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Nieuwsbrief		
31	december	2021	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	
	 	
	
	
	
	
	

BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	2	januari	2022 	
	
De	eerste	zondag	van	het	nieuwe	jaar.	In	het	
dagboek	 van	 2022	 is	 nog	 maar	 één	 blad	
beschreven.	Het	nieuwe	 jaar	moet	 zich	nog	
gaan	ontrollen.	We	slaan	in	de	online-dienst	
een	 psalm	 op	 die	 in	 sommige	 kringen	 wel	
met	het	nieuwe	jaar	wordt	verbonden:	psalm	
91,	het	 ‘Hooglied	van	het	Godsvertrouwen.’	
Ds.	Pieter	Goedendorp	gaat	voor	in	de	dienst.	
Gerard	Rosier	bespeelt	het	orgel.	Carine	Roos	
leest	 uit	 de	 Schriften.	 Ida	 Hogendoorn	
vertegenwoordigt	 als	 ouderling	 van	 dienst	
de	kerkenraad.	Diaken	is	Anneke	Kievith	en	
kerkrentmeester	is	Gijsbert	Meijers.		
We	verwelkomen	opnieuw	de	zanggroep	die,	
zolang	het	nodig	zal	blijken,	de	diensten	zal	
ondersteunen.	 Vandaag	 horen	 en	 zien	 we	
daarin	Roland	van	Barneveld,	Betty	Bijkerk,	
Ronald	van	den	Hoek	en	Irene	Hogendoorn.		
	
U	 weet:	 we	 besloten	 in	 de	 huidige	
lockdownperiode	onze	diensten	enkel	online	
te	houden.	Dat	heeft	een	grote	impact	op	het	
gemeenteleven.	 Zeker	 voor	 wie	 thuis	 geen	
mogelijkheden	 heeft	 om	 de	 diensten	 te	
volgen	en/of	het	 ‘loopje	naar	de	kerk’	mist.	
Heeft	u	daarmee	te	maken?	Misschien	is	het	
iets	 om	 samen	met	 een	 (kerk-)buurman	 of	
buurvrouw,	 vriend	 of	 vriendin	 de	 dienst	 te	
bekijken?	Thuis	iemand	op	visite	ontvangen	
mag!		
	
	
	

	
Komt	u	er	niet	uit?	Schroom	niet	om	contact	
op	te	nemen	met	uw	wijkouderling.	Of	stuur	
een	mailtje	aan	scriba	Marian	Clarijs	op	het	
mailadres	van	deze	nieuwsbrief.	Het	 is	vast	
mogelijk	 om	 met	 elkaar	 een	 passende	
oplossing	te	vinden!	
	
	 	

Zondag	2	januari	2022	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Ida	Hogendoorn		
Diaken:	Anneke	Kievith	
Kerkrentmeester:	Gijsbert	Meijers	
Lector:	Carine	Roos	
Orgel:	Gerard	Rosier	
Collecte	Diaconie:	KiA	–	Opvang	
gestrande	vluchtelingen	in	
Griekenland	
Collecte	Kerk:	Beeld	en	Geluid	
	

Bankrekeningnummer	
diaconie:		
NL70	RABO	030	2111697	
	
Bankrekeningnummer	
kerk:		
NL62	RABO	0373	724	128	
	
	

 
In	goede	machten	liefderijk	geborgen	

verwachten	wij	getroost	wat	komen	mag.	
God	is	met	ons	des	avonds	en	des	morgens	

is	zeker	met	ons	elke	nieuwe	dag.	
	

Tekst:	D.	Bonhoeffer	-Lied	511:7,	foto:	Unsplash	

Gezegend  
2022  

toegewenst! 
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COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	de	dienst	van	2	januari	collecteert	de	
diaconie	 voor	 de	 laatste	 keer	 voor	 ons	
jaarproject	 “Kerk	 in	 Actie	 –	 opvang	
gestrande	 vluchtelingen	 Griekenland”.	
(collecte	1	via	de	collecte-app)	
	
Nog	elke	dag	zijn	er	miljoenen	mensen	over	de	
hele	 wereld	 op	 de	 vlucht,	 op	 zoek	 naar	
veiligheid	en	een	betere	toekomst.	Mensen	uit	
Syrië,	Afghanistan	en	Iran	komen	via	Turkije	
terecht	 in	 Griekse	 vluchtelingenkampen.	 Ze	
verblijven	in	gammele	tenten,	en	er	is	gebrek	
aan	 schoon	 drinkwater,	 medicijnen	 en	
sanitaire	 voorzieningen.	 Hen	 wacht	 een	
moeilijke	 en	 onzekere	 tijd,	 vanwege	 lange	
procedures.		
Kerk	 in	Actie	gelooft	 dat	 vluchtelingen	 recht	
hebben	op	een	beter	leven.	We	helpen	hen	met	
voedsel,	 gezondheidszorg	 en	 onderwijs	 en	
proberen	hen	op	een	betere	plek	te	krijgen.		
Met	uw	bijdrage	steunt	u	het	werk	van	Kerk	in	
Actie	 voor	 opvang	 van	 gestrande	
vluchtelingen,	 en	 andere	 noodhulpprojecten	
wereldwijd.		
Hartelijk	dank	voor	uw	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)	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.		
 

 
	
OMZIEN	NAAR	ELKAAR	
	
Onze	zieken	
	
Al	geruime	tijd	wachtte	
Stephanie	 Maul	 het	
vervolg	van	een	eerdere	
behandeling.	 Alle	 goeds	 toegewenst	 bij	 het	
weer	 oppakken	 van	 de	 draad	 hier	 in	
Leersum!	
	
Wat	 is	 het	 bij	 het	 uitvallen	 van	 zoveel	
mogelijkheden	om	elkaar	in	het	kerkenwerk	
of	 rond	de	kerkdiensten	 te	 treffen	 intussen	
toch	 lastig	 om	 elkaar	 een	 beetje	 ‘bij	 te	
houden’.	 Bij	 bezoekwerk,	 telefonisch-	 en	
ander	 contact	 hoor	 ik	 terug	 hoe	 het	 gemis	
aan	onderling	contact	doorwerkt.	Er	zijn	er,	
die	zorgen	hebben	over	hun	eigen	situatie.	Er	
zijn	 er	 die	 verdriet	 meemaken	 in	 de	
familiekring.	 Daarbij	 is	 het	 dezer	 dagen	
moeilijker	om	met	elkaar	mee	te	leven	en	te	
delen	 wat	 ertoe	 doet.	 Laten	 we	 er	 nu	 de	
feestdagen	voorbijgaan	met	elkaar	op	letten	
en	proberen	een	oogje	in	het	zeil	te	houden.	
Het	 hoeft	 niet	 groots	 toe	 te	 gaan.	 Een	
telefoontje,	 een	 kaartje	 in	 de	 brievenbus	 of	
even	 aanbellen:	 alles	 wat	 isolement	 kan	
voorkomen	is	toch	oké?	En	andersom:	heb	je	
zelf	 misschien	 behoefte	 aan	 een	 luisterend	
oor?	De	wijkouderlingen	staan	er	echt	open	
voor!		
Ds.	Pieter	Goedendorp	
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Bloemengroet	
	
De	 bloemen	 die	 tijdens	 de	
kerstdagen	 in	 de	 kerk	
aanwezig	waren	werden	 als	

groet	meegegeven	aan	ds.	Pieter	Goedendorp	
en	zijn	vrouw	Sita.	
	
In	Memoriam		
Jacoba	Antonia	van	Spanje	–	van	den	Berg	
(23-12-1936	–	27-12-2021)	
	
Na	een	periode	van	jaren	waarin	zij	meer	en	
meer	 te	 stellen	 kreeg	 met	 belemmerende	
kwalen	overleed	op	27	december	j.l.	toch	nog	
onverwacht	 snel	 ons	 gemeentelid	 Jacoba	
Antonia	(Cootje)	van	Spanje	–	van	den	Berg,	
weduwe	van	Willem	Peter	van	Spanje,	die	op	
27	 juni	 1979	 overleed.	 Cootje	 van	 Spanje	
bereikte	de	leeftijd	van	85	jaar.	
Sinds	zes	jaar	woonde	zij	in	De	Ridderhof	in	
Amerongen.	 Daarvóór	 was	 ze	 aan	 de	
Rijksstraatweg	115	vrijwel	‘overbuurvrouw’	
van	de	Michaëlkerk.	Ze	was	de	jaren	door	een	
meelevend	en	betrokken	gemeentelid	van	de	
Michaëlkerk,	 gewaardeerd	 om	 haar	
hartelijke	houding	en	opgeruimde	aard.	
Op	dinsdag	4	januari	zal	vanaf	11	uur	in	de	
Michaëlkerk	 de	 gedachtenisdienst	
plaatsvinden,	 geleid	 door	 ds.	 Pieter	
Goedendorp.	 Helaas	 zal	 in	 verband	met	 de	
geldende	maatregelen	die	dienst	alleen	voor	
genodigden	toegankelijk	zijn.	Via	ons	kanaal	
op	 www.kerkomroep.nl	 zal	 de	 dienst	 ook	
online	te	volgen	zijn.	Na	het	samenzijn	in	de	
kerk	 zal	 haar	 lichaam	 ter	 aarde	 worden	
besteld	 op	 de	 Nieuwe	 Algemene	
Begraafplaats	in	hetzelfde	graf	waar	in	1979	
haar	man,	 in	1972	hun	kort	na	de	geboorte	
overleden	 zoontje	Anthony	 en	 in	 1977	hun	
na	 een	 ongeluk	 op	 14-jarige	 leeftijd	
overleden	 zoon	 Cees	 hun	 laatste	 rustplaats	
kregen.	
Een	regel	uit	Psalm	119	was	‘n	‘lijftekst’	van	
Cootje	 van	 Spanje:	 ‘Uw	 Woord	 is	 een	 lamp	
voor	mijn	 voet	 en	 een	 licht	 op	mijn	 pad.’	 Zo	
vond	ze	ondanks	de	uitdagingen	waar	ze	zich	
voor	 gesteld	 zag	 richting	 in	 haar	 leven.	
Dankbaar	voor	de	manier	waarop	zij	op	haar	
levensweg	 daaraan	 vorm	 en	 inhoud	 aan	
heeft	 kunnen	 geven	 in	 de	 kring	 van	 haar	
gezin,	 haar	 familie,	 de	 kerkelijke	 gemeente	
en	de	samenleving	om	haar	heen	gedenken	
we	Cootje	van	Spanje.	
Ds.	Pieter	Goedendorp	
	

Bedankt	
	
Bedankt	voor	alle	kaarten,	wensen,	gebeden,	
bloemen,	 hulp	 en	 overige	 blijken	 van	
medeleven.	Het	was	 fijn	om	de	warmte	van	
jullie	 gemeente	 in	 het	 afgelopen	 halfjaar	 te	
ervaren!	
Peter	Blok	
	
Dank!	
	
Rond	de	feestdagen	en	
de	 jaarwisseling	
werden	 we	 verrast	
door	 de	 vele	 kaarten	
en	 berichten	 die	 in	 heel	 uiteenlopende	
bewoordingen	 eenzelfde	 boodschap	
overbrachten:	 de	 beste	 wensen	 voor	 een	
gezegend	 nieuw	 jaar.	 Al	 die	 tekens	 van	
betrokkenheid	doen	ons	goed.		
We	 waren	 zeer	 vereerd	 met	 de	 met	 de	
bloemengroet	 uit	 de	 kerk	 tijdens	 de	
Kerstdagen:	 een	 mooi	 opgemaakt	 boeket	
rond	prachtige	witte	amaryllissen.	Als	stille	
blijkgevers	van	steun	en	meeleven	staan	ze	
nog	altijd	te	pronken	in	de	woonkamer.		
We	danken	u	allen	daarvoor	van	harte!	
Sita	&	Pieter	Goedendorp	
	
Na	de	jaarwisseling	
	
In	 de	 week	 na	 de	 jaarwisseling	 hoop	 ik	
enkele	 verlofdagen	 op	 te	 kunnen	 nemen,	
voorafgaande	 aan	 een	 ‘vrije	 zondag’	 op	 9	
januari.	 Op	maandag	 10	 januari	 begint	 dan	
met	een	collegedag	een	opleidingstraject	dat	
in	 het	 kader	 van	 de	 permanente	 educatie	
voor	predikanten	wordt	aangeboden.	Het	 is	
een	tweejarige	opleiding	aan	de	Protestantse	
Theologische	 Universiteit	 tot	
‘interimpredikant.’	 Een	 interimpredikant	
helpt	 gemeenten	 die	 op	 zoek	 zijn	 naar	
nieuwe	 wegen	 bij	 het	 verkennen	 van	 de	
mogelijkheden	en	de	veranderprocessen	die	
daarvoor	nodig	 zijn.	 In	de	 laatste	 jaren	van	
mijn	 actieve	 predikantschap	 biedt	 deze	
opleiding	 naar	 ik	 hoop	 een	 prima	
mogelijkheid	 om	 alle	 in	 mijn	 loopbaan	
verworven	ervaring	ook	na	het	emeritaat	in	
september	2024	in	te	kunnen	zetten	voor	de	
toekomst	van	de	kerk.	
Ds.	Pieter	Goedendorp	
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BERICHTEN		
	
Nieuwjaarsreceptie	Utrechtse	Heuvelrug	
	
Voor	 de	 tweede	 keer	 zal	 de	
Nieuwjaarsreceptie	 van	 de	 gemeente	
Utrechtse	Heuvelrug	op	 een	 andere	manier	
dan	 voorheen	 gehouden	 worden.	 Hield	
burgemeester	Naafs	aan	het	begin	van	2021	
nog	 een	 online	 toespraak,	 komende	
maandagavond	3	januari	zal	er	van	19.30	tot	
20.30	 uur	 een	 online	 ‘talkshow’	 worden	
gehouden,	waarin	burg.	 Frits	Naafs	 spreekt	
met	 ds.	 Pieter	 Goederdorp,	 Dominique	 van	
Wijnbergen,	 Jermain	 Bridgewater	 en	 Ina	
Smit.		De	muzikale	omlijsting	wordt	verzorgd	
door	 Jeanine	 Roos.	 Wil	 je	 via	 het	 internet	
erbij	 zijn?	 Dat	 kan	 via	 deze	 link:	
https://joinstream.nl/UtrechtseHeuvelrug/	
	
FINANCIËN	
	
Giften	
	
De	volgende	gift	werden	ontvangen:	
•	€	80.50	via	mevr.	C.	Baan-Hofman,	wijk	3	
Hartelijk	dank	namens	het	College	van	
Kerkrentmeesters,	
Lia	van	de	Lagemaat	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	2	januari			
	
-orgelspel	en	mededelingenvideo	
-de	kaarsen	worden	ontstoken		
-welkom		
-hand	op	het	hart	
-Lied	513:	1,	2	en	4		
-‘votum’	en	groet	
-bij	deze	dienst	
-Tien	Woorden	als	geloofsbelijdenis		
-Lied	314:	1	en	3	
-Schriftlezing:	Psalm	91	
-Lied	16-B		
-overdenking	
-Opwekking	717		
-dank-	en	voorbeden,	stil	gebed,	‘onze	Vader’	
-collectebestemmingen	
-tenslotte...	
-Lied	518:	1	en	3		
-zending	en	zegen	
-hand	op	het	hart	
-orgelspel	en	collectevideo	
	
	
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	
	
9	jan.:	Mw.	ds.	I.	Pluim,	Oosterbeek	
16	jan.:	Ds.	Pieter	Goedendorp		
–	week	van	Gebed	(oecumenische	viering)	
23	jan.:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
30	jan.:	Ds.	A.	Altena,	Leersum	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	7	januari	2022.	
	
	
	
	
	
	


