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Nieuwsbrief		
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Zondag	5	april	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
‘Leven	als	de	bomen’	
	
Leven	als	de	bomen,	
trouw	en	aardsgezind	
bij	het	water	wonen,	
leven	van	de	wind,	
Hemelhoog	geloven,	
leven	uit	één	stuk	
ademnood	te	boven,	
onverdeeld	geluk.	
	
Leven	als	de	bomen,	
God	heeft	hen	geplant,	
leven	om	te	loven,	
leven	uit	Gods	hand.	
Op	de	lente	hopen,	
weten	van	de	herfst,	
dromen	van	de	zomer,	
leven	dat	niet	sterft.	
	
Toevlucht	voor	de	vogels,	
schaduw,	onderdak,	
huis	van	mededogen,	
liefdewijd	vertakt.	
Leven	als	de	bomen,	
zingen	voor	je	God,	
levenslang	geloven,	
vaste	voet	aan	grond.	
	
	
tekst:	Hans	Bouma	
foto:	Jon	Moore	-	Unsplash	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Zondag	12	september	2021	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Ida	Hogendoorn	
Diaken:	Reinier	Bijkerk	
Kerkrentmeester:	René	Doornenbal	
Lector:	Carine	Roos	
Orgel:	Frank	Firet	
Collecte	Diaconie:	St.	noodfonds	
vluchtelingen	Utrechtse	Heuvelrug	
Collecte	Kerk:	Beeld	en	Geluid	
	

Bankrekeningnummer	
diaconie:		
NL70	RABO	030	2111697	
	
Bankrekeningnummer	
kerk:		
NL62	RABO	0373	724	128	
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BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	12	september	
	
In	 de	 dienst	 van	 zondag	 12	 september	 (de	
13de	 in	 de	 zomertijd)	 gaat,	 terug	 van	
zomervakantie,	 onze	 eigen	 predikant	 ds.	
Pieter	 Goedendorp	 voor.	 Ouderling	 van	
dienst	 is	 Ida	Hogendoorn,	diaken	 is	Reinier	
Bijkerk	 en	 René	 Doornenbal	 is	 namens	 de	
kerkrentmeesters	 aanwezig.	 Frank	 Firet	
bespeelt	 het	 orgel	 en	 Carine	 Roos	 leest	 uit	
de	 Schrift.	 Een	 team	 van	 vijf	 medewerkers	
zorgt	 voor	 beeld,	 geluid	 en	 alle	 andere	
techniek.	 Voor	 de	 kinderen	 is	 er	
kindernevendienst	 onder	 leiding	 van	
Janneke	 van	 Rooijen.	 Oppas	 voor	 de	
kleinsten	 is	 er	 als	 altijd	 in	de	 crèche	 in	het	
Michaëlhuis.		
Nog	 altijd	 hebben	 de	 coronamaatregelen	
hun	 weerslag	 op	 de	 manier	 waarop	 we	
vormgeven	 aan	 de	 liturgie.	 Die	 is	 beknopt.	
We	 streven	 -mede	 ter	 wille	 van	 de	
gemeenteleden	 die	 thuis	 de	 viering	
meebeleven-	 ernaar	 om	 de	 diensten	
normalerwijze	binnen	een	uur	af	te	ronden.	
We	 beperken	 de	 samenzang	 en	 zingen	
ingetogen.	 We	 spraken	 in	 de	 afgelopen	
dagen	 af	 om	 op	 de	 plek	 waar	 vanouds	 de	
gaven	 worden	 ingezameld	 één	 van	 de	
diakenen	 een	 korte	 toelichting	 op	 de	
collectedoelen	 te	 laten	 geven.	 De	 QR-code	
van	de	GiVT-app	verschijnt	dan	ook	in	beeld.	
We	 hopen	 daarmee	 ook	 de	 collecten	
nadrukkelijker	 onder	 de	 aandacht	 te	
brengen.	Aan	het	einde	van	de	dienst	zingen	
we	dan	het	slotlied	staande,	waarna	we	ook	
staande	 de	 zegen	 ontvangen	 en	 die	
beantwoorden	 met	 het	 vertrouwde	
gezongen	‘Amen,	amen,	amen.’	
Bij	 geschikte	 weersomstandigheden	 wordt	
na	 de	 dienst	 op	 het	 Kerkplein	 een	 kopje	
koffie	geschonken	en	is	er	tijd	om	elkaar	nog	
nader	 te	 treffen.	 Nog	 altijd	 houden	 we	 de	
anderhalvemeter-maatregel	 aan.	 Daarom	
wordt	het	op	prijs	gesteld	je	tevoren	aan	te	
melden	bij	het	mobiele	nummer.	
	
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	 de	 dienst	 van	 12	 september	
collecteert	de	diaconie	voor	“St.	noodfonds	
vluchtelingen	 Utrechtse	 Heuvelrug”	
(collecte	1	via	de	collecte-app)	

Stichting	Vluchtelingenwerkgroep	Utrechtse	
Heuvelrug	helpt	vluchtelingen	die	reeds	een	
verblijfsstatus	 hebben.	 Hoewel	 de	 stichting	
wel	 goede	 contacten	 onderhoudt	 met	 de	
diverse	asielzoekerscentra	in	de	regio,	heeft	
zij	 dus	 geen	 bemoeienis	 met	
vluchtelingen/asielzoekers	 die	 in	 deze	
centra	 verblijven.	 Vluchtelingen	 met	 een	
verblijfsstatus	mogen	zich	zelfstandig	in	een	
gemeente	 vestigen.	 Zij	 krijgen	 dezelfde	
rechten	 en	 plichten	 als	 iedere	 inwoner	 van	
Nederland.	Dat	betekent	dat	zij	bijvoorbeeld	
een	 taal-	 en	 inburgeringscursus	 kunnen	
gaan	 volgen,	 werk	 mogen	 zoeken,	
huurtoeslag	 aan	 mogen	 vragen	 en	 ook	
belasting	 gaan	 betalen.	 Om	 hen	wegwijs	 te	
maken	worden	 zij	 hierbij	 begeleid	 door	 de	
vrijwilligers	van	onze	stichting.	
	
Het	noodfonds	 is	 in	het	 leven	geroepen	om	
noodzakelijk	kosten	die	niet	 op	een	andere	
manier	 of	 nog	 niet	 worden	 vergoed	 te	
financieren.	 Zonder	 dit	 fonds	 zou	 de	
stichting	 haar	 werk	 niet	 naar	 behoren	
kunnen	 doen.	 De	 stichting	 is	 daarom	 blij	
met	iedere	financiële	bijdrage.		
	
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	–	collecte	3	in	de	
collecte-app)	is	gekozen	voor	een	project	via	
het	 Albanië	 Comité.	 Deze	 stichting	 biedt	
hulp	aan	de	allerarmsten	in	Albanië.		
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	
	
Mies	van	den	Berg-	
van	 den	 Horst,	
verblijft	 in	
verband	 met	 de	
gevolgen	 van	 het	
herseninfarct	 dat	 haar	 veertien	 dagen	
geleden	 trof	 in	 zorgcentrum	 De	
Engelenburgh.	Daar	 is	ook	de	heer	Gep	van	
den	Broek.	Rijk	van	Geijtenbeek,	verblijft	 in	
Het	 Zonnehuis.	 	 Peter	 Blok,	 is	 in	 Nieuw	
Tamarinde.	 In	 De	 Hoogstraat,	 is	 Gerrit	 van	
Kooten	opgenomen.		
	

Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	 5	 september	
was	 bestemd	 voor	mw.	
Van	De	Broek.	
	

Zondag	19	september	–	doopdienst	
	
We	zien	vooruit	naar	een	bijzondere	dienst	
op	zondag	19	september.	Dan	hopen	we	de	
doop	 te	 vieren	 van	 Gijs	 en	 Teun,	 de	 zonen	
van	 Frank	 en	 Marleen	 van	 de	 Waerdt	 –	
Merkens	en	van	Mara,	dochter	van	Jeannine,	
dochter	 van	 Hans	 en	 Jeannine	 van	 Wijk	 –	
van	de	Waerdt.			
	
Diamant	
	
Dankbaar	en	blij	 gedenken	 Jan	en	Luut	van	
Vulpen	 -	 Veldhuizen,	 op	 20	 september	 hun	
zestigjarig	 huwelijksjubileum.	 “Zestig	 jaar	
lief	 en	 leed,	 zorgen	 voor	 en	 met	 elkaar,	
houden	van	wat	is	gegeven,	genieten	van	het	
mooie	 leven…”	 	 Dat	 zijn	 voor	 Jan	 en	 Luut	
geen	 loze	 woorden,	 maar	 een	 realiteit.	 We	
feliciteren	 hen	 ook	 op	 deze	 plek	 van	 harte	
en	 wensen	 hen	 de	 ervaring	 van	 Gods	
nabijheid	op	hun	levensweg	toe.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Uit	de	pastorie	
	
Een	woord	van	dank	voor	alle	gelukwensen	
die	op	allerlei	manieren	bij	gelegenheid	van	
m’n	 64ste	 verjaardag	 op	 6	 september	 me	
tegemoet	kwamen.	Samen	met	de	felicitaties	
met	 de	 geboorte	 van	 kleinzoon	 Nathan	 in	
juli	 en	 alle	 meeleven	 met	 de	 onzekere	
conditie	van	Sita,	 laat	het	zien	hoe	kostbaar	
voor	ons	de	onderlinge	band	is	waarmee	we	
ook	in	onze	gemeente	verbonden	zijn.		
Sita	en	Pieter	Goedendorp.	
	
BERICHTEN		
	
Open	Monumentendag	
	
Ter	 gelegenheid	 van	 de	 (35ste!)	 Open	
Monumentendag	 is	 de	 Michaëlkerk	 op	
zaterdag	 11	 september	 van	 9.00	 tot	 17.00	
uur	ter	bezichtiging	geopend.		
'Mijn	 monument	 is	 jouw	 monument'	 is	 het	
verbindende	 thema	 dit	 jaar.		 Dat	 komt	 ook	
in	het	oude	verhaal	van	de	kerk	naar	voren.		
De	 bouw	 van	 de	 kerk	 is	 begonnen	 rond	
1275,	 de	 periode	 van	 de	 Romaanse	
bouwstijl.	De	kerk	werd	diverse	keren	naar	
het	 noorden	 uitgebreid.	 Een	
dichtgemetselde	 grafkelder	 onder	 het	
verhoogde	koor	bevat	het	graf	van	Frederik	
van	 Nassau-Zuylestein	 (1624-1672).	 De	
kansel	 stamt	 uit	 1676.	 In	 het	 westportaal	
hangt	 een	 rouwbord	 van	 de	 Engelse	
edelman	 Frederick	 Child	 Villiers	 (1815-
1871).	 Enkele	 jaren	 geleden	 werd	 een	 nis	
met	 een	 middeleeuwse	 piscina	 (ritueel	
wasbekken)	 gerestaureerd.	 Er	 zijn	
optredens	 in	 het	 kader	 van	 het	
Muziekfestival	 Utrechtse	 Heuvelrug.	
Iedereen	-óók	“eigen”	gemeenteleden-	is	van	
harte	welkom!		
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Meditatiegroep		
	
Op	 woensdag	 15	 september	 start	 opnieuw	
de,	destijds	door	Martine	Schram	opgezette,	
interkerkelijke	 meditatiegroep.	 Begonnen	
als	gezamenlijke	activiteit	maakt	deze	kring	
nu	onderdeel	uit	van	het	programma	van	de	
Johanneskerk.	Vanuit	de	Michaëlkerk	bent	u	
ook	 welkom	 om	 mee	 te	 doen.	 Zolang	 de	
anderhalve	 meter	 afstand	 geldt,	 komt	 de	
groep	 bij	 elkaar	 in	 de	 Johanneskerk.	
Aanmelding	 kan	 van	 tevoren	 via	 mail		
predikantjohanneskerk@pknleersum.nl	 of	
telefonisch	bij	Dick	Schaap.	
	
LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	–	zondag	12	september	
	
-mededelingenfilm	en	orgelspel	
-aansteken	van	de	intentiekaarsen	
-welkom		
-hand	op	het	hart	
-Ev.	Liedb.	382:	1	en	3	
-votum,	groet,	gebed	op	de	drempel	
-bij	de	dienst	
-video:	Psalm	139		
-voor	jong	en	ouder	
-video:	Ev.	Liedb.	471	
-bij	de	lezing	
-Schriftlezing	1	Johannes	4:	7-10	
-Schriftlezing	Johannes	7:	1-18	
-Lied	517:	1	en	3	
-overdenking	
-Lied	829:	solo	1	en	2,	allen	3	
-gebeden,	afgesloten	met	het	‘Onze	Vader’	
-aandacht	voor	de	collecten	
-slotlied	
-Lied	675:	1	en	2		
-zending	en	zegen	
		v.:	…	
		a.:	“Amen,	amen,	amen.”	
-hand	op	het	hart	
-orgelspel	en	collectevideo	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Reserveren	vooraf	
	
Wil	 je	 ter	 kerke	 komen,	 bel	 of	 app	 dan	
uiterlijk	 vrijdagavond	 naar	 het	
reserveringsnummer.	 Mocht	 u	 dit	 vergeten	
zijn,	 schroom	 niet	 om	 dan	 toch	 langs	 te	
komen.	 Over	 het	 algemeen	 is	 er	 voldoende	
plek.	
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	
	
19	sept.:	Ds.	Pieter	Goedendorp	(doopdienst)	
26	sept.:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
3	okt.:	Ds.	Immink,	Woudenberg	
10	okt.:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	17	september	2021.	
	

	
	
	
	
	


