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Alfred Stevens "Maria Magdalena" (1887) 
(Museum voor Schone Kunsten) 

Nieuwsbrief		
8	oktober	2021	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	
	 	
	
	
	
	

	
Wie	is	jouw	Maria?	
	
In	museum	Catharijneconvent	 in	Utrecht	 is	 tot	9	 januari	een	 tentoonstelling	gewijd	aan	Maria	
Magdalena.	 “Ontmoet	 deze	mysterieuze	 en	 inspirerende	 vrouw	 van	 uitersten.	 Al	 ruim	 2000	 jaar	
houdt	 ze	 de	 gemoederen	 bezig.	 De	 hoogste	 tijd	 voor	 haar	 eigen	 tentoonstelling.”	 	 Op	 de	 eerste	
grijze	 zondagmiddag	 van	 de	 oktobermaand	 namen	 we	 de	 uitnodiging	 aan	 en	 bezochten	 een	
tentoonstelling	met	 prachtige	 voorwerpen	 en	 schilderijen.	 Ze	 geven	 zicht	 op	wie	 deze	 vrouw	
onder	 de	 volgelingen	 van	 Jezus	 van	 Nazareth	 voor	 gelovigen	 de	 eeuwen	 door	 was.	 En	 de	
ontwikkeling	die	er	ook	schuilt	in	de	beeldvorming	rond	Maria.		
	
De	 kunstvoorwerpen	 zijn	 prachtig,	 de	 begeleidende	
teksten	 van	 wisselend	 allooi.	 Met	 de	 audioguide	 aan	
het	oor	kost	het	 even	 tijd,	maar	 allengs	krijg	 je	 in	de	
gaten	dat	dat	te	maken	heeft	met	degene	die	er	aan	het	
woord	 is.	 Het	 maakt	 nogal	 uit:	 de	 kunsthistorisch	
medewerkster	 van	 het	 museum	 of	 een	 esoterische	
“mystica”!	Zo	bekroop	me	op	een	gegeven	moment	het	
gevoel	 in	 een	 tentoonstelling	 over	 Dan	 Browns	 ‘Da	
Vinci	 Code’	 terecht	 te	 zijn	 gekomen,	 toen	 er	 bij	 een	
prachtig	 schilderij	 van	 (nota	 bene)	 Maria	 Magdalena	
met	 rood	haar	werd	verwezen	naar	herkomst	van	de	
heilige	 familie	 uit	 Schotland!	 (“De	 grootmoeder	 van	
Yeshua,	 Anna,	 moeder	 van	 Maria,	 was	 van	 Schotse	
afkomst…”	Huh?!)		
	
Eigentijdse	 beeldende	 kunst	 legt	 weer	 andere	
accenten:	 een	 dansende	 Maria,	 een	 miskende	 Maria,	
een	 zelfbewuste,	 sterke	 jonge	 vrouw…	 Bijzondere	
invalshoeken	 als	 slot	 van	 een	mooi	 (en	 gelukkig	 ook	
ruim)	ingerichte	tentoonstelling	over	de	betekenis	van	
Maria	 Magdalena.	 Wat	 rest	 is	 de	 persoonlijke	 vraag	
“Wie	is	jouw	Maria?”			
Het	 antwoord	 daarop	 blijkt	 op	 de	 tentoonstelling	 ver	 weg	 te	 kunnen	 liggen	 van	 het	 Bijbelse	
getuigenis	over	de	vrouw	onder	Jezus’	leerlingen	die	op	de	Goede	Vrijdag	niet	wilde	wijken	van	
de	voet	van	het	kruis	èn	op	Paasmorgen	de	eerste	was	die	haar	Heer	als	de	Opgestane	herkende.	
	
Pieter	Goedendorp

Zondag	10	oktober	2021	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp		
Ouderling:	Liesbeth	van	de	Waerdt		
Diaken:	Arco	van	den	Ham	
Kerkrentmeester:	René	Doornenbal	
Lector:	Liesbeth	van	de	Waerdt	
Orgel:	Gerard	Rosier	
Collecte	Diaconie:	Jaarproject	KiA	
Griekenland	
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	10	oktober	-	Avondmaal		
	
Een	 bijzondere	 dienst,	 komende	 zondag.	
Voor	 het	 eerst	 sinds	 ruim	 anderhalf	 jaar	
vieren	we	het	Avondmaal	in	de	Michaëlkerk!	
Het	was	een	bewuste	keuze	om	ten	tijde	van	
de	beperkende	maatregelen	het	Avondmaal	
niet	 te	vieren.	 ‘Zolang	niet	 ieder	die	dat	wil	
ter	 kerke	 kan	 komen,	 komen	 we	 als	
gemeente	 ook	 niet	 rond	 de	 Tafel	 van	 de	
Heer	bij	elkaar’	was	het	idee.	Maar	wat	heeft	
het	 lang	 geduurd,	 voor	 we	 het	 sacrament	
van	brood	en	beker	weer	zouden	delen!	De	
sacramenten:	ze	doen	er	 toe,	onderstreepte	
prof.	ds.	Gerrit	Immink	afgelopen	zondag	in	
z’n	 preek.	 God	 komt	 ons	 daarin	 door	 zijn	
Geest	 tegemoet	 en	 laat	 ons	 delen	 in	 de	
werkelijkheid	 van	 Jezus	 Christus.	 Da’s	 iets	
om	 je	 in	 prenten.	 Dat	 is	 iets	 om	 je	 te	
bedenken,	 te	 gedenken	 en	 met	 elkaar	 te	
vieren!		
We	 houden	 nog	 altijd	 rekening	 met	 de	
risico’s	 van	 Covid-19.	 Daarom	 delen	we	 op	
een	 gepaste	 manier	 brood	 en	 wijn.	 We	
worden	 per	 bankenvak	 (torenzijde,	
pleinzijde,	voormalig	koor)	genodigd.	Bij	het	
naar	 voren	 komen	 laten	 we	 elkaar	 ruimte.	
Zo	keert	wie	onder	‘het	hemeltje’	zit,	achter	
het	liturgisch	centrum	langs	daarheen	terug.	
We	houden	rekening	met	elkaar.		
Voorganger	 is	 ds.	 Pieter	 Goedendorp.	
Gerard	 Rosier	 bespeelt	 het	 orgel.	 Lector	 is	
(dienstdoend)	 ouderling	 Liesbeth	 van	 de	
Waerdt.	 Bij	 de	 viering	 van	 het	 Heilig	
Avondmaal	 hebben	 de	 diakenen	 een	
bijzondere	rol.	Reinier	Bijkerk,	Arco	van	den	
Ham,	 Anneke	 Kievith,	 Lia	 Reincke	 en	 Jos	
Versluis	maken	de	 tafel	 gereed.	Namens	de	
kerkrentmeesters	 is	 René	 Doornenbal	
aanwezig.	Er	is	tijdens	de	dienst	crèche	voor	
de	 kleinsten	 in	 het	 Michaëlhuis	 en	
nevendienst	 voor	 de	 kinderen	 in	 de	
basisschoolleeftijd.	 We	 hopen	 dat	 het	 na	
afloop	 mogelijk	 zal	 zijn	 om	 elkaar	 nog	
verder	 te	 spreken	 bij	 ’n	 kop	 koffie	 of	 thee.	
Dat	 zal	 mede	 afhangen	 van	 de	
weersomstandigheden.		
	
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	 de	 dienst	 van	 26	 september	
collecteert	de	diaconie	voor	ons	 jaarproject	
“Opvang	 gestrande	 vluchtelingen	 in	

Griekenland”.	 (Collecte	 1	 in	 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	
	

Bloemengroet	
	
De	bloemengroet	van	
zondag	3	oktober	was	
bestemd	voor	dhr.	van	
Kooten.	
	

BERICHTEN		
	
Michaëlhuis:	elke	
vrijdagmorgen	Open	Huis		
	
Iedere	vrijdagmorgen	is	het	
Michaëlhuis	 aan	 het	
Kerkplein	 tijdens	 de	 weekmarkt	 open.	 Van	
10.30	 tot	 12.00	 uur	 is	 iedereen	 van	 harte	
welkom	 om	 er	 even	 binnen	 te	 lopen.	 Een	
gastheer	of	gastvrouw	biedt	een	kopje	koffie	
aan.	 Er	 is	 ruim	 plek	 om	 even	 op	 adem	 te	
komen.	 Er	 is	 altijd	 iemand	 om	 mee	 bij	 te	
praten	en	op	verhaal	te	komen.	Kom	gerust	
‘ns	 binnenlopen.	 We	 vragen	 ieder	 om	 de	
geldende	 coronarichtlijnen	 te	 respecteren	
en	elkaar	de	ruimte	te	geven.		
	
Boekenclub	weer	van	start	
	
Welke	boeken	zijn	er	allemaal	gelezen	in	de	
afgelopen	 anderhalf	 jaar?	 Welke	 boeken	
spraken	 u/je	 aan?	 En...	 hebben	 we	 het	
gemist	 om	 elkaar	 te	 zien?	 Gemist	 om	 onze	
leesbeleving	te	delen?	Om	over	een	boek	te	
spreken?	 Gelukkig	 kunnen	 we	 weer	 van	
start	gaan	met	de	Boekenclub!	Dat	doen	we	
op	maandagavond	25	oktober	om	20.00	uur	
in	het	Michaëlhuis.	
Omdat	we	elkaar	zo	lang	niet	gezien	hebben	
zal	 deze	 eerste	 bijeenkomst	 een	wat	 ander	
karakter	 hebben.	 Een	 ontspannen	 avond	
met	een	kopje	koffie	en	wat	lekkers	en	veel	
‘boekenpraatjes’.	 We	 delen	 leeservaringen,	
geven	 elkaar	 leestips	 (Neem	 eventueel	 een	
boek	mee,	 dat	 een	 ander	mag	 lenen	 om	 te	
lezen!)	 en	 spreken	 een	 volgende	 datum	 af.		
Dan	 lezen	we	weer	allemaal	hetzelfde	boek	
en	 bespreken	 dit	 met	 elkaar.	 We	 nodigen	
ook	 ‘nieuwe’	 leesliefhebbers	 uit	 om	 dit	
winterseizoen	 met	 ons	 mee	 te	 lezen.	
Vanwege	 organisatie/corona-advies	 is	 het	
fijn	 wanneer	 je	 je	 van	 tevoren	 even	
aanmeldt.		
Jolande	Bos		
	

Bijbelgespreksgroep	
	
Met	 de	 verlichting	 van	 de	
coronamaatregelen	 is	 een	 herstart	 van	 de	
Bijbelgespreksgroep	 in	 het	 Michaëlhuis	
weer	mogelijk.	We	maakten	in	de	afgelopen	
anderhalf	 jaar	 kennis	 met	 ongedachte	
werkelijkheden:	 kerkzijn	 zonder	 kerkgang	
en	 kerkgang	 zonder	 samenzang.	 Met	 die	
ervaring	in	herinnering	slaan	we	dit	seizoen	
enkele	 Bijbelse	 lofliederen	 op	 en	 spreken	
naar	 aanleiding	 daarvan	 met	 elkaar.	 Wat	
bezingen	 die	 liederen?	 Wat	 leert	 dat	 ons?	
We	 starten	met	het	 loflied	van	Hanna	uit	1	
Samuël	2.	Bijeenkomsten	op	dinsdagmorgen	
2	 november,	 7	 december,	 1	 februari	 en	 29	
maart.	 Graag	 aanmelding	 vooraf	 i.v.m.	
organisatie.		
ds.	Pieter	Goedendorp	
	
Startbijeenkomst	Catechese	
	
Het	 nieuwe	 catecheseseizoen	 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.	 Van	 18.30	 tot	 19.30	 uur	 is	 er	 een	
eenvoudige	maaltijd	 voor	 de	 12	 tot	 en	met	
16-jarigen.	 Een	 persoonlijke	 uitnodiging	
ging	 in	de	 afgelopen	week	per	mail	 al	 naar	
iedereen	toe.	Heb	je	die	mail	gemist?	Meld	je	
dan	 gerust	 nog	 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)	
	
Kleding	voor	de	Snuffelschuur	gevraagd	
	
Momenteel	 is	 er	 veel	 vraag	 naar	 kleding	
voor	 de	 Snuffelschuur.	 De	 Snuffelschuur	
merkt	dat	er	meerdere	 “kapers	op	de	kust”	
zijn	met	alle	goede	bedoelingen.		
Kortom…	het	 bestuur	 van	de	 Snuffelschuur	
roept	op	om	kleding	te	verzamelen	voor	de	
Snuffelschuur	 en	 dat	 aldaar	 af	 te	 leveren.	
Ook	 wil	 het	 bestuur	 de	 extra	 vrijwilligers	
bedanken	voor	het	helpen	 in	de	 coronatijd.	
Uiteraard	 is	 er	 nog	 plek	 voor	 nieuwe	
vrijwilligers	 (met	 name	 op	 de	 zaterdagen)	
die	het	bestaande	team	kunnen	versterken.		
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Namens	het	bestuur	van	De	Snuffelschuur	en	
het	CvK,	Roland	van	Barneveld	
	
Bedankt		
	
Bedankt	voor	alle	lieve	en	hartelijke	wensen	
en	 bloemen	 tgv	 mijn	 81e	 verjaardag.	
Ondanks	 dat	 ik	 even	 n	weekje	 ertussen	 uit	
was,	 waren	 er	 ook	 mensen	 die	 ons	 toch	
wisten	te	vinden	via	FaceBook	en	e-mail.		
Met	dankbare	groet	Peter	de	Grunt	
	
LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	10	oktober	

-	vierde	zondag	van	de	herfsttijd	–	
-	Avondmaal	-	

	
-orgelspel	en	introductievideo	
-aansteken	intentiekaarsen	
-welkom	
-hand	op	het	hart	
-Lied	975:	1	en	4		
-votum	en	groet	
-bij	de	dienst	
-openingsgebed	
-Lied	23-B:	1,	4	en	5	
(de	kinderen	gaan	naar	de	nevendienst)	
-Schriftlezing:	Johannes	6:	25-40	
-Lied	653:	1	en	2	
-overdenking	
-Lied	388	
-voorbeden	
-toelichting	op	de	collecten	
(de	kinderen	komen	terug	uit	de	nevendienst)	
-aan	de	tafel	van	de	Heer	
-lofprijzing,	instellingswoorden,	‘Onze	Vader’	
-Ev.	Liedb.	292:	1,2	en	4	
-delen	van	brood	en	wijn,	dankgebed	
-Lied	981:	1,	4	en	5	
-zending	en	zegen	
-orgelspel	en	collectevideo		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

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	
	
17	okt.:	ds.	Pieter	Goedendorp	
24	okt.:	mw.	ds.	A.	de	Hoog,	Zeist	
31	okt.:	ds.	Pieter	Goedendorp	
3	nov.:	ds.	Pieter	Goedendorp	-	dankdag	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	15	oktober	2021.	
	
	
	
	


