
1	
	

Alles	komt	goed?!	
	
Dat	was	de	titel	van	de	aflevering	van	het	TV-programma	‘Petrus	in	het	Land’	die	veertien	dagen	
geleden	 op	 NPO2	 werd	 uitgezonden.	 ‘Onze’	 Michaëlkerk	 werd	 er	 in	 beeld	 gebracht.	 Een	 paar	
gemeenteleden	kwamen	aan	het	woord.	En	mij	was	gevraagd	om	bij	de	Tombe	van	Nellesteijn	en	het	
houten	kruis	op	het	Kerkplein	een	verbindend	woord	te	spreken.	Daar	werd	me	in	de	afgelopen	dagen	
nog	een	aantal	keren	naar	gevraagd.	Zo	druk	ik	het	hieronder	nog	eens	af.	Een	overdenking	waarin	
het	thema	van	The	Passion,	komende	donderdag	vanuit	Doetinchem	op	TV,	al	 in	meeklinkt:	 ‘Alles	
komt	goed?!’	
	
Leersum	kwam	in	de	zomer	van	het	vorige	jaar	even	in	het	nieuws.	Op	de	middag	van	de	18de	juni	
werd	ons	dorp	getroffen	door	een	vreselijke	valwind.	Je	ziet	er	hier	om	mij	heen	de	sporen	nog	
van.	Na	een	hete	zomerdag	pakten	wolken	zich	samen,	er	zat	onweer	 in	de	 lucht.	Maar	wat	er	
gebeurde	was	overrompelend.	In	een	oogwenk	kwam	er	een	valwind	naar	beneden.	Hagelstenen	
als	keien	zo	groot.	Alles	vloog	door	de	lucht.	Bomen	knapten	als	lucifers.	Auto’s	werden	eronder	
bedolven.	Huizen	raakten	beschadigd.	Onbewoonbaar	zelfs.	De	ontreddering	was	groot.	
Die	valwind	is	voor	mij	een	beeld	geworden	voor	de	kwetsbaarheid	van	het	leven.	In	het	groot.	En	
dan	denken	we	onvermijdelijk	aan	de	allesvernietigende	storm	die	nu	door	Oekraïne	raast.	En	in	
het	klein	van	onze	levens	kan	het	ook	gebeuren,	zo’n	onvoorziene	valwind.	Zo	kwam	een	maand	
geleden	jonge	dorpsgenoot	bij	een	ongeval	met	zijn	machine	om	het	leven.	Z’n	familie,	de	vrienden,	
het	hele	dorp	was	in	rouw	gedompeld.		
	
Maar	bij	alle	ellende	die	mensen	meemaken,	zie	ik	als	dominee	ook	mooie	dingen	gebeuren.	Zo	
ook	afgelopen	zomer:	het	dorp	kwam	direct	in	actie,	mensen	stonden	voor	elkaar	klaar.	En	ook	na	
dat	vreselijke	ongeval.	Wat	een	verbondenheid	bleek	er	 in	die	vreselijke	dagen.	Het	hele	dorp	
stond	en	staat	om	de	familie	heen.	
Soms	 overkomen	 je	 dingen	 en	 denk	 je:	 komt	 het	 nu	 nog	 wel	 goed?	 Bij	 alles	 wat	 er	 als	 een	
verwoestende	valwind	over	de	wereld	en	over	je	leven	heen	kan	storten	twijfel	je	er	wel	eens	aan.	
Maar	ik	geloof:	er	is	altijd	een	weg	door	het	leed	heen.	Dat	is	vaak	geen	makkelijke	weg,	hij	is	soms	
moeilijk	begaanbaar,	je	komt	maar	langzaam	vooruit.	Maar	hij	is	er	wel.	En	je	hoeft	hem	ook	niet	
alleen	te	gaan.	
	
Om	die	weg	gaat	het	ook	in	de	kerk,	in	deze	tijd	richting	Pasen.	In	de	
Michaëlkerk	doen	we	al	jaren	op	Goede	Vrijdag	een	ritueel.	Iedereen	
mag	een	steentje	neerleggen	aan	de	voet	van	het	kruis.	Een	steen	als	
een	stil	gebed.	Alles	kan	je	kwijt	bij	de	Heer	van	het	leven,	die	ons	
lijden	en	onze	schuld	op	zich	nam	en	droeg.	En	dat	geeft	hoop.	Want	
zelfs	 Jezus’	 lijden	 aan	 het	 kruis	 blijkt	 op	 de	 Paasmorgen	 geen	
doodlopende	weg	 te	 zijn.	Daarom	kunnen	we	hopen	dat	God	oog	
voor	ons	heeft.	En	dat	het	uiteindelijk	goed	komt!	
	
ds.	Pieter	Goedendorp	
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BIJ	DE	DIENSTEN	
	
Zondag	10	april	–	Palmpasen	
	
Drie	jaar	geleden	vierden	we	voor	het	laatst	Palmpasen	met	de	kinderen	van	de	Michaëlkerk	in	
een	hoofdrol.	Wat	zijn	we	blij	dat	het	nu	weer	kan!	De	kinderen	die	dat	willen	worden	al	vroeg	in	
de	kerk	verwacht	om	hun	Palmpaaskruisen	te	versieren.	Aan	het	einde	van	de	dienst	laten	ze	die	
aan	 alle	 kerkgangers	 zien	 en	 gaan	 ermee	 op	 pad	 naar	 het	
Gouden	Hart,	even	verderop	aan	de	Rijksstraatweg.		
Het	 is	 komende	 zondag	 de	 laatste	 zondag	 van	 de	
Veertigdagentijd	en	het	begin	van	de	Stille	Week.	We	lezen	van	
Jezus’	intocht	in	Jeruzalem.	Ds.	Pieter	Goedendorp	gaat	voor	in	
de	 dienst.	 Het	 orgel	 wordt	 bespeeld	 door	 Frank	 Firet.	 Er	 is	
oppas	voor	de	kleinsten	en	nevendienst	voor	de	kinderen	in	de	
basisschoolleeftijd.		
	
Donderdag	14	april	–	avondgebed	–	19.30	uur	
	
Op	de	avond	van	de	Witte	Donderdag	begint	om	19.30	uur	in	
de	kerk	met	een	avondgebed	een	reeks	van	drie	‘diensten’	in	de	
laatste	dagen	vóór	Pasen.	Tijdens	dit	avondgebed,	eenvoudig	van	opzet,	verplaatsen	we	ons	 in	
gedachten	naar	de	laatste	avond	die	onze	Heer	met	zijn	leerlingen	doorbracht.	In	lied,	Bijbellezing	
en	gebed	laten	we	tot	ons	doordringen	wat	de	daad	die	Jezus	stelde	voor	ons	betekent.	Psalm	139	
wordt	daarbij	voor	ons	een	rode	draad	om	te	volgen.	Ds.	Pieter	Goedendorp	leidt	het	avondgebed.	
Frank	Firet	begeleidt	de	samenzang.	
	
Goede	Vrijdag	15	april	–	lezing	van	het	Lijdensevangelie	–	19.30	uur	
	
Om	19.30	uur	begint	de	dienst	waarin	we	het	evangelie	van	het	lijden	en	sterven	van	onze	Heer	
lezen.	In	een	verzorgd	vormgegeven	liturgie	slaan	we	het	Johannesevangelie	op	en	denken	na	over	
de	betekenis	van	Jezus	lijden	en	sterven.	De	dienst,	mede	voorbereid	door	de	werkgroep	liturgie	
van	onze	gemeente,	wordt	geleid	door	ds.	Pieter	Goedendorp.	Een	passende	muzikale	 inbreng	
komt	van	Marieke	van	Duren	en	Saskia	van	Hattem.	Frank	Firet	begeleidt	de	samenzang.					
	
Zaterdag	16	april	-	avondgebed	–	19.30	uur	
	
Ook	 op	 de	 Stille	 Zaterdag	 komen	 we	 in	 de	 vroege	 avond	 om	 19.30	 uur	 bij	 elkaar	 voor	 een	
avondgebed.	Wat	die	dag	waarop	Christus	rustte	 in	de	dood	ons	kan	zeggen,	daar	gaat	het	om	
wanneer	we	samen	de	Bijbel	opslaan,	luisteren,	stilte	zoeken,	zingen	en	bidden.	Zo	hopen	we	op	
Paasmorgen	des	te	meer	in	verwondering	te	kunnen	vieren	dat	Jezus’	graf	door	zijn	leerlingen	
leeg	werd	aangetroffen.	Ds.	 Pieter	Goedendorp	 leidt	het	 avondgebed.	 Frank	Firet	begeleidt	de	
samenzang.	
	
Zondag	17	april	-	Pasen	
	
Zondag	17	april	mogen	we	het	Paasfeest	vieren!	Ds.	Pieter	Goedendorp	gaat	voor	 in	de	dienst.	
Muzikale	medewerking	wordt	 verleend	 door	Wim	 ter	 Haar	 op	 het	 orgel,	 Carine	 Roos	 en	 een	
kinderkoortje	van	kinderen	uit	onze	gemeente.		
	
	
	
	
	
	
 

Omnia	 Hamers,	 studente	 aan	 de	
Toneelacademie	 in	 Maastricht,	 maakt	
tijdens	 de	 dienst	 van	 Palmpasen	 enkele	
video-opnamen.	Ze	werkt	 in	het	kader	van	
haar	 regisseursopleiding	 aan	 een	 korte	
speelfilm.	Omnia	vroeg	om	toestemming	om	
-in	 alle	 terughoudendheid-	 scènes	 in	 onze	
kerk	te	mogen	opnemen.	Een	plek	‘onder	het	
hemeltje’	 zal	 daarvoor	 waarschijnlijk	 het	
beste	 passen.	Waarom	 onze	 dorpskerk	 als	
locatie?	 Omdat	 sinds	 enkele	 maanden	
Omnia’s	ouderlijk	huis	in	Leersum	staat! 
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COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Zondag	10	april	
	
Tijdens	de	dienst	van	10	april	collecteert	de	diaconie	voor	“het	Nederlands	Bijbelgenootschap”	
(collecte	1	via	de	collecte-app)	
	
Het	 Nederlands	 Bijbelgenootschap	 brengt	 de	 Bijbel	 dichtbij,	 sinds	 1814.	 Samen	 met	 leden	 en	
donateurs	maken	we	het	mogelijk	dat	mensen	in	binnen-	en	buitenland	de	Bijbel	ontdekken,	ervaren	
en	doorgeven.	Dat	doen	we	voor	volgende	generaties,	in	andere	talen	en	in	nieuwe	vormen.	Het	NBG	
is	 er	 voor	 iedereen	 die	 de	 Bijbel	 relevant	 vindt	 en	 er	 zingeving	 voor	 zijn	 of	 haar	 leven	 aan	 wil	
ontlenen.	
	
Voor	iedereen	een	begrijpelijke	bijbel	in	de	eigen	taal.	In	Nederland	doen	we	dat	met	bijbels,	revisies	
van	bijbels,	e-books	en	de	website	debijbel.nl,	waar	iedereen	de	complete	Nieuwe	Bijbelvertaling,	de	
NBG-vertaling	1951	en	de	Statenvertaling	kan	lezen	en	vergelijken.	Wereldwijd	zoekt	het	NBG	uit	
waar	 de	 grootste	 nood	 is,	 en	 vervolgens	 slaan	 we	 de	 handen	 ineen	 met	 bijbelgenootschappen	
wereldwijd	om	zoveel	mogelijk	bijbels	te	verspreiden.	
	
De	Bijbel	is	geschreven	in	een	andere	tijd	en	cultuur.	Er	staan	bekende	verhalen	in,	maar	ook	teksten	
die	voor	de	moderne	lezer	lastiger	te	begrijpen	zijn.	Het	NBG	wil	een	brug	slaan	tussen	de	bijbelse	
bronteksten	en	de	behoeften	van	bijbellezers.	Dat	doen	we	met	vertalingen,	lezingen,	blogs,	boeken	
en	workshops	over	de	Bijbel.	Op	debijbel.nl	vinden	bijbellezers	uitleg	bij	bijbelse	begrippen,	filmpjes,	
foto’s	en	tijdlijnen,	kaarten	met	bijvoorbeeld	de	reizen	van	Paulus.	
	
De	Bijbel	raakt	je.	Het	boek	is	dan	wel	eeuwenoud,	toch	geeft	het	steeds	nieuw	inzicht	of	zet	het	je	
aan	het	denken.	Wat	zijn	de	ervaringen	van	mensen	van	nu?	En	hoe	kun	je	met	de	Bijbel	aan	de	slag?	
Het	NBG	laat	zien	op	welke	manier	de	Bijbel	vandaag	de	dag	nog	steeds	relevant	is.	De	Bijbel	is	een	
boek	voor	het	leven!	
	
De	algemene	kerkelijke	collecte	(collecte	2	via	de	collecte-app)	op	deze	zondag	is	bestemd	voor	
Beeld	en	Geluid.			
	
	
Zondag	17	april	
	
Tijdens	deze	dienst	collecteert	de	diaconie	voor	ons	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.	“Veel	jongeren	hier	zijn	een	doel	in	
hun	leven	verloren	door	alle	misère,”	vertelt	Maher	el	Hajj,	directeur	van	het	centrum.	“Wij	bieden	
hen	een	veilige	plek,	ruimte	om	anderen	te	ontmoeten,	tijd	om	met	de	Bijbel	bezig	te	zijn,	maar	ook	
een	opleiding	waarmee	ze	praktisch	aan	de	slag	kunnen.”		
Kerk	in	Actie	steunt	het	werk	voor	kwetsbare	jongeren	in	Libanon.	Geef	in	de	collecte	en	steun	het	
werk	van	jongerencentrum	Manara	in	Beiroet.	Helpt	u	mee?	
	
De	algemene	kerkelijke	collecte	(collecte	2	via	de	collecte-app)	op	deze	zondag	is	bestemd	voor	
Orgel	en	Muziek.			
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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.	
	
	
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	
	
Er	zijn	vele	namen	te	noemen.	Niet	iedereen	voelt	zich	
zó	 met	 de	 kerk	 verbonden	 dat	 zoiets	 vanzelf	 zou	
spreken.	En	niet	iedereen	stelt	er	altijd	prijs	op.	Laten	we	
er	met	elkaar	attent	op	zijn.	Ziek	zijn	–	wanneer	 je	 lijf	
niet	(meer)	doet	wat	moet	of	wat	je	wilt	–	of	wanneer	je	
geest	zich	tegen	je	keert	–	wanneer	je	lijdt	in	of	aan	het	
leven:	 het	 kan	 een	 uitdaging	 zijn	 of	 zelfs	 een	 grote	
aanvechting.	 We	 hopen	 en	 bidden	 voor	 elkaar	 om	
geestkracht	 en	 moed	 dat	 alles	 aan	 te	 gaan	 en	 om	 de	
mogelijkheden	onder	 alle	 omstandigheden	Gods	 liefde	
gewaar	 te	 blijven.	 Pasen	 viert	 dat	 God	 onder	 alle	
omstandigheden	oog	heeft	voor	ons.	Laten	we	dat	in	ons	
meeleven	met	elkaar	handen	en	voeten	geven.		
ds.	Pieter	Goedendorp	
	
	
	
	 	

Rust	nu	mijn	ziel	
	
Rust	nu	mijn	ziel.	Laat	ze	maar	roepen,	
dringen	om	ruimte	die	God	toebehoort.	
Smart	kent	haar	klacht,	vreugde	haar	
zingen,	
chaos	vraagt	een	herscheppend	woord.	
	

Rust	nu	mijn	ziel.	Zoek	niet	onrustig	
te	vroege	vrede,	maar	geef	je	aan	God.	
Voedsel	is	het	dat	niet	verzadigt,	
drinken	te	over,	toch	kwelt	dorst.	
	

Rust	nu	mijn	ziel.	Dit	is	jouw	lichaam,	
jouw	lastig	lichaam,	hoe	word	je	weer	heel?	
Soms	even	raakt	hemel	de	aarde;	
God	geve	dat	je	ziet	en	weet.	
	

Rust	nu	mijn	ziel.	Weet	je	geborgen,	
durf	te	geloven,	hoor:	God	heeft	je	lief.	
In	pijn	en	leed	deel	je	in	Christus,	
Hij	kent	de	smart,	Hij	roept:	vrees	niet.	
	
(Lied	932	–	tekst	en	melodie	John	L.	Bell	–	‘Silence,	my	
soul’-	vertaling	Andries	Govaart)	
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Bloemengroet	
	
Het	avondmaal-bloemstukje	van	zondag	27	maart	ging	naar	dhr.	en	mw.	Van	Den	
Broek	en	de	bloemengroet	op	3	april	was	bestemd	voor	mw.	G.	Broekhuizen.	
	
	

BERICHTEN		
	
Zingen	op	paasmorgen	
	
Dit	jaar	willen	we	de	Paasdag	starten	met	het	zingen	van	paasliederen	door	het	gehele	dorp.	
We	starten	om	7.00	uur	vanaf	het	Kerkplein.	
Opgeven	vooraf	bij	Fredy	van	der	Weiden	of	Marian	Lelapary.	
	
	
Een	kei	bij	het	kruis	
	
In	 de	 coronatijd	 haalden	 we	 er	 het	 nieuws	 mee:	 het	
houten	kruis	op	het	Kerkplein.	 “Wie	er	komt,	 kan	wat	
hem	of	haar	zorgen	baart	of	neerdrukt	erbij	kwijt	in	de	
vorm	van	een	kleine	zelf	meegenomen	kei.	Een	kleine	kei,	
een	‘klaagsteen’,	kaal	of	desgewenst	met	een	enkel	woord	
erop	of	zelfs	beschilderd	of	met	een	kort	briefje	erbij.	Het	
kan	allemaal.	Op	 ieder	moment	van	de	dag”	zeiden	we	
erbij.	Maar	ook	nu	de	kerk	weer	open	is,	hebben	we	in	
de	 afgelopen	 tijd	 het	 kruis	 weer	 buiten	 neergezet.	
‘Petrus	in	het	Land’	vroeg	ernaar.	Er	hebben	al	heel	wat	
mensen	 een	 steentje	 neergelegd.	 En	 in	 de	 komende	
dagen	kan	het	nog	altijd!	
Maar	 daarbij	 blijft	 het	 niet.	 Na	 Goede	 Vrijdag,	 het	 lijden,	 komt	 immers	 Pasen,	 het	 feest	 van	
Christus’	Opstanding.	Pasen	is	een	feest	van	nieuw	leven	en	dus	van	hoop.	Zo	zal	op	de	Paasdag	
het	kruis	bij	de	kerk,	met	al	die	stenen	eromheen,	met	bloemen	worden	versierd.	Daarom	nodigen	
we	iedereen	die	juist	die	hoop	wil	benadrukken	óók	uit	om	langs	te	komen	en	een	bloem	bij	het	
kruis	neer	te	leggen.	Wie	wil,	mag	in	alle	vrijmoedigheid	gewoon	op	het	Kerkplein	langskomen!	
	

	
Boekenclub	
	
Graag	brengen	we	 'De	kaalvreter'	nog	even	onder	de	aandacht,	mét	daarbij	de	
uitnodiging	met	anderen	erover	door	te	spreken	bij	de	Boekenclub.	De	kaalvreter	
is	de	debuutroman	van	Machteld	Siegmann.	Graag	zien	we	u	op	dinsdag	19	april	
om	19.30	uur	in	het	Michaëlhuis.	Het	is	fijn	als	u	even	laat	weten	dat	u	komt.	
Hartelijke	groet,	Ds.Pieter	Goedendorp	en	Annette	Barreveld	
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Tentoonstelling:	Ik	ben	Dietrich	Bonhoeffer		
	

In	 het	Michaëlhuis	 is	 er	 in	 de	 vitrinekast	 een	 tentoonstelling	 ingericht	 over	
Dietrich	Bonhoeffer.	Neem	gerust	een	kijkje.	
	
Dikwijls	krijg	ik	de	vraag;	"wie	is	die	Bonhoeffer?"		
De	persoon	in	kwestie	was	in	de	jaren	1906-1945,	een	jongen	van	gegoede	
huize,	die	in	1919	ervoor	koos	om	theologie	te	gaan	studeren.	Zijn	verlangen	
om	 pastor	 en	 theoloog	 te	 worden,	 heeft	 hij	 reeds	 als	 kind	 opgevat.	 Vaak	
speelde	hij	met	zijn	broers	en	zussen	kerkje,	in	de	tuin	bij	het	ouderlijk	huis.				
Vele	studie	jaren	later	in1927	behaalde	hij	zijn	doctoraal.	De	synode	van	de	

evangelisch	kerk,	vond	hem	te	jong	om	gemeente	werk	te	gaan	doen	en	zond	hem	voor	1	jaar	als	
vicaris	naar	de	Duitse	Evangelische	gemeente	 in	Madrid	als	assistent	van	de	aldaar	werkzame	
predikkant,	die	dringend	wat	rust	nodig	had.	Het	begin	was	er.														
In	een	razend	tempo	steeg	zijn	naam	en	roem	binnen	Duitsland.	Als	jeugd	en	jongeren	pastor	was	
het	zijn	lust	en	leven	binnen	de	universiteit	en	de	diverse	kerken	in	Berlijn,	New	York	en	Londen.	
Inmiddels	hadden	het	Nazibewind	alle	geloofsgemeenschappen			bevolen	om	toe	te	treden	binnen	
het	Reichskirche	verband.	Daarom	werd	hij	teruggeroepen	om	in	eigen	land	leiding	te	gaan	geven	
aan	een	alternatieve	vorm	van	kerk	zijn.	De	ondergrondse	kerk	kreeg	vorm.	Gedurende	zijn	werk	
als	pastor	en	leidinggevende	heeft	hij	getracht	vorm	te	geven	aan	de	oecumene,	bezocht	vaak	dr.	
Visser	 t	 hoofd	 en	Karl	Barth	 in	 Zwitserland	 en	Bisschop	Bell	 in	 Londen	 en	 een	 conferentie	 in	
Sigtuna	(Zweden).	
Uiteindelijk	koos	hij	voor	het	ondergrondse	verzet	tegen	het	Nationaal	Socialisme.	Als	zodanig	
was	hij	ook	medeverantwoordelijk	voor	de	aanlag	van	de	20	juni	1944	door	Stauffenberg	op	Hitler	
en	zijn	directe	staf.	Na	een	gevangenisstraf	volgde	op	5	mei	1944	de	dood	door	ophanging	in	het	
concentratiekamp	Flossenbürg	op	persoonlijk	bevel	van	Adolf	Hitler.	
Vandaar	dan	ook	de	tentoonstelling	in	het	Michaelhuis.	
Peter	de	Grunt	
	
JEUGD	EN	JONGEREN	
	
Ben	je	klaar	voor	het	feest?	
	
Twee	feestjes	hebben	we	in	het	vooruitzicht.	Allereerst	vieren	we	op	zondag	10	april	Palmpasen.	
We	gaan	Palmpaasstokken	versieren	en	laten	deze	ook	zeker	in	de	kerk	even	zien.	
Zondag	17	april	is	het	feest	waar	we	al	weken	naartoe	leven;	Pasen!		
We	hopen	jullie	allemaal	te	zien	in	deze	feestelijke	diensten.	De	uitnodigingen	vinden	jullie	achter	
in	de	nieuwsbrief.	
De	leiding	van	de	kindernevendienst	
	
	
Catechesegroep	–	Paasmaaltijd	
	
Maandagavond	11	april	hopen	we	elkaar	weer	al	catechesegroep	te	treffen,	maar	let	op:	op	een	
àndere	 tijd	 dan	 anders!	 We	 komen	 om	 18.00	 uur	 bij	 elkaar	 voor	 onze	 ‘Paasmaaltijd’.	 Een	
eenvoudige	maaltijd,	waarbij	we	óók	terugdenken	aan	de	avond	waarop	Jezus	voor	het	laatst	met	
z’n	vrienden	samen	was.	Via	de	catechese-app	heeft	elke	catechisant	al	een	uitnodiging	gekregen.	
Gaf	je	je	nog	niet	op,	doe	het	dan	meteen!	De	bijeenkomst	duurt	zo’n	anderhalf	uur,	dus	je	bent	op	
de	‘gewone’	tijd	weer	klaar.	
Niels	Duifhuizen,	Pieter	Goedendorp,	Cathelijne	Jordens		
	
	 	



7	
	

FINANCIËN	
	
Bericht	vanuit	de	College	van	Kerkrentmeesters,	
	
Afgelopen	vrijdagavond	1	april	kon	er	eindelijk	weer	een	feestelijke	bijeenkomst	georganiseerd	
worden	voor	de	vrijwilligers	van	de	snuffelschuur.	
Na	twee	bewogen	jaren	waarin	het	Covid-19	virus	Nederland	in	de	greep	hield	en	de	snuffelschuur	
dicht	moest	en	soms	beperkt	weer	open	kon	bleven	de	vrijwilligers	altijd	optimistisch.	
Nu	bijna	alle	beperkingen	achter	de	rug	zijn	en	de	snuffelschuur	weer	op	volle	toeren	draait	zou	
er	deze	avond	ook	feestelijk	bekend	gemaakt	gaan	worden	wat	de	financiële	bijdrage	is	voor	de	
Michaëlkerk.	
Wat	werden	wij	verrast	en	zelfs	beetje	emotioneel	van	het	prachtige	bedrag	van	€40.000,-	euro.			
Enorme	dank	gaat	dan	ook	uit	naar	het	bestuur	van	de	snuffelschuur	maar	vooral	ook	naar	alle	
vrijwilligers	die	week	in	week	uit	hun	ziel	en	zaligheid	inzetten	om	de	snuffelschuur	weer	tot	een	
succes	te	maken.		
Nogmaals	veel	dank	namens	de	gehele	kerkenraad.	
René	Doornenbal	(vz.	CVK)	
	
	
Giften	
	
De	volgende	giften	werden	ontvangen:	
•	 €	10,00	via	mevr.	C.	Doornenbal	verjaardag	fonds	
•	 €	15,00	via	mevr.	L.	van	de	Waerdt	voor	de	kerk	
Hartelijk	dank	namens	het	College	van	Kerkrentmeesters.	
Lia	van	de	Lagemaat	 	
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LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	10	april			
	
-mededelingenvideo	en	orgelspel		
-welkom		
-“God	van	hemel	zee	en	aarde”	Lied	210:	1	en	2	
-hand	op	het	hart		
-moment	van	inkeer	
-votum	en	groet	
-psalm	van	de	zondag	
-"De	aarde	en	haar	volheid	zijn..."	Psalm	24:	1	en	5	
-bij	deze	dienst...	
-openingsgebed		
-“O	liefde	die	verborgen	zijt”	Lied	561:	1,	4	en	5	
-voor	jong	en	oud		
-“Een	slinger	van	verhalen”	(couplet	Palmzondag)	
-Schriftlezing	Jesaja	42:	1-7	
-“Mijn	dienstknecht,	mijn	geliefde”	Lied	529:	1,	2,	5	en	6	
-Schriftlezing	Johannes	12:	12-19		
-"Verheug	u,	gij	dochter	van	Sion”	Lied	550:	1	en	3	
-overdenking	
-“Alles	wat	over	ons	geschreven	is”		
-intenties	/	afkondiging	van	overlijden	
-gebed,	afgesloten	met	het	"Onze	Vader"	
-aankondiging	collecten			
-“Dans	en	zing”	Lied	555		
-we	kijken	naar	de	Palmpaaskruisen...	
-“Dit	is	een	dag	van	zingen”	Lied	552:	1	en	3		
-zending	en	zegen	
-“Dans	en	zing...”	Lied	555		
-collectevideo	en	orgelspel	
-collecte	via	GiVT-app	en	collecte	aan	de	uitgangen	
	
Orde	van	dienst	Witte	Donderdag	14	april		
–	avondgebed	–	19.30	uur	
	
welkom	
opening		
psalm		
"Heer,	die	mij	ziet	zoals	ik	ben”	Psalm	139:	1	en	2	
openingsgebed	
bij	de	schriftlezing	
schriftlezing		Johannes	13:1-15	
meditatieve	stilte		
“Heel	mijn	hart”	
gebeden,	afgesloten	met	het	'Onze	Vader'		
afsluiting		
"Toen	Jezus	wist:	nu	is	gekomen”	Lied	569	
zegenbede	
	
	
	
	
	

Zondag	10	april	-	Palmzondag	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Teunis	Reedijk		
Diaken:	Arco	van	den	Ham	
Kerkrentmeester:	Roland	van	Barneveld	
Lector:	Ina	Wolff	
Orgel:	Frank	Firet	
Collecte	Diaconie:	NBG	
Collecte	Kerk:	Beeld	en	Geluid	

 

Donderdag	14	april	2022		
–	Witte	donderdag	
Aanvang:	19.30	uur	
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Lector:	Marjon	van	den	Ham	
Orgel:	Frank	Firet	
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Orde	van	dienst	Goede	Vrijdag	15	april		
-	lezing	van	het	lijdensevangelie	–	19.30	uur	
	
-“Largo	Cantabile”	(J.B.	Loeillet)	
-gebed	op	de	drempel	(naar	Psalm	139:	1	en	7-8)	
	-“Heer,	die	mij	ziet	zoals	ik	ben…”	Psalm	139:	1	en	3	
-bij	deze	dienst...	
-gebed	van	de	Goede	Vrijdag		
-lezing:	Jesaja	50:	4-9	
	-“Christus	heeft	voor	ons	geleden”	Lied	651:	1,	2	en	3	
-het	evangelie	van	het	lijden	en	sterven	van	onze	Heer	
-Johannes	18:1-11	
-“Licht	voor	de	wereld”	Lied	587:	1		
-Johannes	18:12-27		
-“Air”	(J.S.	Bach)			
-Johannes	18:28-40	 	
-“Hemelse	koning...”	Lied	587:	3	
-Johannes	19:1-16a		 	
-“Hier	is	God	zelf”	Lied	587:	4	
-Johannes	19:16b-30		 	
-stilte	-	de	Paaskaars	wordt	gedoofd	
-“Largo	Espressivo”	(J.B.	Loeillet)	
-Johannes	19:	31-37		
-“Zing	met	de	psalm”	Lied	587:	6		
-Johannes	19:	38	-	42		
-“Rijke	geschenken”	Lied	587:	7		
-aanklacht	onder	het	kruis	
-we	overdenken	het	lijden	en	sterven	van	onze	Heer	
-“Wat	moet	ik	met	jullie”	Iona	26	
-voorbeden	op	de	Goede	Vrijdag,	afgesloten	met	Luthers	avondgebed		
-slotlied:“Nu	valt	de	nacht”	Lied	590		
-zending	en	vredewens	
-“Siciliano”	J.S.	Bach	

	
Orde	van	dienst	Stille	Zaterdag	16	april		
–	avondgebed	–	19.30	uur	
	
-welkom	
-opening		
-“Heer,	die	mij	ziet	zoals	ik	ben”	Psalm	139:	1	en	4		
-openingsgebed		
-korte	inleiding	op	de	lezing	
-schriftlezing	Johannes	19:	38	–	42	
-meditatieve	stilte	
-“Ik	zal	er	zijn”		
-gebeden,	afgesloten	met	het	'Onze	Vader'		
-afsluiting	
-“Vriendelijk	licht,	dat	heel	de	dag”	Lied	254	
-zegenbede	
	
Orde	van	dienst	Pasen	17	april	
	
De	liturgie	voor	zondag	17	april	 is	nog	niet	bekend.	Deze	
verschijnt	 in	 de	 loop	 van	 de	 week	 op	
www.pknleersum/michaelkerk	
	

Vrijdag	15	april	2022		
–	Goede	Vrijdag	
Aanvang:	19.30	uur	
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Wim	Immink	
Diaken:	Reinier	Bijkerk	
Kerkrentmeester:	Gijsbert	Meijers	
Lector:	Chiel	van	der	Weiden	
Orgel:	Frank	Firet	

 

Zaterdag	16	april	2022		
-	Stille	Zaterdag	
Aanvang:	19.30	uur	
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Lector:	Marian	Clarijs	
Orgel:	Frank	Firet	

 

Zondag	17	april	-	Pasen	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Martin	van	Herk		
Diaken:	Jos	Versluis	
Kerkrentmeester:	René	Doornenbal	
Lector:	Mirjam	van	‘t	Veld	
Orgel:	Wim	ter	Haar	
Collecte	Diaconie:	KiA	Libanon	
Collecte	Kerk:	Orgel	en	Muziek	
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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	
	
24	april:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
	 Beloken	Pasen	-	Doopdienst	
1	mei:	Ds.	Plaisier,	Amersfoort	
8	mei:	Mw.	Ds.	A.	de	Hoog,	Zeist	
	 	
	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	vrijdag	21	april	2022	
Copy	aanleveren	voor	donderdag	20	april,	18.00	uur	bij	de	scriba.	
	
	
Uitnodiging	10	april	
	

	
	
Uitnodiging	17	april	
	

	


