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Nieuwsbrief		
1	oktober	2021	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
Een	nieuw	seizoen	tegemoet	
	

Met	 het	 einde	 van	 de	 anderhalve	 meterregel	 konden	 de	 kerkdeuren	 afgelopen	 zondag	 26	
september	 weer	 wat	 wijder	 open.	 Dat	 trof,	 want	 het	 was	 meteen	 ook	 Startzondag	 in	 de	
Michaëlkerk.	 En	 dat	 was	 te	 merken!	 Er	 was	 een	 mooie	 inloop	 in	 kerk	 en	 Michaëlhuis.	 Voor	
gemeenteleden	die	de	anderhalve	meter	graag	aanhouden	bleek	het	bankenvak	aan	de	kant	van	
de	toreningang	goed	te	werken.		
De	dienst,	rond	het	thema	"Van	U	is	de	toekomst",	werd	in	terugblik	op	de	coronatijd	afgesloten	
met	een	'zwaaimoment'	naar	de	gemeenteleden	thuis.	En	daarna	was	er	voor	iedereen	buiten	op	
het	Kerkplein	in	de	open	lucht	en	een	stralend	zonnetje	kans	om	weer	uitgebreid	bij-	en	verder	
te	praten.	Voor	de	kinderen	stond	een	springkussen	klaar.	Er	was	door	de	gemeenteleden	heel	
wat	 lekkers	meegebracht,	maar	 de	 afsluiting	met	 een	 vers	 schepijsje	 van	 de	 ijswinkel	 om	 de	
hoek	 maakte	 het	 helemaal	 af!	 Een	 ontspannen	 begin	 van	 een	 nieuw	 seizoen	 dat	 we	 open	
tegemoet	gaan.	

Met	open	handen	
	
In	 de	 Startzondagdienst	 haalde	 ds.	 Goedendorp	 in	 de	 overdenking	 een	 gebed	 van	 de	 25	 jaar	
geleden	overleden	theoloog	Henri	Nouwen	aan.	Het	sloot	aan	bij	de	bede	in	het	Onze	Vader	waar	
het	jaarthema	van	de	Protestantse	Kerk	in	Nederland	naar	verwijst:	“Uw	Koninkrijk	kome…”	We	
drukken	Nouwens	tekst	hierbij	graag	nog	eens	af:	

Lieve	God,	ik	wil	zo	graag	alles	onder	controle	hebben,		
Ik	wil	zelf	bepalen	wat	er	met	mij	gebeurt.		
Toch	weet	ik	dat	U	tegen	mij	zegt:	
‘Laat	mij	je	bij	de	hand	nemen	en	je	leiden.	
Aanvaard	dat	ik	van	je	houd	
en	vertrouw	erop	dat	ik	je	ga	brengen	naar	een	oord	
waar	je	diepste	verlangens	vervuld	worden.’	
Heer,	open	mijn	handen,	zodat	ik	uw	liefde	kan	ontvangen.		

(Henri	Nouwen	in:	“Met	open	handen”)

Zondag	3	oktober	2021	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Immink,	
Woudenberg	
Ouderling:	Wim	Immink		
Diaken:	Gerriëtte	Jorritsma	
Kerkrentmeester:	Gijsbert	Meijers	
Lector:	Chiel	van	der	Weiden	
Orgel:	Gerard	Rosier	
Collecte	Diaconie:	KiA	–	kerk	en	
Israël	
Collecte	Kerk:	Orgel	en	Muziek	
	

Bankrekeningnummer	
diaconie:		
NL70	RABO	030	2111697	
	
Bankrekeningnummer	
kerk:		
NL62	RABO	0373	724	128	
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BIJ	DE	DIENST	
	
Kerkdienst	zondag	3	oktober	
	
De	 eerste	 zondag	 van	 oktober	 is	 het	
Israëlzondag	in	de	Protestantse	Kerk.	Het	is	
de	 tijd	 waarin	 het	 Joodse	 volk	 de	 grote	
jaarfeesten	viert.	Afgelopen	woensdag	werd	
zo	 het	 Loofhuttenfeest	 afgesloten	 met	
‘Vreugde	der	Wet’.	
In	 de	 Michaëlkerk	 heten	 we	 ds.	 Gerrit	
Immink,	 emeritus	 predikant	 uit	
Woudenberg,	 als	 gastvoorganger	 van	 harte	
welkom.	 Ds.	 Immink	 is	 geen	 onbekende	 in	
ons	 midden.	 Hij	 was	 als	 hoogleraar	
verbonden	 aan	 de	 Protestantse	
Theologische	 Universiteit	 en	 zo	 ontvingen	
we	hem	tijdens	avonden	 in	het	Michaëlhuis	
rond	het	gebed	(2016)	en	de	preek	(2019).		
Gerard	Rosier	 bespeelt	 het	 orgel.	 Chiel	 van	
der	Weiden	 is	 lector.	Er	 is	 -als	altijd-	oppas	
voor	 de	 kleinsten	 en	 nevendienst	 voor	 de	
kinderen	in	de	basisschoolleeftijd.	Ook	is	het	
de	 eerste	 zondag	 van	 de	 maand;	 dus	 dat	
betekent:	JoZ!	
	
Wellicht	 ten	
overvloede,	 maar	
voor	de	zekerheid	
nog	 eens	
genoemd:	 sinds	
vorige	 week	 zijn	
de	 coronaregels	
veranderd.	
Telefonische	
aanmelding	 voor	
kerkbezoek	is	niet	
meer	 nodig!	 Om	
een	 coronatoegangsbewijs	 zal	 niet	 worden	
gevraagd.	 Maar:	 blijf	 thuis	 bij	 klachten	 en	
laat	 u	 dan	 testen!	 Voor	 kerkgangers	 die	 de	
anderhalve	 meter	 afstand	 willen	 bewaren	
zijn	 de	 banken	 aan	 de	 westzijde	 (de	 zijde	
van	 de	 toreningang)	 gereserveerd.	 	 Aan	 de	
oostkant	 van	 het	middenpad,	met	 het	 koor	
(‘het	 hemeltje’)	 en	 de	 ruimte	 van	 het	
Michaëlhuis,	 blijft	 ‘gepast	 afstand	 houden’	
het	 parool.	 Coördinatoren	 assisteren	 zo	
nodig	 om	 een	 plekje	 te	 vinden.	 Let	 op	 hun	
aanwijzingen,	 maar	 laten	 we	 ook	 elk	 oog	
houden	 op	 de	 gepaste	 afstand.	 Ieder	 kan	
ervoor	zorgen	dat	ook	een	ander	zich	veilig	
voelt…		
	
	

COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	 de	 dienst	 van	 3	 oktober	 collecteert	
de	diaconie	 voor	 “Kerk	 in	Actie	 –	Kerk	 in	
Israël”.	(collecte	1	via	de	collecte-app)	
	
Vandaag,	 Israëlzondag,	 is	 de	 collecte	
bestemd	voor	Kerk	en	Israël.		
De	 relatie	 met	 het	 volk	 Israël	 is	 voor	 de	
Protestantse	Kerk	 een	 essentieel	 onderdeel	
van	 de	 eigen	 identiteit.	 Ze	 voelt	 zich	
onopgeefbaar	 verbonden	 met	 Israël	
vanwege	Gods	geschiedenis	met	dit	volk	en	
de	joodse	wortels	van	ons	christelijk	geloof.		
Kernwoord	 in	 de	 relatie	 is	 gesprek	 en	
ontmoeting.	Daarop	zijn	alle	activiteiten	van	
Kerk	en	Israël	gericht.	
Het	 magazine	 Op	 weg,	 voorheen	 Kerk	 en	
Israël	 Onderweg,	 laat	 mensen	 aan	 het	
woord	 die	 betekenis	 geven	 aan	 de	 joodse	
wortels	 voor	 geloven	 en	 kerk-zijn	 vandaag,	
en	 stimuleert	 aandacht	 voor	 de	 joodse	
achtergronden	 van	 de	 Bijbel	 en	 het	
geloofsgesprek	 in	 de	 gemeente.	 De	
handreiking	 ‘Onopgeefbaar	 Verbonden’	
brengt	mensen	in	plaatselijke	gemeenten	in	
gesprek	 over	 de	 onopgeefbare	
verbondenheid.	 Daarnaast	 zijn	 er	 de	
jaarlijkse	 ontmoetingsdagen	 Kerk	 en	 Israël	
en	het	internetproject	‘De	Uitdaging’.		
Met	 uw	 bijdrage	 aan	 de	 collecte	 maakt	 u	
deze	activiteiten	van	ontmoeting	en	gesprek	
en	 gericht	 op	 leren	 van	 de	 dialoog	 tussen	
joden	 en	 christenen,	 mogelijk.	 Om	 ons	
geloof	 levend	 te	 houden.	 Van	 harte	
aanbevolen.	
	
De	 algemene	 kerkelijke	 collecte	 (collecte	 2	
via	 de	 collecte-app)	 op	 deze	 zondag	 is	
bestemd	voor	“Orgel	en	Muziek”.			
	
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	
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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.		
 

 
	
OMZIEN	NAAR	ELKAAR	
	
In	 het	 voorjaar	 van	 2020	 nam	 onze	
seniorenpastor	 Esther	 Colijn	 afscheid.	 De	
financiële	 positie	 van	 de	 Michaëlkerk	 liet	
nog	 geen	 nieuwe	 benoeming	 toe.	 In	 de	
afgelopen	 zomer	 gaf	 Esther	 Gijsbertsen,	
behulpzaam	 bij	 de	 leiding	 van	 de	
catechesegroep,	 aan	 dat	 zij	wegens	 vertrek	
naar	 het	 buitenland	 tot	 haar	 spijt	 in	 het	
nieuwe	 seizoen	 niet	 zou	 terugkeren.	 Zo	
missen	 we	 twee	 gewaardeerde	
professionals	in	ons	midden!		
In	 het	 consistorie	 bespraken	 we	 in	 de	
afgelopen	 maand	 de	 stand	 van	 zaken.	
Daarbij	is	vastgesteld	dat	de	tienercatechese	
met	 de	 hulp	 van	 gemeenteleden	 onder	
leiding	 van	 ds.	 Pieter	 Goedendorp	 kan	
doorgaan.	 Naast	 Niels	 Duifhuizen	 staat	
intussen	 ook	 Cathelijne	 Jordens	 klaar	 om	
daaraan	mee	te	werken.		
De	 vacature	 van	
een	seniorenpastor	
heeft	
vanzelfsprekend	
flinke	 gevolgen	
voor	 het	 pastoraat	
in	 de	 gemeente.	 Natuurlijk,	 ‘omzien	 naar	
elkaar’	 doen	 we	 allemaal.	 En	 vanuit	 de	
kerkenraad	 stimuleren	 de	 ouderlingen	 die	

onderlinge	 betrokkenheid.	 Dat	 doen	 ze	
onder	 andere	 in	 hun	 bezoekwerk.	 Wilt	 u	
huisbezoek?	Neem	dan	eerst	contact	op	met	
uw	 wijkouderling.	 De	 predikant	 is	 op	 zijn	
beurt	 vooral	 belast	met	 ‘crisispastoraat’	 en	
pastoraat	 naar	 aanleiding	 van	 concrete	
situaties	 als	 huwelijk,	 geboorte,	 ernstige	
ziekte,	 rouw,	 psychische	 problemen	 en	
dergelijke.		
Stelt	 u	 bezoek	 namens	 de	 kerk	 op	 prijs?	
Meldt	 u	 zich	 dan	 in	 eerste	 instantie	 bij	 uw	
wijkouderling!	 Zo	 nodig	 betrekt	 hij/zij	 dan	
de	predikant	er	zeker	bij.	
	
Wijk	1	noordoost/Amerongen-Woudenberg	-	
Wim	Immink		
Wijk	2	zuidoost	-	Liesbeth	van	de	Waerdt		
Wijk	3	zuidwest	en	Darthuizen	–	Ida	
Hogendoorn		
Wijk	4	midden/Doorn	-	Martin	van	Herk		
Wijk	5	noordwest	-	Coby	Gerestein		
	
Onze	zieken	
	
Goed	nieuws	van	Gerrit	van	Kooten.	Na	een	
lange	opname	in	De	Hoogstraat	kon	hij	in	de	
afgelopen	week	weer	naar	huis	 terugkeren.	
Thuis	 is	 rust	 houden	 nog	 altijd	 wel	 nodig.	
Een	voorspoedig	verder	herstel	toegewenst!	
	
Voor	 Sita	 Goedendorp-
Sliep,	 liggen	 er	
spannende	weken	achter	
de	 rug:	 na	 een	 periode	
van	 toenemende	
klachten,	 bleken	 bij	
onderzoek	 de	
uitzaaiingen	 helaas	
toegenomen.	 Andere,	
forsere	 medicatie	 met	
weer	meer	bijwerkingen	
is	 nodig.	 Dezer	 dagen	 is	
dat	traject	begonnen.	
	
Niet	alle	zieken	en	verpleegden	worden	hier	
genoemd.	Laten	we	hen	blijven	gedenken	in	
meeleven	 en	 gebed.	 Bidden	 we	 om	 goede	
moed,	liefdevolle	zorg	en	kracht	van	God.	
	

Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	26	september	was	
bestemd	 voor	 mw.	 Van	
Burken.	
	

Hoor	mij,	God,	
als	ik	tot	U	roep.	
U	ziet	mijn	verdriet,	
U	kent	de	vragen	
die	mijn	gedachten	vervullen,	
U	weet	hoe	ik	opzie	
tegen	de	dag	van	morgen.	
Versterk	in	mij	het	geloof	
dat	ik	mijn	weg	niet	alleen	ga.	
Troost	mij	
met	uw	aanwezigheid,	
nu	en	in	de	dagen	die	komen.	
 

Sjoerd	Zwaan	
(Liedboek	zingen	en	bidden,	

p.1366)	
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Geboortebericht		
	
“Welkom	 lieve	 Nina!”	 Met	 die	 woorden	 op	
het	prachtige	geboortekaartje	heten	Marnix	
en	 Prisca	 Pot	 –	 van	 der	 Roest,	 de	 geboorte	
van	 hun	 jongste	 dochter,	 op	 22	 september	
j.l.	Nina	Loïs	Evi	zijn	haar	namen,	Nina	haar	

roepnaam.	 Manuel,	 Isabelle	 en	 Viktor	 zijn	
haar	 trotse	 grote	 broers	 en	 zus.	 Afgelopen	
zondag	konden	ze	ons	in	de	kerkdienst	er	al	
van	 vertellen.	 Ook	 op	 deze	 plaats	 een	
hartelijke	gelukwens	voor	Marnix	en	Prisca	
en	 hun	 kinderen!	 We	 wensen	 Nina	 Gods	
zegen	 op	 haar	 levensweg.	 Moge	 Nina	
opgroeien	 tot	 vreugde	 van	 wie	 haar	 op	 de	
levensweg	ontmoeten!		
	
Gebedskring	
	
Zoveel	 om	 voor	 te	 danken	 en	 tegelijkertijd	
heel	veel	om	voor	te	bidden	…	Dank	voor	de	
drie	 kinderen	die	werden	gedoopt,	 voor	de	
start	van	het	winterwerk,	voor	de	geboorte	
van	 Nina,	 voor	 huwelijksjubilea,	 voor	
geslaagde	operaties,	 behandelingen	die	 zijn	
aangeslagen	 en	 mèt	
mensen	 die	 thuis	
mochten	 komen	 na	
ziekenhuisopname	 en/of	
revalidatieperiode!	Het	is	
fijn	dat	er	telkens	punten	
zijn	 om	 God	 te	 danken,	
want	 gebedspunten	 zijn	 vaak	 makkelijk	 te	
vinden.	Zo	gaven	we	in	de	afgelopen	periode	
onder	 andere	 de	 volgende	 gebedspunten	
aan	 elkaar	 door:	 mensen	 die	 na	 veel	
onderzoek	erg	slechte	berichten	kregen,	die	
opnieuw	 een	 behandeltraject	 in	 gingen	 of	
voor	wie	geen	behandeling	meer	mogelijk	is,	
ons	 gebed	 blijft	 nodig	 voor	 ieder	 die	 een	
zware	 weg	 heeft	 te	 gaan	 en	 dat	 geldt	 ook	
voor	 hun	 naasten.	 Volgen	 we	 de	
gebeurtenissen	 in	 de	 wereld,	 dichtbij	 en	
veraf,	 dan	 komen	 vaak	 dezelfde	
gebedspunten	 naar	 voren:	 slachtoffers	 van	
natuur-	 en	 oorlogsgeweld,	 onderdrukking	

en	 vervolging	 en	 alle	mensen	 die	 daarvoor	
op	 de	 vlucht	 zijn	 geslagen.	 In	 deze	 dagen	
rond	de	internationale	dag	van	de	vrede	(21	
sept.)	 zingt	 er	 een	 Engels	 lied	 door	 mijn	
hoofd	 gebaseerd	 op	 het	 gebed	 van	
Franciscus	van	Assisi	(gedeelte):		
Heer,	maak	mij	een	instrument	van	Uw	vrede,	
laat	mij	liefde	brengen	waar	haat	heerst,	
laat	mij	vergeven	wie	mij	beledigde,	
laat	mij	verzoenen	wie	in	onmin	leven,	
laat	mij	geloof	brengen	aan	wie	twijfelt,	
laat	mij	waarheid	brengen	aan	wie	dwaalt,	
laat	mij	hoop	brengen	aan	wie	wanhoopt,	
laat	mij	licht	brengen	aan	wie	in	duisternis	is,	
laat	mij	vreugde	brengen	aan	wie	bedroefd	zijn.	
Graag	 vragen	 we	 u	 om	 zo	met	 ons	 mee	 te	
bidden!	
	
BERICHTEN		
		
JoZ!	
	
Aanstaande	 zondag,	 3	 oktober,	 zijn	 alle	
jongeren	weer	van	harte	welkom	bij	de	JoZ!	
We	hopen	jullie	weer	te	zien!	
Fredy	van	der	Weiden	en	Daniël	Reincke	
	
Startbijeenkomst	Catechese	
	
Het	 nieuwe	 catechese-
seizoen	 kan	 gaan	
beginnen.	 In	 de	 afgelopen	
anderhalf	 jaar	 zaten	 de	
coronamaatregelen	 ons	
dwars.	Maar	 nu	 hopen	we	
op	een	goeie	herstart.			
Op	maandagavond	11	oktober	beginnen	we	
weer.	Dit	keer	met	een	eenvoudige	maaltijd	
voor	 de	 12	 tot	 en	 met	 16-jarigen.	 Een	
persoonlijke	uitnodiging	kwam	dezer	dagen	
per	mail	naar	 iedereen	 toe.	Heb	 je	die	mail	
gemist?	 Meld	 je	 dan	 gerust	 even!	 Op	
maandag	 1	 november,	 22	 november	 en	 13	
december	 zijn	 dan	 de	 eerstvolgende	
‘gewone’	 catecheseavonden,	 steeds	 van	
19.00	 tot	 19.45	uur	 in	het	Michaëlhuis.	We	
zien	je	graag!	
Cathelijne	Jordens,	Niels	Duifhuizen	en	Pieter	
Goedendorp	(Werkgroep	Catechese)	
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Waarom	Bonhoeffer?		
Ingezonden	door	Peter	de	Grunt	
	
Misschien	 helpt	 het	 als	wij	 ons	 even	 in	 het	
kort	verdiepen	in	zijn	levensloop.		
-1906;	 Op	 zondag	 4	 februari	 wordt	 de	
tweeling	Dietrich	en	Sabine	geboren.		
-1927;	Na	 zijn	 promotie	 gaat	 hij	werken	 in	
Barcelona,	 New	 York,	 Berlijn	 en	 Londen.	
Vooral	 in	 zijn	 bekendste	 werk;	 Navolging,	
toont	 hij	 aan	 dat	 de	ware	 bevrijding	 alleen	
verkregen	 wordt	 in	 de	 navolging	 van	
Christus.		
-1939;	Na	zijn	afwijzing	van	het	Nazi	regiem,	
neemt	hij	deel	aan	het	verzet.		
-1943;	 Dietrich	 Bonhoeffer	 wordt	
gevangengenomen	 en	 geplaatst	 in	 de	
militaire	 Tegel	 gevangenis.	 Daar	 schrijft	 hij	
veel	 brieven	waarin	 hij	 zijn	 ideeën	 over	 de	
wereld,	 de	 kerk	 en	 het	 geloof	 uiteenzet.	 In	
zijn	 geschriften	 verwoordt	 hij	 helder	 dat	
Christelijke	 spiritualiteit	 en	 een	 actief	
maatschappelijk	 leven	 heel	 goed	
samengaan.		
-1945	 Op	 9	 april	 wordt	 Bonhoeffer	 in	
Flossenburg	 door	 de	 Nazi`s	 ter	 dood	
gebracht.		
	
Een	 jonge	man	 die	 op	 24-jarige	 leeftijd,	 op	
29	 juni	 1930	 voor	 de	 tweede	 maal	
promoveert	 op	 zijn	 theologisch	 onderzoek	
met	 de	 lofwaardige	 onderscheiding	 van:	
‘Zeer	 Goed'.	 De	 vereiste	 kerkdienst	 die	
daarbij	 hoort	 volgt	 in	 de	 kinderdienst	 van	
de	 Evang.	 Lutherse	 kerk	 in	 Berlijn	
Grunewald.	Bonhoeffer	gaf	op	die	dag	en	op	
zijn	wijze	 een	 uiteenzetting	 over	 het	 vijfde	
verzoek	 in	 het	 Onze	 Vader	 “Vergeef	 ons,	
zoals	ook	wij	onze	 schuldenaars	vergeven”.		
Maar	 anders	 dan	 de	 klassieke	 catechismus	
van	 de	 kerk,	 hield	 Bonhoeffer	 weinig	
rekening	 met	 de	 mate	 van	 volwassenheid	
van	 de	 doelgroep	 (hij	 gaf	 dat	 later	 ook	
openhartig	 toe).	 Zodoende	 was	 het	 effect	
‘slaapverwekkend	 (zoals	 zijn	 examinatoren	
openhartig	 opmerkten).	 Het	 is	 de	 vraag	 of	
hij	succes	zal	hebben	als	hij	op	deze	manier	
doorgaat,’	 Daar	 stond	 tegenover	 dat	 zijn	
uitleg	 een	 juichende	 bijval	 kreeg	 van	 de	
kleine	 juryleden,	 zij	 smulden	 van	 al	 dat	
theatrale	 gedoe.	 De	 kinderen	 hebben	 er	
waarschijnlijk	 niets	 van	 begrepen	 maar	 ze	
zaten	 wel	 muisstil	 te	 luisteren	 naar	 de	
zoetgevooisde	 en	 zangerige	 toonzettingen	
en	bekwame	presentatie'.	De	 examinatoren	
spraken	 vol	 lof	 hoe	 Bonhoeffer	 met	 de	

kinderen	 omging.	 De	 tekst	 van	 zijn	
predikatie	 kwam	 uit	 de	 eerste	 brief	 van	
Paulus	 aan	 de	 Thessalonicenzen	 hoofdstuk	
15	 vers	 16	 tot	 en	 met	 18.	 “Wees	 altijd	
verheugd,	bid	onophoudelijk,	dank	god	onder	
alle	omstandigheden,	want	dat	is	wat	hij	van	
u,	die	een	bent	met	christus	jezus,	verlangt.”		
	
Fragm.	 Bonhoeffer	 biografie	 “Licht	 in	 het	 Duister”	 Charles	
Marsh.	2020	
	
Ander	nieuws...	
	
Na	 77	 jaar	 imker	 te	 zijn	 geweest	 heeft	 ons	
gemeentelid	Arie	 Stijn	met	 pijn	 in	 zijn	 hart	
zijn	 grote	 hobby	 verkocht.	 Op	 de	
Facebookpagina	 "Leersum	 Toen	 en	 Nu"	
vertelde	 dochter	 Wilma	 Verlegh	 vorige	
week	 vrijdag	 erover.	 “Na	 de	 valwind	 was	
zijn	bijenstal	ontzet	en	kon	hij	niet	meer	bij	
zijn	 bijen	 komen.”	 “Het	 is	 goed	 zo,'	 zei	 hij	
vanmorgen	met	tranen	in	zijn	ogen.	Honing	
blijft	hij	nog	wel	 verkopen!”	Naast	 een	 foto	
van	 Arie	 naast	 de	 laatste	 bijenkasten	 ook	
nog	 opnamen	 uit	 het	 archief	 van	 ds.	 Pieter	
Goedendorp:	 Arie	 aan	 het	 werk	 bij	 z’n	
kasten	op	het	Leersummer	Veld	in	de	zomer	
van	2012.	

	
Cultuur	 en	 soep	 op	
zaterdagmiddag	2	oktober				
	
Op	 zaterdag	 2	 oktober	 zindert	
het	van	muziek	en	gezelligheid	
op	 het	 Kerkplein	 en	 in	 de	
Michaëlkerk.	 Tussen	 12.30	 en	
18.00	 uur	 zijn	 er	 in	 de	 kerk	
optredens	 van	 Rosa	 Los	
(leerling	 Muziekschool	 Leersum	 zingt	
nummers	 van	bekende	 artiesten),	 Christien	
Grasmayer	en	Dia	Mulderij	(klassieke	vocale	
duetten),	chansonnier	Jan	Spreen,	Engelberg	
trio	(Ierse,	Schotse	en	Klezmer-traditionals),	
Anne	Mulder	(levenskunst).		
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Tussen	 12.30	 en	 14.30	 uur	 is	 ook	 de	
Dorpssoep	 weer	 present	 op	 het	 Kerkplein.	
Weer	 even	 terug	 op	 de	 plek	 waar	 het	
intussen	 zeven	 jaar	 geleden	 begon	 met	 de	
dorpssoepbeweging.	 	 De	 activiteiten	 op	 2	
oktober	 maken	 deel	 uit	 van	 het	
Cultuurfestival	 Heuvelrug,	 dat	 vanaf	 25	
september	plaatsvindt.	In	alle	zeven	dorpen	
van	 de	 Utrechtse	 Heuvelrug	 dragen	 op	 14	
locaties	 meer	 dan	 80	 artiesten	 en	
exposanten	 eraan	 bij.	 Check	
www.cultuurfestivalheuvelrug.nl	 voor	 alle	
details,	ook	in	verband	met	de	coronaregels.	
	
FINANCIËN	
	
Giften	
	
De	volgende	giften	werden	ontvangen:	
• €			10,00	 via	Mevr.	C.	Doornenbal	

verjaardagen	
• €				5.00		 via	Mevr.	L.	van	Vulpen	

verjaardagen	
Hartelijk	dank	namens	het	College	van		
Kerkrentmeesters.	
Lia	van	de	Lagemaat	
	
LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	3	oktober			
	
-Mededelingenfilm	en	orgelspel	
-Aansteken	van	de	intentiekaarsen	
-Welkom		
-Hand	op	het	hart	
-Zingen:	Lied	313:1		
-Votum	en	groet	
-Zingen:	Psalm	65:1	
-Gebed	van	verootmoediging	
-Zingen:	Psalm	65:2		
-Bemoediging	uit	Kolossenzen	3:12-15	
-Zingen:	Lied	415:1	
-Gebed	om	de	opening	van	het	Woord	
-Schriftlezing:	Johannes	4:1	–	26		
-Zingen:	Lied	314:1	en	2	
-Preek:	 Aanbidden	 in	 Geest	 en	 in	 waarheid	
(Joh.	4:24)	
-Zingen:	Lied	675:1	
-Gebeden	(Onze	Vader)	
-Over	de	collecte		
-Zingen:	Psalm	27:7		
-Zegen	
-Hand	op	het	hart	
-Orgelspel	en	collectefilm		
	

Kerkdienst	bezoeken	
	
U	 bent	 van	 harte	 welkom	 om	 de	
kerkdiensten	 te	 bezoeken.	 Hieronder	 een	
overzicht	 van	 de	 ‘basisregels’	 die	 we	
hanteren	vanaf	25	september:	
• Telefonische	 aanmelding	 voor	

kerkbezoek	 is	 van	 tevoren	 niet	 meer	
nodig.	De	registratieplicht	vervalt.	

• Een	 coronatoegangsbewijs	 is	 niet	
verplicht.		

• Blijf	 thuis	 bij	 klachten	 en	 laat	 u	 dan	
testen!	

• De	hoofddeur	van	het	Michaëlhuis	én	de	
deur	 aan	 het	 Kerkplein	 worden	 beiden	
gebruikt.		

• Voor	 kerkgangers	 die	 de	 anderhalve	
meter	 afstand	 willen	 bewaren	 worden	
de	 banken	 aan	 de	 westzijde	
gereserveerd.		

• Aan	 de	 oostkant	 van	 het	 middenpad,	
met	 het	 koor	 en	 de	 ruimte	 van	 het	
Michaëlhuis,	 blijft	 ‘gepast	 afstand	
houden’	het	parool.	

• Een	 aantal	 coördinatoren	 assisteren	 zo	
nodig	om	een	plekje	te	vinden.		

• Aan	 het	 einde	 van	 de	 dienst	 is	 het	 niet	
meer	nodig	om	te	wachten	op	een	teken	
van	de	 coördinator.	 Ieder	houdt	oog	op	
de	gepaste	afstand.	We	geven	elkaar	de	
ruimte,	 wachten	 op	 elkaar	 en	 brengen	
niemand	in	het	nauw.		

	
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	
	
10	okt.:	ds.	Pieter	Goedendorp	(Heilig	
Avondmaal)	
17	okt.:	ds.	Pieter	Goedendorp	
24	okt.:	mw.	ds.	A.	de	Hoog,	Zeist	
31	okt.:	ds.	Pieter	Goedendorp	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	8	oktober	2021.	
	
	
	
	


