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Nieuwsbrief		
28	januari	2022	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	

	 	
	
	
	
	
	
	
	
Ontspannen	de	dag	door…	
	
Met	 “God	 van	 hemel,	 zee	 en	 aarde”,	 Lied	 210	 in	 het	
Liedboek,	startten	we	afgelopen	zondagmorgen	de	dienst	in	
de	Michaëlkerk.	Een	morgenlied	dat	we,	voorzichtig	als	we	
nog	 altijd	 zijn	 om	 te	 zingen,	 (nog)	 niet	 zelf	 in	 de	 mond	
namen.	 We	 hoorden	 het	 in	 de	 uitvoering	 van	 Henk	
Kraaijeveld,	 samen	 met	 zijn	 vrienden	 in	 het	 programma	
‘Petrus	in	het	land’.	Een	morgenlied	dat	onze	hele	dag	onder	
de	hoede	ziet	van	de	drie-ene	God.	Onder	die	hoede	kun	je	
ontspannen	je	de	nieuwe	dag	tegemoet	zien	in	het	besef	op	
géén	moment	van	God	los	te	zullen	zijn.	
	
Het	 is	 een	morgenlied,	maar	 dat	 neemt	 niet	weg	 dat	 het	
laatste	couplet	je	alweer	meeneemt	naar	de	volgende	avond	
en	nacht.		De	‘nacht’	staat	-meer	dan	in	het	eerste	couplet-	
voor	wat	ons	 in	het	 leven	aan	duister	en	uitdagingen	kan	
overvallen.	Die	duisternis	wordt	in	het	lied	trouwens	niet	
eenvoudigweg	 afgedaan	 of	 ontkend.	 Nee,	 God	 wordt	
gevraagd	in	het	onvermijdelijke	‘als	een	lieve	broeder’	nabij	
te	zijn.	Zo	 is	 lied	201	een	 lied	van	vertrouwen,	 tegen	alle	
tumult	in	waar	onze	dagen	zo	vol	van	kunnen	zijn.	
ds.	Pieter	Goedendorp	
	
	
	 	

Zondag	30	januari	2022	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	A.	Altena,	Leersum	
Ouderling:	Martin	van	Herk		
Diaken:	Gerriëtte	Jorritsma	
Kerkrentmeester:	Gijsbert	Meijers	
Lector:	Marjon	van	den	Ham	
Orgel:	Frank	Firet	
Collecte	Diaconie:	ZOA	
Collecte	Kerk:	Jeugd-	en	
Jongerenwerk	
	

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

God	van	hemel,	zee	en	aarde	
Vader,	Zoon	en	heil'ge	Geest,	
die	ons	deze	nacht	bewaarde,	
onze	wachter	zijt	geweest,	
houd	ons	onder	uw	gezag,	
ook	in	deze	nieuwe	dag.	
	
Neem	mijn	dank	aan,	deze	morgen,	
dat	Gij	alle	dagen	weer	
al	mijn	angsten,	al	mijn	zorgen	
met	mij	delen	wilt,	o	Heer.	
Nooit	ben	ik	geheel	alleen:	
Gij	zijt	altijd	om	mij	heen.	
	
Laat	mij	als	een	trouwe	dienaar	
door	uw	grote	wijngaard	gaan,	
waar	de	liefde	wordt	beleden	
en	de	waarheid	wordt	gedaan,	
waar	het	recht	bloeit	als	een	roos	
van	uw	liefde,	eindeloos.	
	
Wil	mij	als	de	nacht	nabijkomt	
Tot	een	lieve	broeder	zijn,	
In	het	donker	van	de	afgrond		
langs	de	grenzen	van	de	pijn,	
die	mij	als	gehoorzaam	kind	
wakend	en	niet	slapend	vindt.	
	
Melodie	en	tekst:	Heinrich	Albert	“Gott	des	
Himmels	und	der	Erde”/vertaling:	Wonno	Bleij	
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BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	30	januari	2022		
	
Op	deze	zondag	verwelkomen	we	ds.	Arend	
Altena	uit	Leersum	in	ons	midden.		
Martin	van	Herk	is	dienstdoend	ouderling	en	
namens	 de	 diaconie	 en	 kerkrentmeesters	
zijn	 Gerriëtte	 Jorritsma	 en	 Gijsbert	 Meijers	
aanwezig.	De	lezingen	worden	verzorgd	door	
Marjon	van	den	Ham	en	Frank	Firet	bespeelt	
het	orgel.	Voor	beeld,	geluid	en	alle	techniek	
staat	het	beamerteam	paraat.	
Er	 is	 geen	 kindernevendienst	 (zie	 bericht	
verderop	in	de	nieuwsbrief).	
	
Wilt	u	een	plekje	 in	de	kerk,	bel	of	app	dan	
uiterlijk	vrijdagavond	naar	06	82	73	48	61.		
	
We	willen	u	 verzoeken	op	 tijd,	 uiterlijk	 om	
9.50	uur,	aanwezig	te	zijn.		
Het	dragen	van	een	mondkapje	 is	 verplicht	
tot	u	uw	plaats	in	de	kerkbank	hebt	bereikt.	
We	gebruiken	in	deze	periode	één	ingang:	de	
zijdeur	 van	 het	Michaëlhuis.	 Leden	 van	 het	
coördinatieteam	wijzen	waar	 u	 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.		
De	 dienst	 is	 ook	 te	 volgen	 via	
www.kerkomroep.nl	
	
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	de	dienst	van	30	 januari	collecteert	
de	 diaconie	 voor	 “ZOA”.	 (collecte	 1	 via	 de	
collecte-app)	
	
ZOA	werkt	wereldwijd	in	meer	dan	15	landen	
met	 een	 team	 van	 zo’n	 1000	 mensen.	 In	
crisisgebieden	 helpen	 we	 mensen	 die	 lijden	
onder	oorlogen	of	natuurgeweld	bij	het	weer	
opbouwen	 van	 een	 bestaan.	 Op	 die	 manier	
willen	we	mensen	in	staat	stellen	om	in	vrede	
een	waardig	 leven	 te	 leiden.	 Dat	 kunnen	we	
niet	alleen.	We	werken	waar	mogelijk	samen	
met	 lokale	 partners	 en	 worden	 ondersteund	
door	 duizenden	 vrijwilligers.	 We	 vinden	 het	
geweldig	om	samen	te	werken	met	honderden	
kerken,	 ondernemers,	 scholen	 en	 donateurs.	
Samen	 zijn	we	 er	 voor	mensen	 die	 alles	 zijn	
kwijtgeraakt	door	een	oorlog	of	een	ramp.	
Een	 ramp	 overkomt	 je,	 net	 als	 een	 oorlog.	
Angst	en	verdriet	overheersen.	Van	de	ene	op	
de	andere	dag	sta	je	met	lege	handen,	ben	je	

alles	kwijt.	In	deze	moeilijke	periode	willen	we	
naast	mensen	staan.	In	ons	werk	weten	we	ons	
geïnspireerd	 door	 het	 christelijk	 geloof.	 Wij	
zijn	ervan	overtuigd	dat	elk	leven	telt.	En	dat	
elk	mens	geschapen	is	naar	het	beeld	van	God.	
Daarom	helpen	we	mensen	 in	 crisisgebieden	
met	 eerste	 levensbehoeften,	 zoals	 eten,	
drinken	 en	 onderdak.	 En	 blijven	 we	 trouw	
tijdens	 het	 weer	 opbouwen	 van	 een	 bestaan	
door	in	te	zetten	op	werk,	onderwijs	en	goede	
basisvoorzieningen.	Zodat	alles	weer	zo	wordt	
als	het	ooit	was.	En	misschien	zelfs	wel	beter.	
	
De	 algemene	 kerkelijke	 collecte	 (collecte	 2	
via	 de	 collecte-app)	 op	 deze	 zondag	 is	
bestemd	voor	Jeugd-	en	Jongerenwerk.			
	
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.		
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OMZIEN	NAAR	ELKAAR	
	
Onze	zieken	
	
Niek	 van	 Hussel	 kon	
na	 de	 operatie	 weer	
naar	 huis	 terugkeren	
en	maakt	het	gelukkig	goed!	
Ook	 Jan	 van	 Vulpen	 was	 in	 het	 ziekenhuis	
opgenomen	en	kon	vorige	week	vrijdag	weer	
naar	huis	terug	keren.		
Janny	Kanaar	onderging	een	operatie.	
Na	 klachten	 en	 daaropvolgend	 medisch	
onderzoek	 was	 er	 voor	 Will	 van	 der	 Wilt,	
deze	 week	 een	 ongedachte	 uitslag.	 Daarbij	
wensen	we	Will	veel	sterkte	toe,	maar	vooral	
vertrouwen	op	de	Heer	van	het	leven.	
U	weet:	 er	 zijn	méér	zieken	 in	ons	midden,	
ook	 al	 wordt	 niet	 iedereen	 altijd	 genoemd.	
Een	 aantal	 verblijft	 voor	 kortere	 of	 langere	
tijd	 in	 een	 zorgcentrum.	 Een	 aantal	 volgt	
vanuit	 eigen	 huis	 een	 behandelingstraject.	
Vaak	een	zaak	van	lange	adem	en	een	tijd	met	
zorg	 en	 spanning.	 Bij	 alle	 onzekerheden	
wensen	we	hen	en	hun	naasten	goede	moed.	
‘Wees	dapper	en	vastberaden,’	zingt	Psalm	27,	
‘ja,	wacht	op	de	Heer…’		
	

Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	 23	 januari	 was	
bestemd	 voor	 Marnix	
Pot.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

BERICHTEN		
	
Kindernevendienst	
	
Beste	kinderen	van	de	nevendienst,	
Wat	missen	wij	 jullie	 zeg…	Alweer	 een	 tijd	
geen	kindernevendienst.	Helaas	moeten	we	
jullie	nog	wat	langer	missen.	De	kerk	is	al	wel	
weer	open	op	zondag	maar	zoals	 jullie	vast	
wel	op	school	merken	zijn	er	nog	steeds	veel	
kinderen	 die	 ziek	 zijn	 of	 worden.	 Daarom	
hebben	 we	 besloten	 nog	 maar	 even	 geen	
kindernevendienst	te	gaan	houden.		
Wij	 vinden	 het	 wel	
heel	 erg	 jammer,	
maar	 hopen	 zondag	
6	 maart	 weer	 te	
starten.	 Dan	 starten	
we	 samen	 met	 jullie	
met	het	40-dagen	tijd	
project:	“Ben	 je	klaar	
voor	het	feest?”	
Tegen	 die	 tijd	 horen	
jullie	 hier	 vast	 meer	
van!	
Vind	je	het	leuk	om	wel	de	verhalen	te	lezen	
en	de	werkjes	te	maken?	Dan	kan	je	inloggen	
op	de	site	van	“kind	op	zondag”.	
Bij	“digitaal”	kan	je	het	verhaal	en	de	werkjes	
vinden.	Hopelijk	zien	we	elkaar	gezond	weer	
vanaf	6	maart.	
Groetjes,	
“Leiding	van	de	Kindernevendienst”	
	

Kerkbalans	 en	 de	
kerk	van	morgen	
	
De	 actie	 Kerkbalans	
is	 in	 volle	 gang.	
Iedereen	 kreeg	 in	 de	
afgelopen	 weken	
bezoek	 met	 de	

vrijmoedige	 vraag	 om	 het	 kerkenwerk	
financieel	te	steunen.	‘Geef	vandaag	voor	de	
kerk	van	morgen’.	Komende	woensdagavond	
wordt	 het	 spannend:	 dan	 worden	 al	 onze	
toezeggingen	verzameld	en	opgeteld!	
De	 afgelopen	 twee	 jaar	 heeft	 de	 hele	
samenleving	 flink	 te	 lijden	 gehad	 van	 de	
corona.	Dat	was	voor	de	kerk	niet	anders.	We	
zijn	 van	 een	 levende	 gemeenschap	
veranderd	in	een	online-gemeente.	Waar	we	
vroeger	 nieuwtjes	 vooral	 uitwisselden	 bij	
een	 koffiegesprek	 levert	 tegenwoordig	 de	
nieuwsbrief	de	belangrijkste	verbinding.	En	
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hoe	 het	 dan	 in	 de	 toekomst,	 de	 kerk	 van	
morgen,	 zal	 gaan?	Dat	 hangt	 óók	 af	 van	 de	
financiële	armslag	die	we	dán	zullen	hebben!	
Het	kerkbezoek	is	misschien	minder	en	wie	
weet	 zal	 dat	 (vooreerst)	 ook	 zo	 blijven.	
Tegelijk	 merk	 ik	 als	 predikant	 hoevéél	
mensen	er	worden	bereikt	door	de	vieringen	
–	 live	 of	 later	 teruggekeken.	 De	 zondagse	
diensten.	 De	 rouwdiensten.	 En	 een	 enkele	
trouwdienst	 zelfs.	 En	 hoe	 dan	 die	 diensten	
worden	 gewaardeerd	 om	 hun	 toon	 en	
vormgeving.	 Kijk	 ik	 om	 me	 heen	 in	
kerkenland,	 dan	 zie	 ik	wat	 dat	 betreft	 écht	
onze	 dorpskerk	 boven	 het	 maaiveld	
uitsteken.	Dankbaar	besef	ik	dat	dat	allemaal	
alleen	 maar	 kan	 doordat	 al	 jarenlang	 de	
juiste	mensen	met	de	juiste	middelen	op	de	
juiste	 plaats	 zitten.	 En	 dat	 dat	 alleen	maar	
mogelijk	werd	dankzij	 de	draagkracht	 (ook	
financieel!)	die	er	was.	
Intussen	is	en	blijft	de	kerk	een	gemeenschap	
van	mensen	die	op	elkaar	betrokken	willen	
zijn.	Een	gemeenschap	waarin	het	geloof	op	
verschillende	 manieren	 wordt	 beleefd,	
gevierd	 en	 gedeeld.	 Een	 gemeenschap	 die	
open	 wil	 staan	 voor	 wat	 er	 in	 de	 eigen	
omgeving	gebeurt	en	zich	daarmee	verbindt.	
Het	 verhaal	 van	 Gods	 liefde	 voor	 mensen,	
zoals	 dat	 in	 het	 leven	 van	 Jezus	 gestalte	
krijgt,	inspireert	ook	vandaag	de	dag	tal	van	
mensen	om	zich	op	welke	manier	dan	ook	te	
verbinden	met	de	kerk	en	zich	in	te	zetten.	De	
kerk	 als	 beweging	 van	 de	 Geest	 vindt	 in	
iedere	generatie	nieuwe	wegen.	
In	 de	 afgelopen	 twee	 jaar	 is	 het	 zoeken	 en	
vinden	 van	 nieuwe	 wegen	 extra	 urgent	
geworden.	 Het	 werd	 een	 tijd	 van	
voortdurend	 schakelen	 en	 aanpassen.	 Dat	
vroeg	en	vraagt	veel	van	iedereen.	Maar	laten	
de	 beslommeringen	 en	 de	 zorgen	 ons	 dan	
niet	te	veel	 in	beslag	nemen,	zodat	we	over	
het	 hoofd	 zouden	 zien	 dat	 we	 zelfs	 in	 de	
coronatijd	 een	 levende	 gemeente	 konden	
zijn	en	hoe	mooi	dat	is!	En	laat	dat	ons	dan	
vertrouwen	geven	voor	hoe	het	zal	gaan	met	
de	kerk	van	morgen!		
Dezer	 dagen	worden	de	 antwoordstrookjes	
van	Kerkbalans	opgehaald.	Woensdagavond	
worden	de	toezeggingen	bij	elkaar	opgeteld.	
Wat	zal	het	mooi	zijn	wanneer	er	dan	uit	zal	
komen	dat	we	inderdaad	welgemoed	en	vol	
vertrouwen	kerk	van	Christus	(kunnen)	zijn.	
ds.	Pieter	Goedendorp	
	
	
	

Open	huis	in	het	Michaëlhuis	
	
Nu	 in	 de	 afgelopen	 week	 een	 flink	 aantal	
coronamaatregelen	is	verruimd,	kan	ook	het	
Michaëlhuis	de	deuren	weer	openzetten	voor	
de	 open	 ochtenden.	 Op	 donderdag	 is	 er,	
vanaf	 10.30	 uur,	 de	 kring	 waarvan	 Teunie	
Koudijs	 gastvrouw	 is.	 En	 op	 vrijdag	 is	 er,	
vanaf	 10.30	 uur,	 het	 Open	 Huis	 tijdens	 de	
weekmarkt.	We	houden	ons	aan	de	geldende	
maatregelen,	maar	heten	iedereen	weer	van	
harte	welkom!	
	
Bijbelkring	
	
Afgelopen	 dinsdagmorgen	 kwam	 de	
Bijbelgespreksgroep	 bij	 elkaar	 in	 het	
Michaëlhuis.	 We	 maakten	 een	 nieuwe	
afspraak	 voor	 dinsdagmorgen	 1	maart.	 Om	
alvast	te	noteren!	We	lezen	dan	Psalmen	149	
en	150	en	gaan	daarover	in	gesprek.	
	
Hartelijke	groet	
	
Ontvang	 een	 hartelijke	 groet	 van	 Anne	
Stelma-Ribberink!	Anne	was	tot	maart	2019	
als	 seniorenpastor	 werkzaam	 in	 onze	
gemeente,	maar	verhuisde	na	haar	huwelijk	
met	 Jelle	 naar	 Rijswijk.	 Ze	 zag	 zich	
genoodzaakt	om	afscheid	van	ons	te	nemen	
en	 werd	 seniorenpastor	 in	 Maasdijk.	
Intussen	wonen	Anne	en	Jelle	sinds	de	zomer	
van	 2021	 dichterbij:	 ze	 verhuisden	 van	
Rijswijk	naar	Rhenen.	Anne	 is	als	pastoraal	
medewerkster	 voor	 zo’n	 11	 uur	 per	 week	
aan	 de	 slag	 in	 de	 Brinkstraatkerk	 in	
Bennekom	en	zal	daarnaast	komende	zondag	
bevestigd	 worden	 in	 haar	 bediening	 als	
pastoraal	medewerkster	 voor	 16	 uur	 in	 de	
Petrakerk	in	Veenendaal!	Zo	af	en	toe	bellen	
we	 nog	 altijd	 met	 elkaar	 en	 praten	 bij	 en	
verder…	 	 Zo	 breng	 ik	 met	 plezier	 dit	 voor	
Anne	en	de	Petrakerk	mooie	nieuws	en	haar	
groet	aan	u/jullie	over!	
ds.	Pieter	Goedendorp	
	
FINANCIËN	
	
Giften	
	
De	volgende	gift	werden	ontvangen:	
•	€	20.00	via	mevr.	J.	van	Drie	(in	december)	
Hartelijk	dank	namens	het	College	van		
Kerkrentmeesters.	
Lia	van	de	Lagemaat	
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LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	30	januari	2022	
Ds.	A.	Altena	
	
-mededelingenfilm	en	orgelspel	
-aansteken	van	de	intentiekaarsen	
-welkom		
-hand	op	het	hart	 	
-Bemoediging	en	Groet	
-Lied	207	‘De	trouw	en	goedheid	van	de	Heer’	
1	gezongen,	2	en	3	gelezen,	4	gezongen	
-Kyriëgebed	
-Kyriëlied	301a	
-Lied	870:	1	en	8	‘Heilige	God,	geprezen	zij…’	
-Gebed	van	de	Zondag	
-lezing	uit	het	Oude	Testament:	Jeremia	17:	5	
–	12	(NBV21)	
-Psalm	1	‘Gezegend	hij”		
-Lezing	uit	het	Nieuwe	Testament:	Lucas	4:	21	
–	32	(NBV21)	
-Lied	 527,	 1,	 4	 en	 5	 ‘Uit	 uw	 hemel	 zonder	
grenzen’	
-Verkondiging:	‘Een	boom	geplant	aan	water’	
-Orgelspel	
-Lied	700	‘Als	de	wind	die	waait	met	vlagen’		
1	gezongen,	2	gelezen,	3	gezongen	
-Gebeden:	Dankzegging	en	Voorbeden		
-Stil	gebed	en	Onze	Vader		
-Collectedoelen	
-Lied	517	1	en	3	‘Christus	uit	God	geboren’	
-Zending	en	Zegen	
-hand	op	het	hart	
-mededelingenfilm	en	orgelspel	
	
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	
	
6	feb.:	ds.	Pieter	Goedendorp	
13	feb.:	ds.	G.	Wolfert,	Scherpenzeel	
20	feb.:	ds.	J.	Wienen,	Haarlem	
27	feb.:	ds.	Pieter	Goedendorp	
	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	4	februari	2022.	
	
	

	
	
	
	


