als vanouds- is het af en toe rustig! 
Er daalt een zekere rust neer over het dorp. 
Na alle (ingehouden) spanning rond de 
pandemie en het door de valwind 
losgemaakte tumult is dat mooi om te 
merken. Alles wat ons anders in beslag 
neemt komt even op afstand. Dat geeft 
ruimte om op een andere manier naar de 
dingen te kijken. En de vrijheid om anders 
om te gaan met wat ‘gewoon’ is. 
Blijf je thuis? Ga je er op uit? Draag mee wat 
Phil Bosmans schreef: 
 

Vakantie: luister naar de stilte, 
kom tot jezelf. 

De weg die je moet afleggen, 
is niet lang. 

Het is de afstand tussen jouw buitenkant 
en je binnenste, jouw hart. 

Wanneer daar geen vrede heerst, 
zul je nergens op deze wereld 
in je vakantie vreugde vinden. 

Is er vrede in je hart, 
dan kun je gaan waarheen je maar wilt. 
Het zal een schitterende vakantie zijn. 

Zelfs wanneer je thuis blijft. 
 

http://www.pknleersum.nl/
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(in: “Van harte leven met de seizoenen” [Lannoo, 2007]) 

 
Vanuit de pastorie van harte een goede 
zomertijd toegewenst! 
Sita en Pieter Goedendorp 
 

FINANCIËN 

 
Giften 
 
De volgende giften werden ontvangen: 
• € 22,00 via mevr. C. Doornenbal (wijk 2) 
• € 20,00 via mevr. C. Gerestein (wijk 5) 
Hartelijk dank namens het College van 
Kerkrentmeesters. 
Lia van de Lagemaat 

 
LITURGIE  

 
Orde van dienst: zondag 1 augustus  
 
-mededelingenfilm en orgelspel 
-aansteken van de  intentiekaarsen 
-welkom  
-hand op het hart 
-Ev. Liedbundel 218: 1 en 2 
-votum en groet 
-bij de dienst 
-video: “Loof de Heer, mijn ziel” Psalm 103 
-voor jong en ouder 
-video:  “Je hoeft niet bang te zijn”  
(de kinderen gaan naar de nevendienst) 

-bij de lezingen 
-Schriftlezing Jesaja 43: 1 - 3a 
-Evangelielezing Johannes 6: 16-21 
-Lied 352: 1, 2, 6 en 7 
-overdenking 
-video: “Ik zal er zijn”  
-gebeden, afgesloten met het ‘Onze Vader’ 
-aandacht voor de collectebestemmingen 
(de kinderen komen terug uit de nevendienst) 

-Lied 834  
-zending en zegen 
-hand op het hart 
-orgelspel en collectevideo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reserveren vooraf 
 
Wil je ter kerke komen, bel of app dan 
uiterlijk vrijdagavond. 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 
 
8 aug.: Ds. Pieter Goedendorp 
15 aug.: Mw. Ds. G. Morsink, Zeist 
22 aug: Ds. C. Fieren, Rhenen 
29 aug: Ds. E. Schuddebeurs, Houten 
 

I.v.m. de vakantie verschijnt de volgende 
(dubbele) nieuwsbrief op 6 augustus 2021. 
Op 13 augustus verschijnt er geen 
nieuwsbrief. 
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