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Nieuwsbrief		
11	maart	2022	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	

	 	
	
	
	
	
	
	
God	van	liefde	en	trouw,	
	
Wij	bidden	U	voor	de	inwoners	van	Oekraïne,	
voor	iedereen	die	getroffen	is	door	het	vreselijke	
geweld.	
In	verbijstering	zien	we	de	afschuwelijke	beelden.	
Heer,	ontferm	U	over	dit	land	en	haar	inwoners.	
Laat	geweld	en	wapengekletter	stoppen,	
de	wapens	zwijgen.	
	
Wij	bidden	U	voor	de	Oekraïense	gemeenschap	in	ons	
land,	
zij	hebben	grote	zorgen	om	familieleden	en	geliefden.	
Heer,	wees	hen	nabij	nu	alles	zo	onzeker	is,	
geef	hen	moed	om	vol	te	houden.	
	
Heer,	geef	dat	vijandsbeelden	niet	onnodig	uitvergroot	worden,		
maak	dat	Uw	visioen	van	verzoening	en	vrede	ons	hoe	dan	ook	blijft	dragen.	
Geef	dat	de	stemmen	die	weg	willen	blijven	bij	angst	en	strijd	gehoord	worden,	
geef	wijsheid	aan	alle	betrokken	leiders.	
	
Dat	wapens	geen	recht	van	spreken	krijgen,	dat	vrede	gezocht	en	gevonden	wordt.	
Toon	ons	de	weg	van	omzien	naar	elkaar,	van	mildheid,	vertrouwen	en	zachtheid.	
	
Heer,	ontferm	U	over	deze	wereld,	waarin	de	onderlinge	liefde	vaak	zo	ver	te	zoeken	is,	
geef	ons	uitzicht	op	Uw	hoopvolle	toekomst.		
	
In	Jezus'	naam,	
	
Amen.	
	
(petrus.protestantsekerk.nl)	
	

Zondag	13	maart	2022	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	J.	Stelwagen,	
Leersum	
Ouderling:	Liesbeth	van	de	Waerdt		
Diaken:	Lia	Reincke	
Kerkrentmeester:	Roland	van	
Barneveld	
Lector:	Liesbeth	van	de	Waerdt	
Orgel:	Frank	Firet	
Collecte	Diaconie:	Jaarproject	
Libanon	
Collecte	Kerk:	Beeld	en	Geluid	
 

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

foto: Protestantse Kerk / ACT Alliance 
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BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	13	maart	
	
Op	de	 tweede	zondag	van	de	veertig	dagen	
tijd	gaat	ds.	Jan	Stelwagen	voor.	Namens	de	
kerkenraad	 zijn	 Liesbeth	 van	 de	 Waerdt	
(ouderling/lector),	 Lia	 Reincke	 (diaken)	 en	
Roland	 van	 Barneveld	 (kerkrentmeester)	
aanwezig.	Frank	Firet	bespeelt	het	orgel.	
Voor	 de	 kinderen	 is	 er	 oppas	 en	
kindernevendienst.	
	
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	de	dienst	van	11	maart	collecteert	de	
diaconie	 voor	 ons	 nieuwe	 jaarproject	 via	
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	Beeld	en	Geluid.			

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.		
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	
	
Bijna	 iedere	 week	 treft	 u	 een	 alinea	 in	 de	
Nieuwsbrief	 onder	 de	 kop	 “Omzien	 naar	
elkaar.”	 We	 zetten	 op	 een	 rij	 welke	
gemeenteleden	er	bijzondere	aandacht	nodig	
hebben	of	verdienen.		In	de	kerk	noemen	we	
“omzien	 naar	 elkaar”	 ook	 wel	 “pastoraat.”	
We	 proberen	 elkaar	 als	 leden	 van	 de	
gemeente	 van	 Christus	 op	 onze	 levensweg	
tot	 hulp	 en	 steun	 te	 zijn.	 Dat	 kan	 al	 heel	
ongedwongen	 door	 bij	 de	 koffie	 na	 de	
kerkdienst	 naar	 iemands	 gezondheid	 te	
informeren,	of	door	zomaar	een	bezoekje	of	
een	 telefoontje.	 En	 wat	 te	 denken	 van	 de	
inloopochtenden	en	van	wat	de	gebedskring	
voor	veel	mensen	betekent?	Zo	is	pastoraat	
iets	voor	alle	gemeenteleden.		
Daarnaast	is	er	ook	georganiseerd	pastoraat.	
Ouderlingen	 en	 predikant	 zijn	
verantwoordelijk	 voor	 het	 georganiseerde	
pastoraat	en	het	bezoekwerk	in	de	gemeente.	
Zo	 is	 onze	 Michaëlkerk	 opgedeeld	 in	 vijf	
wijken.	 In	 iedere	wijk	 is	 een	wijkouderling	
actief,	 samen	met	een	wijkteam.	Met	elkaar	
zorgen	zij	voor	het	 "omzien	naar	elkaar"	 in	
hun	 wijk.	 Dit	 betekent	 bijvoorbeeld	 het	
bezoeken	 van	 nieuw-ingekomenen,	 het	
afleggen	 van	 kraambezoeken	 en	 het	
feliciteren	 van	 jarige	 en	 jubilerende	
gemeenteleden.	Maar	 ook	 het	meeleven	 bij	
ziekte	en	rouw.	
De	 wijkouderlingen	 gaan	 voorop	 om	 het	
meeleven	met	elkaar	in	de	gemeente	vorm	en	
inhoud	 te	 geven.	 Gemeenteleden	 die	 prijs	
stellen	 op	 bezoek,	 kunnen	 daarvoor	 eerst	
met	 wijkouderling	 of	 een	 lid	 van	 het	
wijkteam	 contact	 opnemen.	 Waar	 er	
concreet	 aanleiding	 is	 om	 de	 predikant	 te	
hulp	te	roepen,	gebeurt	dat.	De	predikant	is	
op	 zijn	 beurt	 dan	 vooral	 belast	 met	
‘crisispastoraat’	en	pastoraat	naar	aanleiding	
van	concrete	situaties	als	huwelijk,	geboorte,	
ernstige	ziekte,	rouw,	psychische	problemen	
en	dergelijke.	
Veertien	dagen	geleden	werd	Teunis	Reedijk	
bevestigd	als	ouderling	van	wijk	3	(zuidwest	
en	Darthuizen).	Hij	neemt	de	pastorale	taken	
van	Ida	Hogendoorn	over,	die	zich	zo	op	haar	
kerkenraadsvoorzitterschap	 kan	
concentreren.	Daarmee	ziet	de	taakverdeling	
in	het	bezoekwerk	er	als	volgt	uit:		
	
	
	

Wijk	1	noordoost	-	Wim	Immink		
Wijk	2	zuidoost	-	Liesbeth	van	de	Waerdt			
Wijk	 3	 zuidwest	 en	 Darthuizen	 –	 Teunis	
Reedijk		
Wijk	4	midden	–	Martin	van	Herk		
Wijk	5	noordwest	-	Coby	Gerestein			
Predikant	–	Pieter	Goedendorp		
Scriba	-	Marian	Clarijs		
Voorzitter	Kerkenraad	–	Ida	Hogendoorn			
	
Onze	zieken	
	
Naast	 de	 gemeenteleden	
die	de	afgelopen	wek	een	
operatieve	 ingreep	
hebben	 onder	 gaan	 of	
weer	 thuis	 mochten	 komen	 uit	 het	
ziekenhuis	 zijn	 er	 ook	 nog	 andere	
gemeenteleden	 die	 nog	 altijd	 te	 maken	
hebben	 met	 een	 langdurig	 behandeltraject	
vanwege	 een	 aandoening.	 Niet	 alle	 namen	
worden	altijd	genoemd.	We	hopen	en	bidden	
om	de	ervaring	van	Gods	nabijheid	voor	hen	
en	wensen	allen	kracht	en	goede	moed.	
	
Bloemengroet	
	
De	 bloemengroet	 van	
zondag	 6	 maart	 was	
bestemd	 voor	 dhr.	 Bert	
Hogendoorn.	
Het	 boeket	 dat	 tijdens	
Biddag	 in	de	kerk	stond,	was	bestemd	voor	
familie	Van	Doorn.	
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BERICHTEN		
 
Biddag	voor	gewas	en	arbeid	
	
Als	 altijd	 was	 er	
tijdens	de	Bidstond,	
afgelopen	
woensdagavond,	
een	 bijzondere	
bloemschikking	
opgemaakt	 in	 de	
Michaëlkerk.	
Isabella	Versluis	en	
Koos	 Dekker	
maakten	 ‘m.	 Ze	
kozen	 voor	 bloemen	 in	 de	 kleuren	 geel	 en	
blauw	en	drukten	zo	de	verbondenheid	met	
het	Oekraïense	volk	uit.	 ’n	Klein	geel-blauw	
keitje	herinnerde	eraan	te	bidden	voor	vrede	
in	 Oekraïne:	 “Pray	 for	 Ukraine.”	 Het	 dode	
hout	 en	 de	 aarde	 samen	 met	 de	
voorjaarsbolletjes	 verwijzen	 naar	 wat	 de	
aarde	ons	geeft	dankzij	de	Schepper.	God	laat	
alles	weer	groeien	en	bloeien.	
	
Een	Paaskaars	thuis		
	
De	 Veertigdagentijd	
begon.	 Over	 een	 aantal	
weken	vieren	we	Pasen.	
Dan	 zal	 in	 de	 kerk	 de	
nieuwe	Paaskaars	 voor	
het	eerst	branden.	Wist	
u/je	dat	zo’n	Paaskaars	
ook	in	een	klein	formaat	
voor	 thuis	 te	 koop	 is?	
Een	 goede	 manier	 om	
de	Paastijd	in	huiselijke	
kring	en	te	beleven.		
De	diaconie	heeft	onlangs	gekozen	voor	een	
kaars	in	de	uitvoering	‘Een	nieuw	begin’.	Een	
mooie,	passende	kaars,	gedecoreerd	met	een	
regenboog	en	vredesduif.	Voor	thuis	kunt	u	
dezelfde	decoratie	kiezen,	of	een	ander	mooi	
model.		
Bestellen	 kan	 direct	 bij	 onze	 groothandel	
www.boca.nl.	 Afhankelijk	 van	de	maat	 kost	
een	kaars	tussen	ongeveer	€20	en	€60.		
Pasen	wordt	gevierd	op	17	en	18	april	2022.	
De	 uiterste	 besteldatum	 voor	 de	
Huispaaskaarsen	 is	 14	 maart	 2022.	 In	 dat	
geval	 beschikt	 u	 vóór	 Pasen	 over	 uw	
Huispaaskaars(en).	 Natuurlijk	 blijven	 de	
Huispaaskaarsen	ook	na	Pasen	leverbaar.		
	

Verjaardag	in	de	kerk	
	
Afgelopen	 dinsdag,	 8	maart,	 hebben	we	 de	
verjaardagviering	in	de	Binder	gehad.	Omdat	
onze	 predikant	 op	 cursus	 was,	 was	 Coby	
Gerestein	er	om	ons	te	ondersteunen	en	de	
ochtend	te	openen	met	een	mooi	gedicht	en	
gebed.	
We	waren	er	met	ong.	40	gemeenteleden	en	
begonnen	met	koffie	en	gebak.	Na	een	praatje	
zijn	 we	 aan	 de	 slag	 gegaan	 met	
spreekwoorden	 en	 gezegden.	Dit	 deden	we	
in	groepjes	en	er	werd	druk	overleg	gevoerd	
om	 alles	 goed	 te	 beantwoorden	 onder	 het	
genot	van	een	hapje	en	een	drankje.	
Iedereen	weer	blij	dat	we	elkaar	weer	zagen	
en	samen	konden	zijn.	De	ochtend	was	dan	
ook	 zo	 om.	We	 hebben	 afgesloten	met	 een	
lied	en	iedereen	ging	voldaan	huiswaarts.	
Anneke	Kievith	
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Bedrijvigheid	
	
Mocht	 u	 komende	
maandag	 bij	 het	
passeren	 van	 de	

Michaëlkerk	 veel	 bedrijvigheid	 zien,	 weet	
dan	dat	daar	opnamen	worden	gemaakt	voor	
het	 KRO-NCRV	 programma	 “Petrus	 in	 het	
land”.	 De	 opnamen	 worden	 gebruikt	 voor	
een	 aflevering	 die	 binnenkort	 uitgezonden	
zal	worden.	Daarover	berichten	we	tegen	die	
tijd	weer	in	de	Nieuwsbrief.		
	
Ringbijeenkomst	
	
Nu	 de	meeste	maatregelen	 rondom	Corona	
vervallen	 worden	 er	 weer	 activiteiten	
georganiseerd,	 en	 ingehaald.	 Zo	 stond	 er	
twee	 jaar	 geleden	 een	 ringbijeenkomst	
gepland	 in	 de	 Michaëlkerk,	 waarin	 we	 het	
proces	 van	 het	 tot	 stand	 komen	 en	
verbouwen	 van	 het	 liturgisch	 centrum	
zouden	 toelichten.	 Voor	 ons	 inmiddels	
alweer	 5	 jaar	 geleden.		
De	 bijeenkomst	 staat	 nu	 gepland	 op	
woensdag	23	maart,	vanaf	19.30	uur.		
Mocht	u	hierin	ook	geïnteresseerd	zijn,	kunt	
u	 contact	 opnemen	met	 ondergetekende.	 U	
dient	zich	hiervoor	van	tevoren	op	te	geven.	
Marian	Clarijs	
	
Boekenclub	
	
Komende	 dinsdagavond	 15	maart	 komt	 de	
Boekenclub	 na	 lange	 tijd	 weer	 bij	 elkaar:	
19.30	uur	in	het	Michaëlhuis.	We	pakken	de	
draad	 op	 waar	 we	 die	 in	 december	 los	
moesten	 laten:	 bij	 de	 roman	 van	 Paolo	
Gognetti	 ‘De	 acht	 bergen.’	 Omwille	 van	 de	

organisatie	vinden	we	het	prettig	wanneer	je	
je	even	aanmeldt.		
Hopelijk	tot	ziens!	
Annette	Barreveld	en	ds.	Pieter	Goedendorp	
	
JEUGD	EN	JONGEREN	
	
Kindernevendienst	
	
Voor	de	tweede	zondag	in	de	veertig	dagen	
tijd	 is	 weer	 een	 nieuwe	 uitnodiging.	 We	
horen	deze	zondag	het	verhaal	uit	Johannes	
12:20-36:	Een	paar	Grieken	die	in	Jeruzalem	
Pesach	 vieren,	willen	 Jezus	 graag	 zien.	 Jezus	
vertelt	over	een	graankorrel,	die	moet	sterven	
om	vrucht	te	dragen.	Zo	zal	het	ook	met	hem	
gaan.	
	

Denkt	u	ook	nog	aan	het	lege	vlaggetje	voor	
aan	de	vlaggenlijn?	De	lege	vlaggetjes	liggen	
bij	 de	 in/uitgang	 van	 het	 Michaëlhuis.	
Achterin	 deze	 nieuwsbrief	 vindt	 u	 ook	 een	
leeg	exemplaar.	Knutselt	u	mee?	
	
Catechesegroep	‘Meeting	Point’		
	
Om	 alvast	 te	 noteren:	 maandagavond	 21	
maart	 van	 19.00	 tot	 19.45	 uur	 staat	 de	
eerstvolgende	 afspraak	 voor	 de	
catechesegroep.	 We	 maken	 er	 een	
ontspannen	bijeenkomst	van!	
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LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	–	zondag	13	maart			
	
-Mededelingenfilm	en	orgelspel	
-Welkom	
-Hand	op	het	hart	
-Zingen:	lied	281:1,	2,	3	en	6	
-Votum	en	Groet	
-Zingen:	psalm	25:1	en	2	(psalm	van	de	
zondag)	
-De	Tien	Woorden	
-Zingen:	psalm	86:4	
-Gebed		
-Voor	de	kinderen	
-Zingen:	‘Een	slinger	van	verhalen’		
-Schriftlezing:	Exodus	34:27	t/m	35	(NBV)	
-Schriftlezing:	Lucas	9:26	t/m	36	(NBV)	
-Zingen:	lied	633:1	en	5	
-Verkondiging	
-Zingen:	lied	543	
-Gebeden	
-Toelichting	op	de	collecte	
-Slotlied:	lied	1008		
-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.		
	
Kerkdiensten	komende	periode	
	
20	mrt.:	ds.	Pieter	Goedendorp	

-	3e	zondag	veertig-dagen-tijd	
27	mrt.:	ds.	Pieter	Goedendorp	

-	4e	zondag	veertig-dagen-tijd,		
-	viering	Heilig	Avondmaal	

3	april:	mw.	ds.	D.	Atema,	Barneveld	
-	5e	zondag	veertig-dagen-tijd	

	
	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	18	maart	2022.	
	
	
	
	
	
	

	 	

Voor	ieder	land	waar	oorlog	is,	
bidden	wij	tot	U,	o	Heer.	
Voor	ieder	mens	in	duisternis,	
bidden	wij	tot	U,	o	Heer.	
Voor	ieder	mens	die	geen	vreugde	heeft,	
bidden	wij	tot	U,	o	Heer.	
Voor	ieder	die	in	wanhoop	leeft,	
bidden	wij	tot	U,	o	Heer.	
	

Want	U	kunt	ons	bevrijden.	
U	hebt	daartoe	de	kracht.	
In	Uw	Hand	zijn	de	tijden.	
In	U	is	alle	macht!	

	
Voor	ieder	die	in	vrede	leeft,	
bidden	wij	tot	U,	o	Heer.	
Voor	ieder	die	naar	hoogheid	streeft,	
bidden	wij	tot	U,	o	Heer.	
Voor	ieder	die	op	aarde	leeft,	
bidden	wij	tot	U,	o	Heer.	
Voor	ieder	die	hier	onrecht	heeft,	
bidden	wij	tot	U,	o	Heer.	
	
	

Foto:	Unsplash,	Olga	Subach,	Oekraïne	
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Wat	is	voor	u/jou	belangrijk	op	weg	naar	Pasen?	
	 	

	
	
	


