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BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	16	januari	2022 	
	
Zondag	 16	 januari	 begint	 de	 jaarlijkse	
internationale	 Week	 van	 Gebed	 voor	
Eenheid	van	christenen.	De	kerken	die	in	het	
Oecumenisch	 Platform	 Leersum	met	 elkaar	
optrekken	 houden	 dan	 een	 gezamenlijke	
dienst.	 Dit	 jaar	 wordt	 die	 vanuit	 de	
Michaëlkerk	 verzorgd.	 Voorganger	 is	 ds.	
Pieter	 Goedendorp.	 Leden	 van	 de	 Sint	
Andriesgeloofsgemeenschap,	 de	
Johanneskerk	 en	 de	 Michaëlkerk	 werken	
mee.	 “Licht	 in	het	duister”	 is	het	 thema	dat	
door	 de	 Raad	 van	 Kerken	 in	 het	 Midden-
Oosten	 werd	 voorbereid.	 Wim	 ter	 Haar	
bespeelt	het	orgel.	Een	zanggroep	met	leden	
van	 de	 deelnemende	 kerken	 werkt	 aan	 de	
dienst	mee.	De	dienst	begint	om	10.00	uur	en	
is	 vanwege	 de	 coronamaatregelen	 alléén	
online	 te	 volgen.	 Dat	 kan	 via	
www.kerkomroep.nl	 (=>	 Leersum	 =>	
Michaëlkerk),	 maar	 zondag	 óók	 via	
streekomroep	 Regio90	 (Ziggo	 kanaal	 41;	
KPN	kanaal	1474).	

	
	
De	 lockdowntijd	 trekt	 een	 sterke	wissel	 op	
de	 samenleving.	 Het	 kerkelijk	 leven	 heeft	
daar	 ook	mee	 te	 stellen.	We	 besloten	 deze	
weken	onze	diensten	enkel	online	te	houden,	
maar	wat	missen	we	het	 elkaar	 te	 zien!	 En	
dat	 zal	 zeker	 gelden	 voor	 zo’n	
‘ontmoetingszondag’	als	die	van	de	jaarlijkse	
Week	 van	 Gebed.	 Loopt	 u	 daar	 tegenaan?	
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	16	januari	2022	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Coby	Gerestein		
Diaken:	Arco	van	den	Ham	
Kerkrentmeester:	René	Doornenbal	
Lectoren:	Marijke	van	Soest	en	
Sjaak	Rodenburg	
Orgel:	Wim	ter	Haar	
Collecte	Diaconie:	Hospice	de	
Wingerd	
Collecte	Kerk:	Beeld	en	Geluid	

Bankrekeningnummer	
diaconie:		
NL70	RABO	030	2111697	
	
Bankrekeningnummer	
kerk:		
NL62	RABO	0373	724	128	
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COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	de	dienst	van	16	 januari	collecteert	
de	 diaconie	 voor	 Hospice	 ‘De	 Wingerd’	
(collecte	1	via	de	collecte-app)	
	
Hospice	 de	 Wingerd	 te	 Amerongen	 is	 een	
zorgvoorziening	 waar	 in	 een	 rustige	 en	
huiselijke	 sfeer	 zorg	 gegeven	 wordt	 aan	
ongeneeslijk	 zieke	 mensen	 met	 een	 korte	
levensverwachting.	 Er	 is	 veel	 persoonlijke	
zorg	en	aandacht	voor	de	zorgvrager	en	diens	
naasten.	 De	 zorg	 is	 gericht	 op	 alle	 aspecten	
van	 het	 mens	 zijn	 en	 omvat	 pijn-	 en	
symptoombestrijding,	 psychische	 en	 sociale	
ondersteuning	 en	 aandacht	 voor	 de	 eigen	
spiritualiteit.	
Uitgangspunt	 is:	 Voeg	 geen	 dagen	 aan	 het	
leven,	maar	leven	aan	de	dagen.	
	
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	 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	en	kost	40	euro.	
(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	 op	 het	
vervolg	van	een	eerdere	
behandeling.	 Die	 is	 intussen	 gebeurd.	 Naar	
verluid	 lukt	 het	 gelukkig	 intussen	 goed	 om	
de	draad	thuis	weer	op	te	pakken.	
Liny	 Kraak	 kwam	 ten	 val	 en	 raakte	
geblesseerd.	 Omdat	 mantelzorg	 thuis	 te	
weinig	soelaas	bood	is	er	tijdelijk	onderdak	
gevonden	in	een	zorgcentrum.		
Janny	Kanaar	onderging	afgelopen	maandag	
een	knieoperatie.	
Op	die	dag	werd	Niek	van	Hussel	opgenomen	
voor	behandeling.		
Bep	 van	 Hussel	 zal	 daar	 zondag	 worden	
opgenomen.	
Voor	 Wim	 Bezemer	 begint	 maandag	 een	
nieuwe	reeks	bestralingen.	Die	is	gedurende	
veertien	dagen	nodig	ter	behandeling	van	z’n	
ziekte.		
Een	 aantal	 gemeenteleden	 heeft	 te	 maken	
met	een	langdurig	behandeltraject	vanwege	
een	 aandoening.	 Anderen	 dragen	 een	 stil	
verdriet	 met	 zich	 mee.	 Niet	 alle	 namen	
worden	 altijd	 genoemd.	 Niet	 elke	 klacht	
wordt	met	 iedereen	 gedeeld.	 Het	 zijn	 vaak	
ook	uitdagingen	of	aanvechtingen	om	alleen	
aan	 te	 gaan.	 Hoewel…	 alléén?	 Ik	 hoop	
oprecht	dat	u/jij,	in	de	situatie	waarvoor	je	je	
gesteld	 ziet,	 op	 één	 of	 andere	manier	 Gods	
nabijheid	 ervaart.	 Veel	 sterkte	 en	 goede	
moed	toegewenst.	
Ds.	Pieter	Goedendorp	
	
Bloemengroet	
	
De	 bloemen	 van	 zondag	 9	
januari	 waren	 bestemd	 voor	
mw.	Spoon.	
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Blij	bericht	
	
Blij	 en	 dankbaar	
melden	Remko	Brak	
en	 Mariëlle	
Sterkenburg,	 de	
geboorte	 van	 hun	
dochter	Milou	en	het	
zusje	 van	 Amy,	 die	 als	 vierjarige	 grote	 zus	
terugkijkt	 op	 de	 lange	 wachttijd	 die	 aan	
Milou’s	 geboorte	 voorafging:	 “Heel	 lang	
moest	 ik	wachten	en	gaf	 ik	mama’s	buik	een	
kus.	 Nu	 mag	 ik	 je	 echt	 knuffelen	 en	 trots	
zeggen:	‘Ik	ben	je	grote	zus!’”	
Ook	op	deze	plaats	van	harte	gelukgewenst,	
Mariëlle	en	Remko,	met	het	geschenk	van	het	
nieuwe	 leven	dat	 jullie	 toevertrouwd	werd.	
We	 hopen	 dat	 Milou	 zal	 opgroeien	 tot	
vreugde	van	velen!	
	
In	Memoriam	
Christine	de	Ridder		
	
We	ontvingen	bericht	van	het	overlijden	van	
mevrouw	Tineke	de	Ridder,	belijdend	lid	van	
onze	 gemeente.	 Lang	 geleden	 woonde	 ze	
recht	 tegenover	 de	 Michaelkerk	 aan	 de	
Rijksstraatweg,	waar	ze	na	het	overlijden	van	
haar	vader	de	zorg	voor	haar	moeder	op	zich	
nam.	 In	 later	 jaren	 verhuisde	 ze	 naar	 de	
Nectarweide	om	dan	sinds	begin	oktober	j.l.	
naar	 zorgcentrum	 Nieuw	 Boschzicht	 te	
verhuizen,	 omdat	 het	 haar	 door	 haar	
afnemende	gezondheid	niet	 langer	mogelijk	
was	 om	 nog	 zelfstandig	 te	 wonen.	 Daar	 in	
Nieuw	 Boschzicht	 werd	 zij	 in	 de	 afgelopen	
maanden	 verzorgd	 en	 verpleegd.	 Een	
uitvaartplechtigheid	 voorafgaande	 aan	 de	
crematie	 vindt	 volgende	 week	 dinsdag	 18	
januari	 plaats	 in	 een	 besloten	 kring	 van	
naasten	die	in	de	afgelopen	jaren	bij	alle	zorg	
voor	Tineke	de	Ridder	betrokken	waren.	We	
gedenken	haar	naam	en	bidden	voor	haar	om	
een	rustplaats	in	de	liefdevolle	trouw	van	de	
Eeuwige.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

In	Memoriam		
Gijsbert	Gerrit	van	de	Lagemaat			
	
De	naam	van	Gijs	van	de	
Lagemaat	 is	 in	 het	
afgelopen	 jaar	 vaak	
genoemd	 onder	 de	
zieken	 van	 onze	
gemeente.	 Nadat	 begin	
vorig	 jaar,	 rond	 de	
verhuizing	 van	 Lia	 en	
Gijs	 de	 eerste	 klachten	
kwamen,	 werd	 bij	 medisch	 onderzoek	
vastgesteld	dat	Gijs	ernstig	ziek	was	en	kreeg	
hij	bovendien	te	maken	met	de	gevolgen	van	
een	 nare	 valpartij.	 Met	 de	 uitgagingen	 en	
aanvechtingen	 is	 Gijs	 in	 de	 afgelopen	
maanden	dapper	omgegaan.	Het	vertrouwen	
op	 Gods	 nabijheid	 liet	 hij	 niet	 los.	 Het	 lied	
“Abba,	 Vader,	 U	 alleen,	 U	 behoor	 ik	 toe"	
betekende	een	levensmotto	voor	hem.	
Er	zal	gelegenheid	zijn	tot	condoleance	thuis.	
De	 uitvaartdienst	 zal	 in	 de	 Michaëlkerk	
komende	 dinsdag	 18	 januari	 worden	
gehouden.	 Die	 dienst	 zal	 i.v.m.	 de	
coronamaatregelen	 alleen	 door	 genodigden	
bijgewoond	 kunnen	 worden,	 maar	 op	
Kerkomroep	 is	 voor	 belangstellenden	 de	
livestream	 te	 volgen.	 De	 teraardebestelling	
zal	 aansluitend	 op	 de	 Nieuwe	 Algemene	
Begraafplaats	in	ons	dorp	plaatsvinden.	
Ds.	Pieter	Goedendorp	
	
	 	



4	
	

BERICHTEN		
	
Persconferentie	
	
Vanavond,	14	januari,	is	er	weer	een	corona-
persconferentie.	 Het	 is	 afwachten	 wat	 de	
nieuwe	adviezen	worden	voor	de	komende	
weken.	Dat	geeft	onrust,	want	het	raakt	ons	
allemaal	in	meer	of	mindere	mate.	En	in	het	
geval	van	de	kerk,	raakt	het	ons	in	onze	gang	
naar	de	kerk	en	alle	nevenactiviteiten.	
Net	zoals	na	eerdere	persconferenties,	wacht	
de	 kerkenraad	 op	 het	 advies	 van	 het	
Interkerkelijk	 Contact	 in	 Overheidszaken	
(CIO).	 Zij	 vertalen	 de	 maatregelen	 van	 de	
overheid	in	adviezen	voor	de	kerk.		
Daar	 gaat	 ook	 ons	 eigen	 coördinatieteam	
mee	aan	de	slag,	zodat	we,	als	we	dat	weer	
mogen,	 weer	 gerust	 ter	 kerke	 kunnen	
komen.	
We	wachten	af,	en	houden	moed!	
Marian	Clarijs	
	
FINANCIËN	
	
Actie	Kerkbalans	2022	is	van	start!		
	

‘Geef	vandaag	
voor	de	kerk	van	morgen’	
	
	
De	 actie	 is	 de	 grootste	 fondsenwervende	
actie	van	het	land,	door	het	hele	land	vragen	
de	kerken	hun	leden	om	een	bijdrage.	Deze	
week	valt	ook	bij	u	de	brief	op	de	deurmat.	
Wij	 hopen	 van	 ganser	 harte	 dat	 u	 dit	 jaar	
weer	meedoet	of	mee	gaat	doen.																								
	
Ondanks	 de	 beperkingen	 in	 de	 coronatijd,	
willen	we	als	Michaëlkerk	weer	in	volle	vaart	
vooruit.	We	willen	 een	 plek	 zijn	 en	 blijven	
waar	we	 rust	 en	 verdieping	 vinden	 en	God	
ontmoeten.	Waar	we	naar	elkaar	omzien	en	
voor	elkaar	zorgen.	Waar	we	klaarstaan	voor	
mensen	 in	 de	 samenleving	 die	 onze	 steun	
nodig	hebben.	Uw	bijdrage	is	echt	onmisbaar	
om	dit	samen	kerk-zijn	ook	in	2022	vorm	en	
inhoud	te	geven.	
De	 kerk	 kan	 alleen	 bestaan	 dankzij	 de	
financiële	steun	van	haar	leden.	Doe	daarom	
mee	 aan	 de	 actie	 en	 vul	 het	
toezeggingsformulier	ruimhartig	in.		
In	 de	 week	 van	 23	 januari	 haalt	 een	
vrijwilliger	het	formulier	bij	u	op.		
	

Alvast	heel	veel	dank	voor	uw	bijdrage!	Door	
vandaag	te	geven,	kan	de	kerk	blijven	doen	
waar	ze	al	eeuwenlang	voor	staat.	
	

‘Geef	vandaag		
voor	de	Michaëlkerk	van	Morgen’	

	
Namens	het	College	van	Kerkrentmeesters	van	
de	Michaëlkerk	
	
Fiscaal	 vriendelijk	 geven	 aan	 de	
Michaelkerk?	
	
Normale	 giften	 zijn	 meestal	 niet	 of	 slechts	
deels	aftrekbaar.	
Een	 overeengekomen	 Periodieke	 Gift	 is	
veelal	 100%	 fiscaal	 aftrekbaar.	 U	 kunt	
daardoor	meer	doneren	aan	uw	kerk	zonder	
dat	 het	 u	 meer	 kost.	 Geïnteresseerd?	 Wij	
leggen	het	u	heel	graag	persoonlijk	uit.			
Nadere	 informatie	 bij	 CVK-penningmeester	
Arie	Kamphuis.	
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LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	9	januari			
	
-Orgelspel	en	mededelingenvideo	
-Welkom		
-Kaarsen	worden	ontstoken		
-Hand	op	het	hart	
-Lied	601:	1	en	2:	“Licht	dat	ons	aanstoot	in	
de	morgen”		
-Votum	en	groet	
-Inleiding	op	het	thema		
-Openingsgebed	
-Lied	8-A:	1,	3	en	6:	“Heer,	onze	Heer,	hoe	
heerlijk	is…”		
-Brieflezing:	Efeziërs	5:	8-14	(BGT)		
-Lied	681:	“Veni	Sancte	Spiritus”		
-Evangelielezing:	Matteüs	2:	1-12	(NBV21)	
-Lied	527:	1,	3	en	5:	“Uit	uw	hemel	zonder	
grenzen”		
-Overdenking	
-“Licht	delen”	(video)	
	-Lied	289:	1	en	3:	“Heer,	het	licht	van	uw	
liefde	schittert”		
-Intenties	en	voorbeden,	afgesloten	met	het	
oecumenisch	‘Onze	Vader’		
-Toelichting	op	de	collecten	
-Tenslotte	
-Lied	496:	1	en	3:	“Een	ster	ging	op	uit	Israël”		
-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	
	
23	jan.:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
30	jan.:	Ds.	A.	Altena,	Leersum	
6	feb.:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
13	feb.:	Ds.	Wolfert,	Scherpenzeel	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	21	januari	2022.	
	
	
	
	
	

	


