
1	
	

Nieuwsbrief		
18	februari	2022	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	

	 	
	
	
	
	
	
	
BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	20	februari		
	
Op	deze	zondag	heten	we	ds.	Jos	Wienen	uit	
Haarlem	van	harte	welkom.	
Ouderling	 Wim	 Immink,	 diaken	 Anneke	
Kievit	 en	 kerkrentmeester	 Roland	 van	
Barneveld	 zijn	 namens	 de	 kerkenraad	
aanwezig.	Ina	Wolff	verzorgt	de	schriftlezing	
en	Frank	Firet	 laat	het	orgel	klinken.	Beeld,	
geluid	en	alle	techniek	die	bij	de	dienst	komt	
kijken	wordt	verzorgd	door	het	beamerteam	
en	de	koster.		
Er	is	oppas	voor	de	kleinsten.	

	
	

	
	
N.a.v.	de	persconferentie	 afgelopen	dinsdag	
zijn	de	maatregelen	voor	de	kerk	weer	wat	
versoepeld:	
-	Aanmelding	voor	kerkbezoek	 is	niet	meer	
nodig.		
-	Voor	kerkgangers	die	de	anderhalve	meter	
afstand	willen	 bewaren	worden	 de	 banken	
aan	 de	 westzijde	 (de	 zijde	 van	 de	
toreningang)	gereserveerd.	
-	 Aan	 de	 oostkant	 van	 het	middenpad,	met	
het	koor	(‘het	hemeltje’)	en	de	ruimte	van	het	
Michaëlhuis,	 blijft	 ‘gepast	 afstand	 houden’	
het	parool.	
-	 Een	 aantal	 coördinatoren	 assisteren	 zo	
nodig	om	een	plekje	te	vinden.	
-	 Aan	 het	 einde	 van	 de	 dienst	 zorgen	 de	
coördinatoren	 ervoor	 dat	 het	 vak	 aan	 de	
torenzijde	als	eerste	de	kerk	kan	verlaten.	
-	 We	 drinken	 (bij	 voorkeur)	 buiten	
koffie/thee.	
-	Bij	het	verplaatsen	binnen	de	kerk	dragen	
we	nog	een	mondkapje.	
	
Wij	zijn	ons	ervan	bewust	dat	het	voor	mensen	
met	 een	 kwetsbare	 gezondheid	 nog	 een	
spannende	 periode	 kan	 zijn	 en	 dat	 de	 stap	
naar	de	kerk,	mogelijk	een	grote	stap	is.	Door	
in	 een	 gedeelte	 van	 de	 kerk	 de	 1,5	 meter	
afstand	te	houden,	hopen	we	deze	stap	iets	te	
verkleinen.			
	
	 	

Zondag	20	februari	2022	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	J.	Wienen,	Haarlem	
Ouderling:	Wim	Immink		
Diaken:	Anneke	Kievith	
Kerkrentmeester:	Roland	van	
Barneveld	
Lector:	Ina	Wolff	
Orgel:	Frank	Firet	
Collecte	Diaconie:	Gezinshuis	Jeugd	
enzo	Leersum	
Collecte	Kerk:	Beeld	en	Geluid	
	

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

‘k	Stel	mijn	vertrouwen		
op	de	Heer	mijn	God,	
Want	in	zijn	hand,		
ligt	heel	mijn	levenslot.	
Hem	heb	ik	lief,		
zijn	vrede	woont	in	mij.	
‘k	Zie	naar	Hem	op	en	weet		
hij	is	mij	steeds	nabij.	

Tekst:	Opw.	42,	T.	van	Pagée	
Foto:	Anton	Darius	-	Unsplash	
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COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	de	dienst	van	20	februari	collecteert	
de	 diaconie	 voor	 “Gezinshuis	 Jeugd	 enzo	
Leersum”.	(collecte	1	via	de	collecte-app)	
	
Gezinshuis⁺	 Jeugd	 enzo.,	 biedt	 intensieve	
behandeling	 vanuit	 het	 normaal	 dagelijks	
leven.	
Wist	 u	 dat	 jeugdhulp	 geboden	 vanuit	
gezinshuizen	 vele	 malen	 effectiever	 is	 dan	
reguliere	 jeugdzorg?	 Logisch	 ook	want	 door	
het	 bieden	 van	 een	 warm	 thuis	 en	 de	
aanwezigheid	van	vaste	hechtingsfiguren,	kan	
er	 duurzaam	 aan	 ontwikkeling	 worden	
gebouwd.	 Helaas	 vallen	 jongeren	 met	
complexe,	meervoudige	gedragsproblematiek	
vaak	 buiten	 het	 aanbod	 van	 gezinshuizen.	
Vanwege	 de	 contra	 indicaties	 zijn	 zij	 vaak	
aangewezen	 op	 (gesloten)	 residentiële	 zorg,	
wat	 ondanks	 goede	 inzet	 vaak	 leidt	 tot	
verslechtering	van	het	gedrag.		
Daarom	 biedt	 Gezinshuis⁺	 Jeugd	 enzo.	
intensieve	 behandeling,	 begeleiding	 en	
opvoeding,	 vanuit	 het	 klimaat	 van	 een	
gezinshuis.	Zodat	ook	zij	de	kans	krijgen	zich	
te	 ontwikkelen	 en	 hun	 plek	 te	 vinden	 in	 de	
maatschappij.	 Wij	 geloven	 namelijk	 dat	
bovengebruikelijke	 zorg,	 moet	 plaats	 vinden	
vanuit	het	normaal	dagelijks	leven.	
Met	de	opbrengst	van	de	collecte	kan	er	voor	
de	 jongeren	 iets	 extra’s	worden	aangeschaft.	
Dank	voor	uw	bijdrage!	
	
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.		
	
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	

	
(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.	
	
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	
	
In	de	dienst	van	afgelopen	
zondag	werd	de	naam	van	
Bert	 Hogendoorn,	 al	
genoemd.	 Na	 herhaalde	 buikklachten	 is	 hij	
opgenomen	in	het	Diakonessenziekenhuis	in	
Utrecht	waar	onderzoeken	gaande	zijn.		
Er	 zijn	 voor	 zover	 bekend	 op	 dit	 moment	
geen	 andere	 gemeenteleden	 in	 een	
ziekenhuis	opgenomen,	maar	we	weten	dat	
er	 ook	 een	 aantal	 gemeenteleden	 zijn,	 die	
medische	 trajecten	 lopen	 in	 verband	 met	
behandeling	van	ziekte.		
We blijven ook hen gedenken in meeleven en 
gebed.  
Marian	Clarijs	
	
Overlijdensbericht	
	
Ons	 bereikte	 het	 droevige	 bericht	 dat	
Hendrik	 van	 Doorn,	 op	 woensdagvond	 16	
februari,	door	een	noodlottig	ongeval	om	het	
leven	is	gekomen.	Hendrik	is	de	oudste	zoon	
van	Leo	en	Ria	van	Doorn,	en	is	overleden	in	
de	leeftijd	van	24	jaar.	
Er	 is	gelegenheid	tot	condoleren,	bij	Leo	en	
Ria	 thuis,	op	maandagavond	21	 februari	en	
dinsdagavond	22	februari	vanaf	19.00	uur.	
Op	woensdag	23	februari	vindt,	eveneens	op	
De	 Boterbloem,	 de	 uitvaartdienst	 plaats.	
Deze	dienst	begint	om	11.00	uur	en	u	bent	
hier	 ook	 van	 harte	 voor	 uitgenodigd.	
Aansluitend	hierop	zal	de	teraardebestelling	
plaatsvinden.	
Wij	wensen	 de	 familie	 en	 allen	 die	 dichtbij	
Hendrik	 stonden	 veel	 sterkte	 en	 Gods	
nabijheid	toe	om	dit	grote	verdriet	te	dragen.	

	
Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	 13	 februari	 was	
bestemd	 voor	 Gerben	
Jacobs.	
	

	
	
	
	
	
	
	

Gebedskring	
	
Al	 komen	 we	 nog	 niet	 bij	
elkaar,	 eens	 in	 de	 veertien	
dagen,	 om	 samen	 te	 zingen,	 een	
Bijbelgedeelte	te	lezen,	God	te	danken	en	te	
bidden,	toch	blijven	we	elkaar	ontmoeten	per	
mail,	 app	 of	 telefoon.	 Zo	 sporen	 we	 elkaar	
aan	 om	God	 te	 blijven	 danken,	 onder	meer	
voor	 huwelijksjubilea,	 geslaagde	 operaties	
en	 behandelingen,	 voor	 verregaande	
versoepelingen	 van	 de	 maatregelen	 om	
besmetting	 met	 het	 corona	 virus	 te	
voorkomen,	waardoor	de	 zwakkeren	onder	
ons	zich	misschien	 toch	weer	minder	veilig	
voelen.	Punten	van	gebed	zijn	er	ook	telkens	
weer,	zoals	voor	mensen	die	verdriet	hebben	
door	het	overlijden	van	een	geliefde,		mensen	
die	 voor	 zware	 behandelingen	 of	 operaties	
staan,	of	die	telkens	in	onzekerheid	verkeren	
of	 behandelingen	 zijn	 aan	 geslagen,	 en	
mensen	die	 zich	 eenzaam	en	 alleen	 voelen.	
Een	telkens	terugkerend	punt	van	gebed	zijn	
de	 slachtoffers	 van	 natuur-	 en	
oorlogsgeweld,	van	uitbuiting	en	vervolging	
en	mensen	die	in	angst	en	onzekerheid	leven	
door	oorlogsdreiging.	Al	lijkt	het	erop	dat	de	
voorgenomen	bezuinigingen	in	de	Jeugdzorg	
niet	 doorgaan,	 toch	 blijft	 het	 zorgelijk	 dat	
niet	alle	 jongeren	kunnen	worden	geholpen	
maar	 op	 een	 ellenlange	 wachtlijst	 komen,	
waardoor	de	problemen	alleen	maar	groter	
worden.	 Jongeren	 die	 uit	 huis	 worden	
geplaatst	 en	 geen	 warme	 en	 veilige,	 vaste	
plek	 krijgen,	 belanden	 op	 straat	 en	 door	
drank	en	drugs	zelfs	in	de	criminaliteit.	Het	
lijkt	 een	 probleem	 van	 de	 grote	 stad,	maar	
het	 speelt	 ook	 in	 onze	 eigen	 omgeving.	We	
willen	 u	 daarom	 vragen	met	 ons	 te	 bidden	
voor	alle	jongeren	en	de	zorgverleners.		
Namens	de	gebedskring,		
Riek	van	Hussel	
	
JEUGD	EN	JONGEREN	
	
Kindernevendienst	
	
We	tellen	de	nachtjes	al	af	tot	6	maart.	Dan	
start	de	kindernevendienst	weer.	
Tot	die	tijd	kun	je	aan	de	slag	met	het	verhaal	
van	Lazarus.	Het	gedeelte	waarin	Lazarus	uit	
de	 dood	 opstaat,	 staat	 vandaag	 centraal	
(Johannes	11:28-44).	
Achter	in	de	nieuwsbrief	staat	nog	een	leuke	
rebus,	die	jij	misschien	wel	kunt	oplossen?!	 	
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BERICHTEN		
	
Citaat	Bonhoeffer	
Ingezonden	door	P.	de	Grunt	
	
Hoe	overwinnen	wij	het	kwaad?	Doordat	wij	
eindeloos	 verbergen.	 Hoe	 gebeurt	 dat?	
Doordat	wij	de	vijand	zien	als	degene	die	hij/	
zij	 in	werkelijkheid	 is:	Als	degene	voor	wie	
Christus	 stierf,	 die	 grens	 die	 Christus	
liefheeft.	DBW	2	pag	155	
	
Veertigdagentijdkalender	
 
Nog	even	en	dan	begint	de	
veertig	 dagen	 tijd	 alweer.	
De	 Petrus-
veertigdagentijdkalender	
2022	 daagt	 je	 uit	 tot	
bezinning	 in	 de	 veertig	
dagen	op	weg	naar	Pasen.	
'Alles	 komt	 goed?!'	 is	 het	
thema	van	deze	kalender.	Voor	veel	mensen	
is	dat	misschien	moeilijk	te	geloven.	Tegelijk	
zijn	het	woorden	van	hoop:	God	belooft	ons	
een	nieuwe	wereld	zonder	pijn	en	verdriet,	
een	toekomst	die	van	Hem	is.	Hij	vraagt	ons	
daar	nu	al	iets	van	te	laten	zien,	in	het	geloof	
dat	alles	goedkomt.	
De	 kalender	 is	 gratis	 te	 bestellen	 via	
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigd
agentijdkalender/		De	kalender	is	ook	online	
te	volgen.	
	
PCOB-Ontmoetingsmiddag	
	
Op	 donderdag	 24	 februari	 a.s.	 houden	 we	
weer	 onze	 ontmoetingsmiddag,	 tevens	
ledenvergadering	 in	 de	 zaal	 van	 de	
Johanneskerk	aan	de	Lomboklaan.	Aanvang:	
14.30	uur,	maar	de	zaal	is	om	14.00	uur	open	
voor	 koffie/thee	 en	 ontmoeting.	 Na	 de	
opening	 en	 de	 herdenking	 van	 3	 leden	 die	
ons	 het	 afgelopen	 jaar	 ontvallen	 zijn,	 zal	
mevr.	 Dewi	 Veer	 van	 apotheek	 “de	 Drie	
Leliën”	 ons	 vertellen	 over	 medicijngebruik	
en	vallen	en	wat	dat	met	elkaar	te	maken	kan	
hebben.	 Na	 de	 pauze	 zal	 dan	 het	
huishoudelijke	 gedeelte	 van	 de	
ledenvergadering	 plaatsvinden.	 Gasten	 van	
harte	welkom!	
Iet	Bleijenberg-Huetink/vz.	
	
	
	

FINANCIËN	
	
Giften	
	
De	volgende	gift	werden	ontvangen:	
•	€	12.50	via	mevr.	C.	Doornenbal	-
verjaardagfonds	
Hartelijk	dank	namens	het	College	van	
Kerkrentmeesters.	
Lia	van	de	Lagemaat	
	
LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	20	februari			
Ds.	J.	Wienen	-	Haarlem	
	
-mededelingenfilm	en	orgelspel	
-aansteken	van	de	intentiekaarsen	
-welkom		
-hand	op	het	hart	
-Psalm	95:	1	
-Psalm	95:	2	en	3	
-Gezang	966:	2,	3	en	4	
-Gezang	184:	1-4	
-Lezing	Ezechiël	34	
-Psalm	23:	1	en	3	
-Verkondiging	
-Psalm	72:	1	en	4	
-Gezang	512:	1,	3,	5,	6	en	7	
-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	
	
27	februari:	ds.	Pieter	Goedendorp	-
(her)bevestiging	ambtsdragers	
6	maart:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Woe	9	maart:	ds.	Pieter	Goedendorp	–	
biddag	voor	gewas	en	arbeid	
13	maart:	ds.	J.	Stelwagen,	Leersum	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	25	februari	2022.	
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