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Nieuwsbrief		
11	februari	2022	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	

	 	
	
	
	
	
	
	 	
Ноор	
	
Als	een	nog	niet	gezongen	lied		
dat	in	de	verte	zachtjes	klinkt,	
als	de	eerste	pennenstreek		
op	een	onbeschreven	blad,	
als	bloesem	die	haast	barst	uit	de	knop,	
zo	is	Uw	hoop,	o	God:	
vol	schoonheid	en	ruimte	en	vreugde.	
	
Met	wie	verlangen	naar	liederen	vol	zuiverheid,	
naar	verhalen	zonder	grenzen,	
naar	levenslust	die	uit	zijn	voegen	barst,	
bid	ik	om	Uw	hoop,	o	God:	
zuiver,	grenzeloos	en	levendig.	
	
Laat	mij	zingen	en	spelen,	
schrijven,	praten	en	bidden,	
luisteren	en	steeds	weer	verstaan.	
Laat	mij	leven	uit	Uw	hoop,	o	God:	
ontvangend,	dragend	en	delend.	
	
Amen	
	
	
	
tekst:	Marloes	Meijer	
in	“U	die	voor	mij	uitgaat	–	gebeden	voor	onderweg”		
(Protestantse	Kerk	/	Kok	Boekencentrum)	
Foto:	Valentin	Salja	(Unsplash)	
	
	 	

Zondag	13	februari	2022	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Wolfert,	Scherpenzeel	
Ouderling:	Marian	Clarijs		
Diaken:	Reinier	Bijkerk	
Kerkrentmeester:	Lia	van	de	
Lagemaat	
Lector:	Marjolein	Veldhuizen	
Orgel:	Wim	ter	Haar	
Collecte	Diaconie:	Jaarproject	
Collecte	Kerk:	Jeugd-	en	Jongerenwerk	
	

Bankrekeningnummer	
diaconie:		
NL70	RABO	030	2111697	
	
Bankrekeningnummer	
kerk:		
NL62	RABO	0373	724	128	
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BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	13	februari		
	
Op	deze	zondag	heten	we	ds.	Gerald	Wolfert	
uit	Scherpenzeel	van	harte	welkom	in	onze	
Michaëlkerk.		
Ouderling	 van	 dienst	 is	 Marian	 Clarijs	 en	
namens	 de	 diakonie	 en	 kerkrentmeesters	
zijn	Reinier	Bijkerk	en	Lia	van	de	Lagemaat	
aanwezig.	Marjolein	Veldhuizen	 leest	uit	de	
Schriften.	Wim	ter	Haar	bespeelt	het	orgel	en	
de	 leden	 van	 het	 beamerteam	 zorgen	 voor	
beeld,	 geluid	 en	 alle	 techniek.	 Voor	 de	
allerkleinsten	 is	 er	 oppas.	 Er	 is	 nog	 géén	
kindernevendienst.	
	
Wilt	 u	 de	 dienst	 in	 de	 kerk	 bijwonen?	 Dat	
kan:	
• bel	 of	 app	 dan	 uiterlijk	 vrijdagavond	

naar	06	82	73	48	61		
• kom	alléén	klachtenvrij	
• 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.		
	
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	de	dienst	van	13	februari	collecteert	
de	 diaconie	 voor	 “Kerk	 in	Actie	 –	Kansen	
voor	 jongeren	 in	 achterstandswijken	 in	
Libanon”.	(collecte	1	via	de	collecte-app)	
	
In	Bourj	Hammoud,	een	overbevolkte	en	arme	
wijk	 in	 Beiroet,	 zijn	 de	 problemen	 niet	 te	
overzien.	 Gebrek	 aan	 goed	 onderwijs,	
werkloosheid,	 armoede	 en	 geweld	 ontnemen	
jongeren	-	Syrische	vluchtelingen,	maar	ook	de	
Libanese	jeugd	-	elk	perspectief	op	een	betere	
toekomst.	 Jongerencentrum	 Manara	 in	
Beiroet	 vangt	 ieder	 jaar	 duizend	 kwetsbare	
tieners	 uit	 deze	 wijk	 op.	 Het	 centrum	 voelt	
voor	 hen	 als	 een	 tweede	 thuis:	 ze	 krijgen	
huiswerkbegeleiding,	 een	 vaktraining,	
psychosociale	hulp	of	kunnen	er	terecht	voor	

een	 partijtje	 tafelvoetbal	 of	 airhockey.	 Deze	
veilige	 en	 liefdevolle	 plek,	 waar	 jongeren	 de	
ruimte	krijgen	 leeftijdsgenoten	 te	ontmoeten	
en	even	onbezorgd	jong	kunnen	zijn,	geeft	hen	
een	stevig	steuntje	 in	de	rug	op	weg	naar	de	
toekomst.		
Met	 uw	 bijdrage	 steunt	 u	 werelddiaconale	
projecten	van	Kerk	in	Actie,	zoals	het	werk	in	
Beiroet	voor	kwetsbare	jongeren.		
•	Voor	30	euro	per	maand	krijgt	een	jongere	
huiswerkbegeleiding	
•	Voor	35	euro	per	maand	krijgt	een	jongere	
een	vakopleiding	timmeren	
•	 Voor	 120	 euro	 per	 jaar	 krijgt	 een	 jongere	
psychosociale	hulp	
Helpt	u	mee	om	deze	collecte	tot	een	succes	te	
maken?		
Hartelijk	dank!	
	
De	 algemene	 kerkelijke	 collecte	 (collecte	 2	
via	 de	 collecte-app)	 op	 deze	 zondag	 is	
bestemd	voor	het	Jeugd-	en	Jongerenwerk.			
	
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.		
	
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.	
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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		
	

	
	

(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	Rwanda.	
	
Alle	collecten	worden	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	
 
	
Ook	deze	week	waren	er,	
voor	zover	bekend,	geen	
leden	van	onze	gemeente	
in	 het	 ziekenhuis	
opgenomen.	Maar	ook	al	
is	dat	zo,	bijna	ieder	van	ons	heeft	wel	weet	
van	 iemand	 uit	 de	 eigen	 omgeving	 die	met	
ziekte	 te	 maken	 heeft.	 Omikron	 doet	 zich	
gelden.	 Heel	 wat	 mensen	 hebben	 met	 de	
ongemakken	 die	 het	 meebrengt	 te	 stellen.	
Gelukkig	gaan	ernstige	ziekteverschijnselen	
aan	de	meeste	geïnfecteerden	voorbij	en	kan	
er	 voorzichtig	 optimistisch	 worden	
nagedacht	over	versoepelingen	en	het	weer	
openstellen	 van	 de	 samenleving.	 	 Tegelijk	
zijn	er	intussen	nog	altijd	de	kwetsbaren	en	
degenen	 die	 met	 ernstige	 en	 ongeneeslijke	
ziekte	 te	maken	 hebben.	 Hen	 blijven	we	 in	
het	 bijzonder	 goede	 moed	 toewensen	 en	
kracht	en	sterkte	van	God.		Laten	we	hen	ook	
in	onze	gebeden	blijven	gedenken.	
	

Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	 6	 februari	 was	
bestemd	voor	dhr.	Wim	
Bezemer.	
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Bedankt	
	
Beste/lieve	 gemeenteleden	 van	 de	
Michaëlkerk,	
Wij	 wonen	 nu	 ruim	 een	 maand	 in	 ons	
appartement	in	Veenendaal	na	de	verhuizing	
begin	januari.	Wij	hebben	het	daar	inmiddels	
goed	naar	ons	zin	en	het	voelt	steeds	meer	als	
ons	 nieuwe	 thuis.	 Wij	 kijken	 terug	 op	 een	
mooie	en	dierbare	tijd	in	Leersum.	Ruim	38	
jaar	 waren	 wij	 verbonden	 met	 de	
Michaëlkerk,	waar	we	met	dankbaarheid	op	
terug	kijken.	 Inmiddels	zijn	wij	aangesloten	
bij	de	Petra	kerk	(PKN)	in	Veenendaal,	waar	
sinds	kort	ook	Anne	Stelma	werkzaam	is.	
De	overgang	naar	Veenendaal	is	extra	zwaar	
door	 de	 ernstige	 ongeneeslijke	 ziekte	 van	
Alina.	 Wij	 wisten	 dit	 nog	 niet	 toen	 wij	 de	
beslissing	namen	om	te	gaan	verhuizen.	
Heel	 veel	 dank	 voor	 alle	 blijken	 van	
medeleven	 in	 de	 vorm	 van	 lieve	 kaartjes,	
telefoontjes	en	berichten.	Dit	zullen	wij	niet	
snel	vergeten.	
Wij	 wensen	 jullie	 het	 alle	 beste	 voor	 de	
toekomst.	Gods	zegen	en	al	het	goede	nu	en	
in	de	tijd	die	komt.	
Alina	en	Frits	Eefting	
	
BERICHTEN		
	
Vakantie	ds.	Goedendorp	
	
Vanaf	 maandag	 14	 februari	 tot	 en	 met	
zondag	 20	 februari	 is	 ds.	 Goedendorp	 in	
verband	met	 vakantieverlof	 voor	 zijn	werk	
niet	bereikbaar.	 In	deze	week	is	één	van	de	
predikanten	 uit	 de	 omgeving	 in	 dringende	
situaties	als	achterwacht	bereikbaar.	Neemt	
u	in	voorkomend	geval	contact	op	met	onze	
scriba	Marian	Clarijs.		
	
Catechesegroep	online	
	
Op	 maandagavond	 21	 februari	 is	 er	 van	
19.00	uur	tot	uiterlijk	19.45	uur	opnieuw	een	
online	 bijeenkomst	 van	 de	 catechesegroep.	
Een	 avond	 met	 een	 uitdaging:	 wat	 hebben	
jullie	 paraat	 over	 de	 bijbel	 en	 de	 kerk?	We	
gaan	het	testen	in	een	spannende	challenge!	
De	 deelnemers	 aan	 de	 catechesegroep	
krijgen	vooraf	via	de	mail	hun	inloggegevens	
toegestuurd.	We	treffen	je	graag!	
Werkgroep	Catechese	
Cathelijne	 Jordens,	 Niels	 Duifhuizen	 en	 ds.	
Pieter	Goedendorp	

Kindernevendienst	
	
Er	 is	 nog	 geen	 kindernevendienst	 op	
zondagmorgen.	We	hopen	dat	 dat	 in	maart	
weer	kan.		Kind	op	Zondag	volgt	deze	weken	
verhalen	 uit	 het	 Johannesevangelie.	 Wie	
thuis	 de	 verhalen	 die	 Kind	 op	 Zondag	 wil	
lezen,	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.	
In	 Johannes	 11	 wordt	 de	 geschiedenis	
verteld	rond	de	ziekte	van	Lazarus.	Maria	en	
Marta	vroegen	Jezus	dringend	om	te	komen.	
Maar	wanneer	hij	er	dan	eindelijk	is,	lijkt	het	
al	veel	te	laat	te	zijn.	Verdrietig	komt	Marta	
hem	al	 tegemoet.	 ‘Waar	was	 je	nou?’	 vraagt	
ze.	Jezus	geeft	haar	weer	moed.	Snel	gaat	ze	
weer	naar	huis	toe.		
Met	het	werkblad	uit	Kind	op	Zondag	(op	de	
laatste	pagina	van	de	nieuwsbrief)	kun	je	dat	
laten	 zien.	 Nadat	 het	 verhaal	 verteld	 is	
kunnen	de	kinderen	het	verhaal	met	de	plaat	
zelf	navertellen.		
Plak	 een	 satéprikker	 tussen	 de	 beide	 helften	
van	de	 figuur	van	Marta	of	plak	deze	op	het	
uiteinde	van	een	(lolly)stokje.	Prik	of	knip	de	
schuiflijn	open	en	steek	de	figuur	erdoorheen.	
Draai	de	figuur	om	als	Marta	weer	naar	huis	
gaat.		
Nodig:	 (kleur)potloden,	 scharen,	 eventueel	
prikpennen,	satéprikkers	of	(lolly)stokjes.	
	
Is	Alpha	iets	voor	jou?		
Kom	kennismaken	tijdens	de	
open	avond	 
	
Hoe	 leidt	 God	 ons?	 Hoe	 kun	 je	 geloven?	
Waarom	zou	 je	naar	de	kerk	 gaan?	 In	deze	
onrustige	tijd,	kunnen	er	veel	vragen	 leven.	
Denk	 je	 na	 over	 deze	 of	 andere	
(geloofs)vragen?	Of	hoor	je	deze	vragen	bij	je	
familie,	 vrienden	 of	 buren?	 Wellicht	 is	 de	
Alpha	 Cursus	 dan	 iets	 voor	 jou,	 of	 voor	 de	
mensen	 om	 je	 heen.	 Tijdens	 dertien	
inspirerende	 avonden	 delen	 we	 vragen	 en	
gedachten	en	ontdekken	we	samen	wat	het	
Christelijk	geloof	inhoudt.		
	
Op	 D.V.	 woensdag	 2	 maart	 wordt	 er	 vanaf	
19.00	 uur	 een	 open	 avond	 gehouden	 op	
Gooijerdijk	 205	 in	 Driebergen.	 De	 Alpha	
Cursus	 zal	 vanuit	 de	 Hervormde	 Gemeente	
Langbroek	georganiseerd	worden	volgens	de	
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dan	geldende	richtlijnen	van	de	overheid,	we	
gaan	 er	 van	 uit	 dat	 we	 dan	 fysiek	 samen	
kunnen	 komen.	 Iedereen,	 jong	 en	 oud,	
mensen	 van	 binnen	 en	 buiten	 de	 kerk,	 is	
welkom.		
Meer	 informatie	 en	 data	 zijn	 te	 vinden	 op	
www.hervormdlangbroek.nl.	 Van	 harte	
welkom!	
	
FINANCIËN	
	
Actie	Kerkbalans	2022	
	
Afgelopen	zondag	werd	het	al	afgekondigd	in	
de	dienst	maar	na	de	 eerste	 telling	hebben	
we	voorlopige	eindstand	van	het	fantastische	
bedrag	van	€	98000,-!	
Een	 heel	 mooi	 resultaat,	 dat	 tot	 grote	
dankbaarheid	stemt.	We	zijn	blij	dat	vrijwel	
iedereen	 gehoor	 heeft	 gegeven	 aan	 de	
oproep	 om	 ruimhartig	 te	 geven:	 dit	 geeft	
vertrouwen	 in	 de	 toekomst	 van	 onze	
Michaëlkerk	gemeente!	
Mede	 namens	 de	 kerkenraad	 bedanken	we	
alle	vrijwilligers	die	meegewerkt	hebben	aan	
deze	 actie:	 iedereen	 die	 enveloppen	 heeft	
rondgebracht	 en	 weer	 opgehaald,	 en	 ook	
degenen	 die	 achter	 de	 schermen	 vorm	
hebben	gegeven	aan	deze	actie	Kerkbalans:	
Arie	Kamphuis,	Lia	van	de	Lagemaat,	Joop	de	
Fluiter,	Jos	Wolff	en	Kirsten	Mets.	
Maar	bovenal	danken	we	u	en	jullie:	al	onze	
gemeenteleden,	die	gezorgd	hebben	voor	dit	
bijzondere	resultaat	en	hiermee	blijk	geven	
van	 een	 grote	 betrokkenheid	 en	
verantwoordelijkheid.	
Heel	veel	dank!	
Commissie	Kerkbalans	2022	
René	Doornenbal		
(Voorzitter	kerkrentmeesters)	
	

	
	
	
	
	
	

LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	13	februari			
	
-Orgelspel	en	mededelingenfilm	
-Aansteken	kaarsen	
-Welkom	
-Hand	op	het	hart	
-Zingen:	 Psalm	 121:	 1	 en	 3	 (De	 Nieuwe	
Psalmberijming)		
-Votum	en	groet	
-Zingen:	 Psalm	 121:4	 (De	 Nieuwe	
Psalmberijming)		
-Een	moment	voor	de	kinderen	
-Gebed	
-Luisterlied:	Kyrie	
-Korte	 toelichting	 op	 het	 onderwerp	 van	 de	
dienst	
-Lezing:	Psalm	23	(De	Bijbel	in	Gewone	Taal)	
-Luisterlied:	‘Altijd	welkom’		
-Lezing:	Johannes	2:1-11	(NBV2004)	
-Zingen:	NLB756:	1	en	2	
-Preek	
-Luisterlied:	NLB1006	
-Gebeden,	 afgesloten	 met	 gesproken	 ‘Onze	
Vader’	
-Collectedoelen	
-Zingen:	‘k	Stel	mijn	vertrouwen		
-Zegen	
-Orgelspel	
	
Online	meekijken	
	
De	onlineviering	 is	 als	 altijd	 live	 of	 later	 te	
volgen	via	Kerkomroep:	
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498.		
	
Kerkdiensten	komende	periode	
	
20	feb.:	ds.	J.	Wienen,	Haarlem	
27	feb.:	ds.	Pieter	Goedendorp	
6	maart:	ds.	Pieter	Goedendorp	
	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	18	februari	2022.	
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