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Lachen	in	de	kerk	
	
De	dienst	van	de	Eerste	Paasdag	werd	een	vrolijke,	mede	dankzij	de	kinderen	in	ons	midden.	Terwijl	
Marlies	in	het	moment	met	de	kinderen	probeerde	het	gesprek	op	de	betekenis	van	het	Paasfeest	te	
krijgen,	stak	Viktor	gedurig	de	vinger	al	op.	Hij	had	iets	belangrijks	te	vertellen.	Dat	bleek	niet	over	
de	vraag	van	Marlies	te	gaan,	maar:	‘Buiten	zag	ik	een	paaseitje	liggen!’	Wat	moesten	we	lachen.	En	
een	paar	minuten	later	schaterden	we	het	uit	toen	Cathelijne	en	Janneke	uit	allerlei	hoeken	van	de	
kerk	paaseieren	tevoorschijn	haalden.	Ze	lagen	tot	op	de	preekstoel	toe	verstopt!	
	
Grinnikend	dacht	 ik	aan	de	 ‘Paaslach.’	 In	de	Middeleeuwen	was	het	een	bekend	gebruik.	 In	de	
dienst	van	Eerste	of	Tweede	Paasdag	maakte	de	voorganger	de	kerkgangers	aan	het	lachen	met	
een	paar	grappen.	Dat	was	de	‘Risus	Paschalis’,	de	Paaslach.	Het	idee	was	daarmee	de	dood	en	de	
duivel	uit	te	lachen.	Dat	mocht	en	dat	kon.	De	Opstanding	van	de	Heer	had	hen	toch	in	het	hemd	
gezet?		
	
Het	 was	 goed	 bedoeld	 misschien.	 Maar	 toen	 na	 een	 paar	
eeuwen	de	Paaslach	meer	om	de	priester	als	 ‘grappenmaker’	
ging	draaien	dan	om	het	uitlachen	van	duivel	en	dood,	was	dat	
het	moment	waarop	paus	Clemens	X	het	hele	 idee	 in	de	17de	
eeuw	heeft	verboden.	De	kerken	van	de	Reformatie	hebben	er	
trouwens	nooit	zoveel	mee	op	gehad,	maar	in	Zuid-Duitsland	
overleefde	de	traditie	als	Ostergelächter	tot	in	onze	tijd!	
Kan	 dat,	 lachen	 in	 de	 kerk?	 Op	 Pasen	 is	 dat	 geen	 vraag.	
Wanneer	Mattheüs	 vertelt	 hoe	 op	 Paasmorgen	 een	 engel	 de	
steen	van	het	graf	rolt	en	daar	bovenop	gaat	zitten	is	dat	een	
‘Lekker	puh…’	tegen	de	dood.	De	vrouwen	reageren	opgetogen	
op	wat	de	engel	hen	meldt.	Zouden	ze	daar	van	pure	vreugde	
niet	bij	hebben	gelachen?	En	zouden	wij	daar	dan	op	onze	beurt	
niet	 blij	 om	 kunnen	 zijn?	 Blijdschap	 is	 een	 geschenk	 voor	
anderen	én	voor	jezelf.		
Ds.	Pieter	Goedendorp	
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BIJ	DE	DIENSTEN	
	
Zondag	24	april	–	‘Beloken	Pasen’	–	doopdienst	
	
De	tweede	zondag	van	de	Paastijd.	Nog	altijd	vieren	we	op	deze	zondag	opgetogen	de	Opstanding	
van	de	Heer.	Het	wordt	temeer	een	feestelijke	dienst	omdat	we	de	doop	van	twee	kinderen	kunnen	
vieren.	Prisca	van	der	Roest	en	Marnix	Pot,	Prins	Mauritslaan	17,	houden	hun	dochter	Nina	Loïs	
Evi	ten	doop.	Nina	werd	op	22	september	vorig	jaar	geboren	en	is	het	zusje	van	Manuel,	Isabelle	
en	Viktor.		Mariëlle	Sterkenburg	en	Remko	Brak,	Dreef	79,	vroegen	om	de	doop	voor	hun	dochter	
Milou.		Milou	werd	geboren	op	1	januari	j.l.	en	is	het	zusje	van	Amy.		Ds.	Pieter	Goedendorp	is	de	
voorganger	 deze	 zondag.	 Frank	 Firet	 begeleidt	 de	 samenzang.	 Er	 is	 als	 altijd	 oppas	 voor	 de	
kleinsten	en	nevendienst	voor	de	kinderen	in	de	basisschoolleeftijd.	
	
Zondag	1	mei	–	derde	zondag	in	de	Paastijd	
	
We	verwelkomen	ds.	Arjan	Plaisier	uit	Amersfoort.	Een	goede	bekende	voor	vele	gemeenteleden:	
van	augustus	1993	tot	juni	2003	was	ds.	Plaisier	als	predikant	aan	de	Michaëlkerk	verbonden.		
Het	is	deze	zondag	ook	de	eerste	van	de	maand	mei,	dus	dat	betekent:	JoZ!	voor	de	tieners.	
Gerard	Rosier	bespeelt	het	orgel	en	Liesbeth	van	de	Waerdt	verzorgt	de	lezing.		
	
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Zondag	24	april	
	
Tijdens	de	dienst	van	10	april	collecteert	de	diaconie	voor	“Schuldhulpmaatje”	(collecte	1	via	de	
collecte-app)	
	
In	heel	veel	huishoudens	krijgen	mensen	de	touwtjes	niet	meer	aan	elkaar	geknoopt.	Problematische	
schuld	komt	héél	veel	voor,	maar	meestal	in	het	verborgene.	Schuld	kan	iedereen	overkomen.	Door	
scheiding,	 ontslag,	 invaliditeit,	 oplichting,	 onverwacht	 toeslagen	 terug	moeten	 betalen,	 een	 serie	
tegenvallers,	even	niet	opgelet	enz.		
Kom	ermee	voor	de	dag,	zeggen	wij	van	Schuldhulpmaatje	Utrechtse	Heuvelrug.	Want	een	maatje	
kan	uitkomst	bieden:	gewoon	stapje	voor	stapje	helpen	om	de	zaken	weer	 in	beeld	en	op	orde	te	
krijgen,	 terug	 naar	 een	 gezonde	 balans	 tussen	 uitgaven	 en	 inkomsten.	 Als	 dat	 onmogelijk	 is	
begeleiden	wij	de	weg	naar	de	schuldsanering	in	samenwerking	met	professionele	hulpverleners.		
Op	de	Utrechtse	Heuvelrug	komen	minstens	50	hulpvragen	per	 jaar	binnen,	daarvoor	hebben	wij	
ongeveer	25	maatjes	nodig.		
Financieel	dragen	diverse	fondsen	bij,	de	gemeente	UHR,	en	diverse	diaconieën	die	deel	uitmaken	van	
het	 Diaconaal	 Platform	 Utrechtse	 Heuvelrug.	 Dit	 alles	 maakt	 het	 mogelijk	 dat	 onze	
schuldhulpmaatjes	een	grondige	opleiding	krijgen,	en	dat	de	hulpvragers	geen	bijdrage	hoeven	te	
betalen	voor	onze	ondersteuning.		
Helpt	u	ook	mee	bij	dit	mooie	werk?	
	
De	algemene	kerkelijke	collecte	(collecte	2	via	de	collecte-app)	op	deze	zondag	is	bestemd	voor	
Beeld	en	Geluid.			
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Zondag	1	mei	
	
Tijdens	deze	dienst	collecteert	de	diaconie	voor	ons	jaarproject	via	Kerk	in	Actie	“Stichting	Gave”	
(collecte	1	via	de	collecte-app)	
	
Stichting	Gave	is	een	interkerkelijke	organisatie	voor	het	werk	onder	vluchtelingen	en	asielzoekers	
in	Nederland.	 Gave	 verlangt	 ernaar	 dat	 de	 vluchteling	 die	 naar	 ons	 land	 komt,	wordt	 gezien	 en	
geliefd.	
Gave	maakt	kerken	en	christenen	bewust	van	de	roeping	om	vluchtelingen	gastvrij	 te	ontvangen.	
Gave	 inspireert,	 traint	 en	 ondersteunt	 christenen.	Daarnaast	 verbindt	Gave	 christenen	 die	 hierin	
betrokken	zijn.	Verder	is	Gave	een	kenniscentrum	omtrent	vluchtelingen	en	komt	op	voor	de	rechten	
van	 christen-asielzoekers.	 Ook	 organiseert	 en	 ondersteunt	 Gave	 projecten	 die	 relevant	 zijn	 voor	
vluchtelingen.	
“Ik	was	een	vreemdeling	en	u	hebt	Mij	gastvrij	onthaald”	Mattheüs	25:35	
	
De	algemene	kerkelijke	collecte	(collecte	2	via	de	collecte-app)	op	deze	zondag	is	bestemd	voor	
het	Jeugd-	en	jongerenwerk.	
	
	
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.	
	
	
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	 zijn	 in	 onze	 gemeente	 diverse	 (langdurige)	 zieken.	We	 bidden	 hen	
Gods	kracht	en	nabijheid	toe.	
	

	
	
Bloemengroet	
	
De	bloemengroet	op	10	april	was	bestemd	voor	mw.	Lokhorst.	En	op	17	april	gingen	
de	bloemen	naar	mw.	Adrie	Legemaat-Zaal.	

	
	
Gebedskring	
	
“U	zij	de	glorie,	Opgestane	Heer!”	konden	we	in	alle	vrijheid	zingen	in	de	Paasdienst.	
Er	was	en	is	alle	reden	tot	dankbaarheid	dat	we	samen	met	de	kinderen	op	weg	

gingen	naar	het	feest	en	bijna	als	vanouds,	in	een	goed	gevulde	kerk,	het	feest	konden	vieren	van	
de	 Opstanding	 van	 onze	 Heer,	 Jezus	 Christus!!	 In	 de	 afgelopen	 tijd	 hebben	 we	 telkens	 in	 de	
gebedskring	 punten	 van	 dank	 en	 voorbede	 doorgegeven	 en	 zo	 geprobeerd	 met	 elkaar	 in	 de	
gemeente,	maar	ook	met	mensen	daarbuiten,	mee	te	leven	en	dat	gaat	door!	Zo	hebben	we	samen	
gedankt	met	bruidsparen	die	mochten	vieren	dat	ze	12	½,	40,	50,	55	of	60	jaar	waren	getrouwd	
èn	met	hen	die	een	zegen	vroegen	over	hun	verbintenis!	Dankbaar	zijn	we	voor	de	geboorte	van	
een	nieuw	mensenkind,	met	en	voor	degenen	die	goede	uitslagen	kregen,	die	ontslagen	werden	
uit	 het	 ziekenhuis	 of	 revalidatie	 kliniek	 en	 voor	 de	 natuur	 die	 overal	 uitloopt!	 Gebedspunten	
hebben	we	ook	aan	elkaar	doorgegeven,	onder	meer	voor	mensen	die	slechte	uitslagen	te	horen	
kregen,	die	wachten	op	uitslagen	of	een	operatie	of	voor	zware	behandelingen	staan,	die	verdriet	
hebben	om	het	overlijden	van	een	geliefde,	die	bezorgd	zijn	om	de	onvrede	en	het	toenemende	
geweld	in	de	wereld.	De	oorlog	in	Oekraïne,	maar	ook	het	geweld	en	de	onderdrukking	op	andere	
plaatsen	 in	 de	wereld,	 de	 vluchtelingen,	 de	 slachtoffers	 van	 natuur-	 en	 oorlogsgeweld	 èn	 van	
vervolging	en	uitbuiting,	we	hebben	het	 in	de	Handen	gelegd	van	onze	Hemelse	Vader!	Graag	
willen	we	u	vragen	met	ons	te	danken	dat	we	in	een	vrij	 land	leven,	voor	onze	koning	Willem-	
Alexander,	die	binnenkort	zijn	verjaardag	viert	en	te	bidden	voor	de	ernstig	zieken	en	de	mensen	
die	leven	in	een	land	waar	oorlog	woedt,	o	a	in	Oekraïne.	
Namens	de	gebedskring,	Riek	van	Hussel	
	
	
	 	

We	
denken	
aan	
u!	
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Pasen	2022	

	
Voor	het	eerst	sinds	drie	jaar	vierden	we	weer	als	gemeente	weer	Pasen	in	onze	kerk.	We	kijken	
terug	op	een	prachtige	Paasdag	in	een	haast	als	vanouds	volle	kerk!	Jeanine,	Eva,	Carine	en	Johan	
luisterden	de	dienst	muzikaal	op.	Terwijl	de	nieuwe	Paaskaars	door	diaken	Jos	Versluis,	Lorijn	en	
Isabelle	werd	binnengedragen	zongen	ze	"Longing	for	Light/Zoeken	naar	licht..."	(Lied	1005).		De	
kindernevendienst	 sloot	 het	 Paasproject	 "Ben	 je	 klaar	 voor	 het	 feest?"	 wervelend	 af.	 Enkele	
kinderen	zongen	tegen	het	einde	van	de	dienst	een	vrolijk	Paaslied.	Wat	was	het	móói	om	zo	weer	
het	feest	van	Christus’	Opstanding	met	elkaar	te	kunnen	vieren!	

foto's:		Henk	Boeve	

	
Keltische	zegen	
	
De	uitzending	van	‘Petrus	in	het	Land’	van	26	maart	rond	de	Michaëlkerk	levert	nog	altijd	leuke	
reacties	 op.	 Collega’s	 meldden	 zich	 bij	 me	met	 een	 vraag	 naar	 de	 zegenbede	 waarmee	 ik	 de	
uitzending	afsloot.	‘’Waar	kwam	die	vandaan?	Mogen	we	die	ook	gebruiken?”	Wel,	de	tekst	vond	
ik	 in	een	Engelse	bundel	die	 ik	al	 jaren	 in	m’n	bezit	heb	en	waarin	oude	Keltische	gebeden	en	
teksten	 zijn	 verzameld:	 “The	Celtic	 Vision.”	 De	 redactie	 van	 ‘Petrus	 in	 het	 Land’	 vroeg	 om	een	
zegenbede	aan	het	einde	van	het	programma.	Het	leek	me	goed	te	passen	om	bij	een	uitzending	
‘vanaf	de	Heuvelrug’	 ook	 een	bede	 te	 gebruiken	waarin	heuvels	 voorkwamen.	 Zo	 vertaalde	 ik	
(eerlijk	gezegd	ietwat	vrij)	een	oude	tekst:		

"God	behoede	je	op	elke	steilte,	
Christus	helpe	je	op	ieder	pad	
en	de	Geest	vervulle	je	
op	elke	helling,	heuvel	en	vlakte."	

Leuk	om	daarop	dan	de	positieve	reacties	te	krijgen.	
Wie	de	uitzending	nog	‘ns	zou	willen	zien,	maar	‘m	via	de	kabel-TV	niet	meer	kan	terugvinden:		
Wouter	van	de	Lagemaat	heeft	het	programma	gedownload	en	even	voor	ons	opgeslagen.	Via	de	
link	is	‘ie	terug	te	vinden:		https://tinyurl.com/2p9e46tp	.		
	
Dank!	
	
Voor	alle	attenties	die	we	in	de	Paastijd	van	gemeenteleden	ontvingen	zeggen	we	op	deze	plaats	
graag	nog	 ‘ns	dank!	Lieve	kaartjes	met	welgekozen	woorden,	smakelijke	verrassingen,	 fleurige	
bloemen	die	nog	steeds	de	kamer	sieren:	allemaal	bemoedigingen	in	een	spannende	tijd.	We	zijn	
erg	blij	met	alle	steun	die	we	vanuit	de	Michaëlkerkgemeenschap	ondervinden.	
Sita	en	Pieter	Goedendorp	
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BERICHTEN		
	

Paasgroet		
	
Net	zoals	andere	jaren	hebben	wij	als	diaconie,	samen	met	
de	Johanneskerk,	in	de	week	voor	Pasen	een	Paasattentie	
rondgebracht	bij	gemeente	leden	die	wel	wat	extra	
aandacht	kunnen	gebruiken,	vooral	in	deze	moeilijke	tijd,	
in	de	vorm	van	een	gezellig	bloemetje		
Met	dank	aan	de	vrijwilligers!	
Anneke	Kievith	

	
	
Verkoop	potgrond	en	perkgoed!			
		
Het	plein	bij	de	Michaelkerk	wordt	op	zaterdag	7	mei	2022	voor	even	omgetoverd	tot	een	
tijdelijk	tuincentrum.	Dan	gaan	we	namelijk	potgrond	en	perkgoed	verkopen!	De	opbrengst	
hiervan	komt	ten	goede	aan	onze	kerk.			
U	kunt	uw	bestelling	plaatsen	via	deze	link	https://forms.gle/E5beKyxzPMPSRWRs7.	Graag	
uiterlijk	2	mei!		
Op	zaterdag	7	mei	kunt	u	uw	bestelling	ophalen	tussen	10.00	uur	en	14.00	uur.	De	betaling	kan	
contant	gedaan	worden	(liefst	zo	veel	mogelijk	gepast,	we	hebben	niet	veel	wisselgeld!)	of	via	
een	QR-code.		We	zorgen	voor	koffie,	thee	en	limonade	en	verkopen	iets	lekkers	voor	daarbij.		
Mocht	het	voor	u	lastig	zijn	om	de	bestelling	zelf	op	te	halen,	neem	dan	even	contact	met	ons	op.	
Dan	kijken	we	samen	naar	een	oplossing.			
		
Heeft	u	tijd	en	zin	ons	te	helpen?	Heel	graag!	Dat	kan	door:			

• Uw	bestelling	te	plaatsen!		
• Op	7	mei	te	helpen	met	het	uitdelen	van	de	bestellingen	of	het	helpen	schenken	van	de	

koffie	en	thee	(je	hiervoor	opgeven	kan	via	bovenstaande	link	of	door	een	mailtje	te	
sturen	naar	Prisca	van	der	Roest			

• Een	cake,	koek	of	taart	te	bakken	(je	hiervoor	opgeven	kan	via	bovenstaande	link	of	door	
een	mailtje	te	sturen	naar	Prisca	van	der	Roest	)	

We	ontmoeten	u	graag	op	7	mei!		
Hartelijke	groeten,		
Martin	van	Herk,	Gerriëtte	Jorritsma	en	Prisca	van	der	Roest	
	
	

Feest	van	de	Geest	2022	
	
Eindelijk	komt	er	weer	een	Feest	van	de	Geest	dit	jaar,	na	
het	 uitstel	 in	 2020	 én	 2021	 vanwege	Corona.	Misschien	
nog	wel	met	enkele	beperkingen	maar	de	verwachting	is	
dat	het	er	dit	jaar	toch	echt	van	gaat	komen.	Heel	erg	fijn!	
Omdat	 de	 laatste	 FvdG	 (2018)	 best	 lang	 geleden	 is,	
hieronder	nog	wat	uitleg	over	het	doel	van	dit	2-jaarlijkse	
evenement.	

	
Feest	van	de	Geest	is	een	ontmoeting	tussen	Kunst,	Pinksteren	en	Architectuur	van	kerkgebouwen.	
In	 de	 periode	 tussen	 Hemelvaart	 en	 Pinksteren	 zijn	 de	 deelnemende	 kerken	 open	 voor	 het	
publiek.	 Kunstenaars	 presenteren	 en	 exposeren	 nieuw	 gemaakte	 kunst,	 geïnspireerd	 op	 het	
Pinksterfeest	en	de	architectuur	van	de	kerkgebouwen.	
Het	thema	van	Pinksteren	(2022)	is	IN	VUUR	EN	VLAM.	
De	open	kerken	zijn	een	speelse	en	beeldende	inspiratiebron	voor	mensen	die	op	zoek	zijn	naar	
hedendaagse	kunst,	vormen	van	spiritualiteit,	geloof,	zingeving	en	recreatieve	ontspanning.	



7	
	

Dit	prachtige	evenement	maakt,	vanuit	het	Pinksterfeest	als	feest	van	inspiratie,	een	verbinding	
met	de	hedendaagse	kunst	door	beeld,	woord	en	klank	bij	mensen	 tot	de	verbeelding	 te	 laten	
spreken.	Dit	alles	biedt	kansen	tot	vernieuwing	en	verbreding	onder	predikanten,	gemeenteleden,	
vrijwilligers,	kunstenaars	en	bezoekers.	
De	deelnemende	kerken	op	de	Utrechtse	Heuvelrug	en	Woudenberg	 zijn	 geopend	van	13.00	 -	
17.00	uur	op:	

• 26	mei,	Hemelvaartsdag	
• 28	mei,	zaterdag	
• 29	mei,	zondag	
• 4	juni,	zaterdag	
• 5	juni,	1ste	Pinksterdag	
• 6	juni,	2e	Pinksterdag	

T.z.t.	leest	u	meer	over	Feest	van	de	Geest	in	De	Nieuwsbrief.	
Hanny	van	Schaik	(namens	de	Stuurgroep	FvdG)	
	
Mocht	 u	 het	 leuk	 vinden	 om	 op	 één	 van	 deze	 dagen	 een	 paar	 uur	 gastheer	 of	 -vrouw	 van	 onze	
Michaëlkerk	te	zijn,	laat	dat	dan	weten	aan	Marian	Clarijs.	
	
	
Protestants	Christelijke	Ouderen	Bond		
	
Op	donderdag	28	april	a.s.	bent	u	weer	van	harte	welkom	op	de	laatste	ontmoetingsmiddag	van	
dit	 seizoen.	 Zoals	 altijd	 vindt	 deze	 middag	 plaats	 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.		
Deze	middag	zal	Nico	van	den	Berge	uit	Amerongen	een	presentatie	houden	over	“Open	Doors”,	
een	 wereldwijde	 organisatie,	 die	 zich	 inzet	 voor	 christenen	 die	 vanwege	 hun	 geloof	 worden	
vervolgd.	 In	bijna	elk	 land	op	de	wereld	heeft	 “Open	Doors”	een	kantoor.	Vanuit	die	kantoren	
worden	 verhalen	 verteld	 over	 de	 vaak	 traumatische	werkelijkheid	 van	 vervolging	 en	 over	 de	
leeuwenmoed	van	eenvoudige	mannen,	vrouwen	en	jongeren	die	vasthouden	aan	hun	liefde	voor	
de	God	van	de	Bijbel.		
Ook	gasten	zijn	van	harte	welkom!	
Iet	Bleijenberg-Huetink,	voorz.	
	
JEUGD	EN	JONGEREN	
	
Kindernevendienst	
	
De	volgende	verhalen	staan	de	komende	weken	centraal:	
	
Zondag	24	april	2022	–	Johannes	20:19-31	‘De	achtste	dag’		

 
Na	de	opstanding	verschijnt	Jezus	aan	zijn	leerlingen.	Thomas	is	er	niet	
bij.	Hij	zegt	dat	hij	alleen	kan	geloven	als	hij	de	wonden	van	Jezus	ziet.	Een	
week	later	verschijnt	Jezus	nog	eens	en	nu	is	Thomas	er	wel	bij.	
	

Zondag	1	mei	2022	–	Johannes	21:1-14	‘Kom	van	boord!’	
 
Zeven	leerlingen	van	Jezus	gaan	’s	nachts	vissen,	maar	ze	vangen	niets.	Als	
het	ochtend	wordt,	staat	Jezus	op	de	oever.	Hij	zegt	dat	ze	het	net	aan	de	
andere	kant	uit	moeten	gooien	en	het	raakt	helemaal	vol.	Op	de	kant	heeft	
Jezus	een	kolenvuur	gemaakt	met	vis	en	brood.	De	leerlingen	durven	niet	
te	vragen	wie	Jezus	is.	
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FINANCIËN	

Giften	
	
De	volgende	gift	werden	ontvangen:	
• €	9.00	via	mevr.	L.	Poot;	ontvangen	met	paasattentie	rondbrengen.	
Hartelijk	dank	namens	het	College	van	Kerkrentmeesters,	
Lia	van	de	Lagemaat	
	
LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	24	april			
	
-orgelspel	en	mededelingen	
-welkom	
-we	zingen:	“Dit	is	een	morgen…”	Lied	216:	1,	2	en	3	
-moment	van	inkeer	
-votum	en	groet	
-Psalm	81:	1,	4	en	9	
-inleiding	op	de	dienst		
-openingsgebed		
-Lied	643:	1,	2,	5,	8	en	9	
-Schriftlezing:	Johannes	20:	19-31	
-overdenking	
-video	“Toekomst	vol	van	hoop”	(Sela)	
-Lied	347	
-viering	van	de	doop	op	de	doop	
-Lied	416:	1,	2	en	3		
-dank-	en	voorbeden,	stil	gebed,	‘Onze	Vader’		
-toelichting	op	de	collecten	
-slotlied	
-Lied	838:	1	en	3	
-zending	en	zegen	
	
Orde	van	dienst	–	zondag	1	mei	
	
De	liturgie	voor	deze	dienst	is	nog	niet	beschikbaar.	In	de	
loop	van	volgende	week	kunt	u	deze	vinden	op	
www.pknleersum.nl/michaelkerk	
	
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	
	
8	mei:	Mw.	Ds.	A.	de	Hoog,	Zeist	
15	mei:	Ds.	J.	Stelwagen,	Leersum	
22	mei:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
	

De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	vrijdag	6	mei	2022.	
Kopij	aanleveren	voor	donderdag	5	mei,	18.00	uur.
	

Zondag	24	april		
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	Pieter	Goedendorp	
Ouderling:	Ida	Hogendoorn		
Diaken:	Lia	Reincke	
Kerkrentmeester:	Lia	van	de	Lagemaat	
Lector:	Carine	Roos	
Orgel:	Frank	Firet	
Collecte	Diaconie:	Schuldhulpmaatje	
Collecte	Kerk:	Beeld	en	Geluid	

 

Zondag	1	mei		
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	A.	Plaisier,	Amersfoort	
Ouderling:	Coby	Gerestein		
Diaken:	Arco	van	den	Ham	
Kerkrentmeester:	Roland	van	Barneveld	
Lector:	Liesbeth	van	de	Waerdt	
Orgel:	Gerard	Rosier	
Collecte	Diaconie:	Stichting	Gave	
Collecte	Kerk:	Jeugd-	en	Jongerenwerk	

 


