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Nieuwsbrief		
4	februari	2022	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	

	 	
	
	
	
	
	
	
	
 
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	6	februari	2022	
	
’n	Zondag	halverwege	Kerst	en	het	begin	van	
de	 Veertigdagentijd.	We	 slaan	 op	 deze	 dag	
een	Psalm	op	die	in	de	afgelopen	week	ook	in	
de	Bijbelgespreksgroep	werd	gelezen:	Psalm	
146.	 Het	 is	 de	 eerste	 van	 vijf	 lofpsalmen	
waarmee	het	Bijbelboek	Psalmen	afsluit.	Het	
is	een	loflied.	Maar	er	klinkt	méér	in	mee	dan	
lof	alléén.	Daar	gaat	ds.	Pieter	Goedendorp,	
voorganger	in	deze	dienst,	op	in.	Organist	is	
Gerard	 Rosier.	 Ouderling	 Liesbeth	 van	 de	
Waerdt	 zal	 ook	 als	 lector	 de	 Schriftlezing	
doen.		
Er	 is	 (nog)	 géén	 nevendienst	 voor	 de	
kinderen	 in	de	basisschoolleeftijd.	Er	 is	wèl	
weer	oppas	voor	de	kleinsten	en	JoZ!	voor	de	
jongeren.		

	
Na	 de	 dienst	 zal	 er	 -bij	 geschikte	
weersomstandigheden-	 weer	 gelegenheid	
zijn	om	buiten	op	het	Kerkspeelplein	nog	een	
kopje	koffie	te	drinken.	
		
Wilt	u	de	dienst	in	de	kerk	bijwonen?		
•	 bel	of	app	dan	uiterlijk	vrijdagavond	
naar	06	82	73	48	61		
•	 wees	 op	 tijd	 aanwezig,	 uiterlijk	 om	
9.50	uur	
•	 we	 gebruiken	 in	 deze	 periode	 één	
ingang:	de	zijdeur	van	het	Michaëlhuis		
•	 het	 dragen	 van	 een	 mondkapje	 is	
verplicht	tot	u	uw	plaats	hebt	bereikt	
•	 volg	 de	 aanwijzingen	 van	 het	
coördinatieteam.		
	
De	 dienst	 is	 live	 of	 later	 ook	 te	 volgen	 via	
www.kerkomroep.nl	en	wordt	regelmatig	ook	
live	uitgezonden	door	lokale	omroep	Regio90	

Zondag	6	februari	2022	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Liesbeth	van	de	Waerdt	
Diaken:	Gerriëtte	Jorritsma	
Kerkrentmeester:	René	Doornenbal	
Lector:	Liesbeth	van	de	Waerdt	
Orgel:	Gerard	Rosier	
Collecte	Diaconie:	KiA	–	Landbouw	
in	Oeganda	
Collecte	Kerk:	Beeld	en	Geluid	
	

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

Alles	wat	adem	heeft	love	de	Here,	
zinge	de	lof	van	Israëls	God!	
Zolang	ik	hier	in	het	licht	mag	verkeren,	
roem	ik	zijn	liefde	en	prijs	mijn	lot.	
Die	lijf	en	ziel	geschapen	heeft	
worde	geloofd	door	al	wat	leeft.	
Halleluja!	Halleluja!	
	
	
(lied	146c	vers	1	–	Ad	den	Besten,	foto:	Unsplash)	
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Halleluja!	
	
Komende	zondag	lezen	we	in	de	dienst	psalm	
146.	 Het	 is	 een	 psalm	 die	 met	 ‘Halleluja”	
begint	 en	 eindigt,	 net	 als	 een	 heel	 aantal	
andere	psalmen.	‘Halleluja’	=	‘Loof	de	Heer.’	
Bij	de	voorbereiding	van	de	dienst	schoot	me	
een	 bekend	 ‘buitenbijbels’	 ‘Halleluja’	 te	
binnen:	 dat	 van	 de	 in	 november	 2016	
overleden	Leonard	Cohen.	Het	werd	één	van	
zijn	beroemdste	songs.	Van	de	tekst	bestaan	
heel	wat	verschillende	versies.	In	één	ervan	
zong	Cohen	over	een	‘heilig’	en	een	‘gebroken	
halleluja,’	 in	 een	 andere	 versie	 hoorde	 ik	
‘glorieus.’	Het	bracht	me	op	een	gedachte	die	
ik	zondag	oppak	in	de	overdenking…		
Wil	 je	 vast	 in	 de	 sfeer	 te	 komen?	 Luister	
zaterdagavond	dan	vast	maar	eens	naar	zo’n	
‘Halleluja’.	 Er	 zijn	 er	 meerdere	 zó	 op	 het	
internet	 terug	 te	 vinden!	 Het	 origineel	
(soundtrack)	 :	
https://www.youtube.com/watch?v=ttEMY
vpoR-k				
of	bijvoorbeeld	de	Nederlandse	versie	die	Jan	
Rot	eind	oktober	zong	bij	Matthijs	gaat	door	
https://www.youtube.com/watch?v=w0iRI
b4TmR0		
Hopelijk	–	live	of	online	–	tot	zondag!		
ds.	Pieter	Goedendorp	
	
Kinderen	in	de	kerkdienst	
	
De	kindernevendienst	stelde	de	herstart	nog	
een	paar	weken	uit	tot	na	de	krokusvakantie.		
We	hopen	op	zondag	6	maart,	aan	het	begin	
van	 de	 Veertigdagentijd,	 in	 een	 op	 de	
basisschoolleerlingen	 afgestemde	 dienst	
weer	een	frisse	start	te	kunnen	maken.		
Wie	intussen	thuis	gebruik	zou	willen	maken	
van	 de	 verhalen	 die	 Kind	 op	 Zondag	 bij	 de	
wekelijkse	 Bijbellezingen	 vertelt,	 kan	 dat	
doen.	 Als	 Michaëlkerk	 hebben	 we	 een	
abonnement	met	de	mogelijkheid	om	via	een	
eigen	 login	 toegang	 te	 krijgen.	 Ouders	 die	
daar	belangstelling	voor	hebben	kunnen	het	
beste	even	contact	opnemen	met	één	van	de	
kindernevendienstleid(st)ers.	

Kind	op	Zondag	volgt	deze	weken	verhalen	
uit	het	Johannesevangelie.	Komende	zondag	
is	 Johannes	 11	 aan	 de	 beurt.	 In	 Betanië	 in	
Judea	wonen	Lazarus,	en	zijn	Maria	en	Marta.	
Ze	zijn	bevriend	met	Jezus.	Wanneer	Lazarus	
ziek	 wordt,	 sturen	 Maria	 en	 Marta	 een	
bericht.	Maar	Jezus’	leerlingen	vinden	dat	hij	
beter	 niet	 naar	 Judea	 kan	 gaan	 omdat	
mensen	daar	Jezus	willen	doden.			

	
Op	deze	tekening	(in	het	groot	ook	te	vinden	
achter	in	de	nieuwsbrief)	zie	je	Jezus	op	bezoek	
bij	Maria	en	Marta	en	Lazarus.	Maak	je	er	een	
mooie	kleurplaat	van?	
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COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	de	dienst	van	6	 februari	 collecteert	
de	 diaconie	 voor	 “Kerk	 in	 Actie	 –	
Landbouw	 in	Oeganda”.	 (collecte	1	 via	de	
collecte-app)	
	
In	 het	 noorden	 van	 Oeganda	 is	 het	 niet	
makkelijk	om	voedsel	te	verbouwen.	De	regen	
valt	 steeds	 grilliger	 door	 de	 wereldwijde	
klimaatverandering.	Soms	is	er	droogte,	soms	
staan	 de	 velden	 onder	water.	 Samen	met	 de	
Kerk	 van	 Oeganda	 steunt	 Kerk	 in	 Actie	
boerengezinnen	in	hun	strijd	om	het	dagelijks	
bestaan.	Ze	leren	nieuwe	landbouwtechnieken	
en	 bewaren	 hun	 oogst	 beter.	 Ze	 vormen	
coöperaties	 en	 spaargroepen.	 Iedereen	 legt	
geld	 in	 en	 om	de	 beurt	 kan	 iemand	het	 hele	
bedrag	 gebruiken	 voor	 een	 grotere	
(landbouw)investering.	 Daarmee	 krijgen	
boerinnen	 en	 boeren	 de	 slagkracht	 om	 hun	
productie	 te	 verhogen.	 Ze	 maken	
energiezuinige	 ovens,	 planten	 bomen	 om	
erosie	te	voorkomen,	leggen	visvijvers	aan	en	
gaan	bijen	houden.	Dat	is	goed	voor	mens	èn	
natuur.	 Steunt	 u	 boerengezinnen	 in	 Noord-
Oeganda	 via	de	 collecte	 in	 de	 kerk,	 zodat	 ze	
droogte	en	overstromingen	het	hoofd	kunnen	
bieden?	
De	 algemene	 kerkelijke	 collecte	 (collecte	 2	
via	 de	 collecte-app)	 op	 deze	 zondag	 is	
bestemd	voor	Beeld	en	Geluid.			
	
De	 diaconie	 heeft	 voor	 2022	 een	 nieuw	
zendingsdoel	gekozen.	De	opbrengst	van	de	
derde	 collecte	 (de	zendingsbus)	 is	bestemd	
voor	 het	 Voedingsprogramma	 voor	
ondervoede	 gezinnen	 in	 Rwanda	 via	 de	
GZB	(Dit	is	collecte	3	via	de	collecte-app).	
	
Cyangugu	staat	 bekend	 als	 het	 armste	 deel	
van	Rwanda.	Ondervoeding	of	slechte	voeding	
is	een	belangrijke	oorzaak	waardoor	mensen	
ernstig	 ziek	 worden	 of	 zelfs	 sterven.	 De	
Anglicaanse	Kerk	helpt	lokale	gemeenten	om	
voor	 de	 meest	 ondervoede	 kinderen	 en	
gezinnen	 te	 zorgen.		
		
De	Anglicaanse	Kerk	ziet	het	als	haar	taak	om	
kwetsbare	mensen	te	helpen	op	weg	naar	een	
betere	ontwikkeling.	Op	verschillende	plekken	
zijn	 daarom	 voedingsprogramma’s	 opgezet.	
Twee	 keer	 per	 week	 krijgen	 vooral	 jonge	
kinderen,	 maar	 soms	 ook	 volwassenen	 een	
gezonde	maaltijd	of	een	beker	voedzame	pap	

aangeboden.	 Ook	 worden	 moeders	 getraind	
hoe	ze	beter	voor	hun	gezin	kunnen	zorgen.	Er	
wordt	 voorlichting	 gegeven	 over	 gezonde	
voeding,	 verbouwen	 van	 groenten,	 dagelijks	
hygiëne	en	de	omgang	met	kinderen.	Na	drie	
maanden	worden	de	deelnemers	gewogen.	Als	
kinderen	 in	 de	 groene	 zone	 zitten,	 kan	 een	
ander	 kind	 weer	 deelnemen	 aan	 het	
programma.	
		
De	 lokale	 kerk	 voert	 het	 programma	uit.	 De	
dominee	is	meestal	aanwezig	en	bidt	voor	de	
mensen.	 Gemeenteleden	 helpen	 bij	 het	
klaarmaken	 van	 de	 maaltijd.	 Het	 Evangelie	
wordt	op	een	praktische	manier	uitgelegd	en	
voorgeleefd.	 Dat	 maakt	 het	
voedingsprogramma	 van	 de	 kerk	 bijzonder;	
de	liefde	van	God	wordt	concreet	zichtbaar	en	
het	verandert	de	samenleving.	
	
Hoe	kunt	u	helpen? 
• Voor	€	1,-	ontvangt	een	kind	twee	keer	per	
week	een	gezonde	maaltijd.	

• Voor	 €	 350,-	 kan	 de	 kerk	 materialen	 en	
meetinstrumenten	 aanschaffen	 om	 een	
voedingsprogramma	te	starten.	

• Voor	€	100,-	kunnen	de	trainingen	worden	
georganiseerd	 en	 de	 juiste	 materialen	
worden	aangeschaft	
	

	
	
Natuurlijk	 kunt	 u	 ons	 zendingsdoel	 ook	
steunen	door	uw	gift	over	 te	maken	op	het	
rekeningnummer	 van	 de	 Diaconie	 o.v.v.	
Project	Rwanda.	
	
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	
	
Er	 waren	 voor	 zover	
bekend	 geen	 leden	
van	onze	gemeente	in	
het	ziekenhuis	opgenomen.	Niet	dat	er	geen	
zieken	zijn.	In	de	afgelopen	weken	zijn	er	al	
heel	wat	namen	gepasseerd.	En	er	zijn	méér	
gemeenteleden	die	op	één	of	andere	manier	
met	malheur	te	maken	krijgen.	De	omikron-
variant	 verbreidt	 zich	 behoorlijk	 en	 zo	
krijgen	 heel	 wat	 mensen	 te	 maken	 met	
quarantaine	of	ander	ongemak.	Laten	we	in	
eigen	omgeving	zo	goed	en	zo	kwaad	als	dat	
gaat	mee	blijven	 leven	met	wie	door	ziekte	
buiten	 het	 volle	 leven	 werden	 gedrongen,	
moeten	 omgaan	 met	 veranderende	
perspectieven	of	misschien	zelfs	in	het	zicht	
komen	 van	 hun	 levenseinde.	 Gedenken	 we	
hen	in	onze	gebeden.			
	

Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	 30	 januari	 was	
bestemd	 voor	 mw.	 Van	
Der	Wilt.	
	

Gebedskring	
	
“Al	 is	 het	 ook	 gering	 of	
klein,	 steeds	 is	 er	 iets	
om	 blij	 te	 zijn”.	 Een	
versje	 uit	 mijn	
poëziealbum,	
geschreven	door	de	juf	van	de	eerste	klas,	dat	
zomaar	 in	 mijn	 gedachten	 komt.	 En	 het	 is	
waar,	 je	 vindt	 altijd	 iets	 om	 blij	 te	 zijn	 en	
waar	 je	 God	 voor	 kunt	 danken:	
sneeuwklokjes,	 krokussen	 en	 narcissen	 die	
kleur	 brengen	 in	 de	 tuin	 en	 langs	 de	 weg,	
vogels	die	zich	 laten	horen,	een	kaart	 in	de	
brievenbus	en	een	vrolijke	groet.	God	danken	
voor	 herstel	 na	 ziekte,	 thuiskomst	 uit	 het	
ziekenhuis,	voor	behandelingen	die	aanslaan	
en	 goede	 uitslagen,	maar	 ook	 voor	mensen	
die	 bereid	 zijn	 zich	 in	 te	 zetten	 als	
ambtsdrager	 of	 vrijwilliger	 in	 kerk	 en/of	
maatschappij!	 Natuurlijk	 hebben	we	 elkaar	
ook	 punten	 voor	 gebed	 doorgegeven,	 o	 a	
voor	mensen	die	ernstig	ziek	zijn,	die	slechte	
uitslagen	 kregen,	 die	 zware	 kuren	 en	
behandelingen	moeten	ondergaan,	die	door	

een	 verkeersongeluk	 met	 ernstige	
verwondingen	 in	 het	 ziekenhuis	 zijn	
opgenomen	èn	voor	hun	naasten,	voorbede	
ook	voor	mensen	die	verdriet	hebben	om	het	
overlijden	 van	 een	 geliefd	 persoon,	 de	
eenzamen	 en	 de	 mensen	 die	 worden	
vervolgd	of	op	de	vlucht	zijn	voor	oorlog-	of	
natuurgeweld!	Graag	willen	we	u	vragen	met	
ons	God	 te	 danken	 voor	 ieder	 die	 zich	met	
geld	en	tijd	inzet	voor	het	kerkenwerk	en	te	
bidden	 om	 bemoediging	 door	 Gods	 Geest	
voor	predikant	en	ambtsdragers!	
Namens	de	gebedskring,	Riek	van	Hussel	
	
BERICHTEN		
	
Open	huis	in	het	Michaëlhuis	
	
Er	 zijn	 weer	 open	 ochtenden	 in	 het	
Michaëlhuis.	
Op	donderdag	is	er	vanaf	10.30	uur	de	kring	
waarvan	Teunie	Koudijs	gastvrouw	is.		
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.	 De	 koffie	 is	 in	 een	
handomdraai	klaar!	
En	 als	 u	 dan	 tóch	 binnen	 bent:	 in	 de	
vitrinekast	 werd	 deer	 dagen	 een	 nieuwe	
expositie	 ingericht.	 Lees	 hieronder	 wat	 de	
tento-commissie	daarover	schrijft.	
	
Expositie	eierdopjes		
	
Van	de	Snuffelschuur	kregen	wij	een	aantal	
jaren	 geleden	 een	 bijzondere	 verzameling	
houtsnijwerk,	daar	hebben	we	u	inmiddels	al	
veel	van	laten	zien.		
Deze	 keer	 is	 de	 vitrinekast	 gevuld	 met	
eierdopjes,	die	we	in	bruikleen	kregen	van	de	
Snuffelschuur.		
Als	 u	 er	 leuke	 exemplaren	 tussen	 ziet,	 dan	
staan	 ze	 t.z.t.	 weer	 te	 koop	 in	 de	 schuur,	
samen	 met	 veel	 andere	 gebruiksartikelen.	
Het	blijft	dus	de	moeite	waard	om	daar	een	
bezoekje	te	brengen!	
Wil	Klootwijk	
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Wie	gaat	ons	verrassen…?	
	
In	het	Michaelhuis	is	een	prachtige,	verlichte	
glazen	vitrinekast,	waarin	we	met	regelmaat	
diverse	onderwerpen	tentoonstellen.	
Heeft	 u	 de	 afgelopen	 twee	 jaar	 een	 hobby	
opgepakt,	wat	u	zou	willen	laten	zien?	
Neem	dan	 contact	 op	met	Wil	 Klootwijk	 of	
Marja	Tollenaar.	
	
Samen	eten	in	Ons	Eetcafé.		
	
Nu	de	coronaregels	zijn	versoepeld	kan	Ons	
Eetcafé	ook	weer	open!	
Elke	3e	woensdag	van	de	maand	wordt	een	
lekkere	 warme	 maaltijd	 verzorgd	 door	
vrijwilligers	van	3	Leersumse	kerken	m.m.v.	
slagerij	 Van	 Dijk.	 De	 maaltijd	 begint	 om	
18.00	 uur	 en	 duurt	 tot	 uiterlijk	 20.00	 uur.	
Jong	 en	oud	 is	welkom.	Dus	 als	u	 graag	 ‘ns	
samen	met	anderen	eten	i.p.v.	alleen,	meldt	u	
dan	 aan!	 De	 kosten	 zijn	 beperkt:	 €	 5,-	 per	
persoon,	inclusief	drankje,	koffie/thee.	
De	 eerstvolgende	 gezamenlijke	 maaltijd	 is	
woensdag	 16	 februari	 a.s.	 in	 de	
Johanneskerk,	Lomboklaan	9.	
Als	u	slecht	ter	been	bent,	kan	voor	vervoer	
gezorgd	worden.	
	
Ons	 Eetcafé	 volgt	 de	 regels	 van	 de	
rijksoverheid	 en	 vraagt	 van	 haar	 gasten	 en	
vrijwilligers	een	coronatoegangsbewijs.	
	
De	 volgende	 data	 van	 Ons	 Eetcafé	 zijn	 16	
maart,	20	april	en	18	mei.	Schrijft	u	ze	vast	in	
uw	agenda?	
	
FINANCIËN	
	
Giften	
	
De	volgende	gift	werden	ontvangen:	

•	€	10.00	via	mevr.	L.	van	de	Waerdt	
verjaardagfonds	

Hartelijk	dank	namens	het	College	van		
Kerkrentmeesters.	
Lia	van	de	Lagemaat	
	
	
	
	
	
	
	
	

LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	6	februari	2022			
	
-orgelspel	en	mededelingenvideo	
-aansteken	intentiekaarsen	
-welkom	
-hand	op	het	hart	
-Psalm	136:	1,	2	en	3	
-votum		en	groet	
-bij	de	dienst	
-Lied	939	
-voor	jong	en	ouder	
-Opwekking	Kids	77		
-bij	de	lezing	
-Schriftlezing:	Psalm	146	
-Lied	146-C:	1	en	3	
-overdenking	
-“Houd	moed”		
-gebeden,	afgesloten	met	het	‘Onze	Vader’	
-collectebestemmingen	
-tenslotte	
-Lied	903:	1	en	6	
-zending	en	zegen	
-hand	op	het	hart	
-orgelspel	en	collectefilm	
	
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	
	
13	feb.:	ds.	G.	Wolfert,	Scherpenzeel	
20	feb.:	ds.	J.	Wienen,	Haarlem	
27	feb.:	ds.	Pieter	Goedendorp	
6	maart.:	ds.	Pieter	Goedendorp	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	11	februari	2022.	
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