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Achter	de	rug…		
	
Pinksteren,	het	 feest	van	de	Geest.	Voor	het	eerst	na	drie	 jaar	konden	we	het	veertien	
dagen	geleden	weer	‘in	levenden	lijve’	vieren,	dit	verjaardagsfeest	van	de	kerk.	Het	werd	
een	blije	zondag	 in	de	Michaëlkerk,	waarin	de	kinderen	dominee	Pieter	overal	hielpen	
zoeken	 naar	 een	 lief	 woord.	 Op	 één	 of	 andere	 manier	 dachten	 ze	 dat	 dat	 wel	 op	 de	
preekstoel	te	vinden	zou	zijn.	Niet	eens	zo	vreemd!	
‘Pinksteren	bepaalt	ons	bij	onszelf,	als	deelnemers	in	de	beweging	van	liefde	die	van	Jezus	
Christus	uitging’	zei	ik	in	de	preek,	aansluitend	bij	een	citaat	van	Dag	Hammarskjöld:	“Ik	
weet	niet	wie	–	of	wat	–	de	vraag	stelde.	Ik	weet	niet	wanneer	zij	gesteld	werd.	Ik	herinner	
me	niet	dat	ik	antwoordde.	Maar	eens	zei	ik	ja	tegen	iemand	–	of	iets.	Vanaf	dat	moment	heb	
ik	de	zekerheid	dat	het	leven	zinvol	is	en	dat	mijn	leven,	in	onderwerping,	een	doel	heeft.”		
'Zo	viert	Pinksteren	leven	in	geloof.'	zei	ds.	Pieter	Goedendorp.		
Met	de	kinderen,	die	aan	het	einde	van	de	dienst	als	een	lopend	vuurtje	terugkwamen	uit	
de	nevendienst,	maakten	we	er	ook	in	de	Michaëlkerk	een	feest	van.		
Keramiste	Silene	van	Waveren	
vertelde	 in	 het	 kader	 van	 de	
manifestatie	 'Feest	 van	 de	
Geest	2022'	hoe	ze	het	 thema	
‘In	 vuur	 en	 vlam’	 met	 haar	
vorm	gaf	 in	een	kandelaar	vol	
werveling	 en	 een	 ‘schreiende	
Betty’.	Een	mooi	beeld,	hoe	de	
gestalte	 te	 midden	 van	 haar	
tranen	 een	 duif	 in	 handen	
houdt.	De	heilige	Geest	wordt	
in	 het	 Johannesevangelie	 ook	
de	 ‘Trooster’	 genoemd.	
Parakletos	 (‘Parakleet’)	 staat	
er	 in	 Johannes	 16	 vers	 7.	 Het	
beeld	sloot	daar	mooi	bij	aan:	
de	Geest	als	troostende,	rustgevende	kracht,	die	houvast	geeft	in	moeilijke	tijden.	
Het	 feest	 is	 voorbij.	We	 zien	 er	met	 dankbaarheid	 op	 terug.	 De	 Pinksterdag	werd	 blij	
gevierd.	 De	 manifestatie	 trok	 ondanks	 het	 slechte	 weer	 in	 het	 Hemelvaarts-	 en	
Pinksterweekeinde	 aardig	 wat	 bezoekers	 mensen	 op	 de	 been.	 Nu	 gaan	 we	 de	 zomer	
tegemoet.	Vanouds	in	het	kerkenwerk	een	stiller	seizoen.	Maar	de	Geest	van	Pinksteren	
blijft	te	allen	tijde	ons	nabij!	
ds.	Pieter	Goedendorp	
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BIJ	DE	DIENSTEN	
	
Zondag	19	juni	–	eerste	zondag	van	de	zomertijd	
	
In	 de	 dienst	 op	 zondag	19	 juni	 verwelkomen	we	mw.	 ds.	Magda	Hazeleger	 uit	 Beilen.	
Martin	van	Herk	is	de	dienstdoend	ouderling.	Diaken	is	Arco	van	den	Ham	en	namens	de	
kerkrentmeesters	 is	 Lia	 van	 de	 Lagemaat	 aanwezig.	 De	 lezingen,	 uit	 het	 boek	 Ruth,	
worden	verzorgd	door	Mirjam	van	’t	Veld,	terwijl	Wim	ter	Haar	het	orgel	laat	klinken.		
	
Zondag	26	juni	–	tweede	zondag	van	de	zomertijd	
	
Op	de	tweede	zondag	in	de	zomertijd	heten	we	ds.	Jan	Visser	uit	Ermelo	van	harte	welkom	
in	onze	kerk.	Marian	Clarijs	is	zowel	ouderling	als	lector	en	namens	de	kerkenraad	zijn	
eveneens	Anneke	Kievith	(diaken)	en	Gijsbert	Meijers	(kerkrentmeester	aanwezig.	Frank	
Firet	bespeelt	deze	zondag	het	orgel.		
Voor	de	kinderen	is	er,	beide	zondagen,	oppas	en	kindernevendienst.		
	
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Zondag	19	juni	
	
Tijdens	de	dienst	van	19	juni	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.	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.		
De	18-jarige	Mukhtar	is	een	van	deze	jongeren.	Hij	kwam	getraumatiseerd	uit	Syrië	naar	
Libanon	en	zit	nu	in	de	examenklas	van	de	middelbare	school.	“Het	Manaracentrum	heeft	
mij	veranderd.	Ik	heb	hier	geleerd	hoe	ik	een	goed	mens	kan	zijn	en	met	passie	kan	leven.	Ik	
zou	zelf	graag	ooit	zo’n	centrum	willen	opzetten,	om	jongeren	in	moeilijke	omstandigheden	
een	steuntje	in	de	rug	te	geven.”	
Met	uw	bijdrage	steunt	u	werelddiaconale	projecten	van	Kerk	 in	Actie,	zoals	het	werk	 in	
Beiroet	voor	kwetsbare	jongeren.	
	
De	algemene	kerkelijke	collecte	(collecte	2	via	de	collecte-app)	op	deze	zondag	is	bestemd	
voor	Jeugd-	en	Jongerenwerk.			
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Zondag	26	juni	
	
Tijdens	deze	dienst	 collecteert	de	diaconie	voor	 “Kerk	 in	Actie;	Hulp	en	Perspectief	
voor	mensen	zonder	papier	in	Nederland”.	(collecte	1	via	de	collecte-app)	
	
In	 Nederland	 verblijven	 enkele	 tienduizenden	 migranten	 zonder	 verblijfsvergunning.	 Zij	
hebben	nauwelijks	rechten	en	leven	vaak	onder	moeilijke	omstandigheden.	Mensen	zonder	
papieren	mogen	niet	werken	en	hebben	geen	recht	op	sociale	voorzieningen.	Kerk	in	Actie	
ondersteunt	kerkelijke	initiatieven	zoals	de	Pauluskerk	in	Rotterdam,	Villa	Vrede	in	Utrecht	
en	het	Wereldhuis	in	Amsterdam	die	ongedocumenteerden	helpen	met	informatie,	advies	en	
scholing.	Maar	ze	kunnen	er	ook	terecht	voor	een	warme	maaltijd,	worden	geholpen	met	
ingewikkelde	post	en	als	er	een	medisch	probleem	is.	Met	uw	bijdrage	aan	de	collecte	steunt	
u	Kerk	in	Actie	in	haar	werk	voor	deze	kwetsbare	mensen	in	onze	Nederlandse	samenleving.	
Van	harte	aanbevolen.	
	
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.		
		
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.	
		
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  
	
	
Na	een	tijd	van	tobben	en	medisch	onderzoek	verwacht	Fredie	van	der	
Weiden	dezer	dagen	voor	een	dotteringreep	naar	het	Meander	Medisch	
Centrum	in	Amersfoort	te	kunnen	gaan.	We	hopen	met	Fredie	en	Chiel	
op	een	voorspoedige	behandeling.		
Frits	 en	 Alina	 Eefting-van	 Dijke	 verhuisden	 begin	 dit	 jaar	 vanuit	 Leersum	 naar	
Veenendaal.	Het	was	een	spannende	periode,	omdat	Alina	juist	voor	de	verhuizing	ernstig	
ziek	 bleek.	 Tussen	 de	 behandelingen	 door	 betrokken	 zij	 hun	 nieuwe	 appartement	 en	
gingen	over	naar	de	Petrakerk	in	Veenendaal.	Omdat	er	nog	heel	wat	lijnen	met	Leersum	
lopen,	sturen	Alina	en	Frits	met	enige	regelmaat	een	mailbericht.	Vorige	week	was	dat	
zorgelijk:	Alina	werd	in	verband	met	complicaties	in	het	ziekenhuis	opgenomen.	Gelukkig	
reageerde	zij	goed	op	de	behandeling	en	keerde	zij	 intussen	weer	naar	huis	 terug.	 	De	
geplande	kuur	is	tot	een	later	moment	uitgesteld.		
U	weet:	niet	altijd	worden	(alle)	namen	hier	genoemd.	Er	zijn	er	ook	anderen	die	te	maken	
hebben	met	ziekte,	voor	kortere	of	 langere	 tijd,	eenmalig	of	 chronisch	of	ongeneeslijk.	
Laten	we	als	gemeenschap	blijven	omzien	naar-	en	meeleven	met	elkaar.	Bidden	we	voor	
elkaar	om	kracht	en	moed	en	vertrouwen.	
	
Misschien	 is	 het	 goed	 om	 aan	 dat	 ‘omzien	 naar	 elkaar’	 nog	
enkele	woorden	te	wijden.	Natuurlijk	kijken	we	om	naar	elkaar.	
Zo	staan	we	toch	 in	het	 leven.	Een	mens	 is	geen	eiland.	 In	de	
kerk	geldt	dat	helemaal:	we	horen	allemaal	bij	Jezus.	Hij	leefde	
voor	hoe	belangrijk	onderlinge	betrokkenheid	is.	Dus	zeker	in	
de	 kerk	 geldt:	 ‘omzien	 naar	 elkaar’	 doen	 we	 allemaal.	 In	 de	
protestantse	 kerk	 wijden	 de	 ouderlingen	 zich	 aan	 die	
betrokkenheid	en	stimuleren	die.	Dat	doen	ze	onder	andere	met	
hun	bezoekwerk.	Wilt	u	huisbezoek?	Neem	dan	eerst	contact	op	
met	 uw	 wijkouderling.	 De	 predikant	 is	 op	 zijn	 beurt	 vooral	
belast	met	 ‘crisispastoraat’	 en	 pastoraat	 naar	 aanleiding	 van	
concrete	situaties	als	huwelijk,	geboorte,	ernstige	ziekte,	rouw,	
psychische	problemen	en	dergelijke.		
Stelt	 u	 bezoek	namens	de	 kerk	 op	prijs?	Meldt	 u	 zich	 dan	 in	
eerste	instantie	bij	uw	wijkouderling!	Zo	nodig	betrekt	hij/zij	
dan	de	predikant	er	zeker	bij.	
	
Wijk	1	noordoost	/	Amerongen-Woudenberg	-	Wim	Immink		
Wijk	2	zuidoost	-	Liesbeth	van	de	Waerdt			
Wijk	3	zuidwest	en	Darthuizen	–	Teunis	Reedijk		
Wijk	4	midden	/	Doorn	-	Martin	van	Herk	
Wijk	5	noordwest	-	Coby	Gerestein			
 
ds. Pieter Goedendorp 
	

foto: Keem Ibarra - Unsplash 
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Bloemengroet	
	
De	bloemengroet	op	5	juni	was	bestemd	voor	mw.	Elias.	En	op	12	juni	gingen	
de	bloemen	naar	dhr.	en	mw.	Gritter.	

	
	
Gebedskring	
	
Dankbaar	dat	we	het	Pinksterfeest	als	vanouds	mochten	vieren	en	dat	ook	
het	Feest	van	de	Geest	weer	kon	worden	georganiseerd,	hebben	we	in	de	

gebedskring	 God	 daarvoor	 gedankt.	 Net	 als	 voor	 alle	 jongeren	 die	 slaagden	 voor	 hun	
examen,	 voor	 mensen	 die	 thuiskwamen	 uit	 het	 ziekenhuis,	 voor	 mensen	 die	 een	
huwelijksverjaardag	 mochten	 vieren,	 voor	 de	 kinderen	 die	 gedoopt	 werden	 en	 hun	
ouders,	voor	al	het	goede	dat	we	dagelijks	van	God	ontvangen	en	voor	het	werk	dat	we	
mogen	en	kunnen	doen.		Als	gebedspunten	werden	genoemd	de	slachtoffers	van	geweld-
,	natuurrampen	en	van	oorlogen	dichtbij	en	veraf;	ook	voor	de	ernstig	zieken,	de	mensen	
die	een	zware	behandeling	van	chemokuur	en	bestralingen	moeten	ondergaan,	jongeren	
die	niet	slaagden	en/of	voor	een	herexamen	staan,	ontwrichte	gezinnen	en	hun	naasten.	
Maar	ook	voor	alle	mantelzorgers,	 eenzamen,	mensen	 in	 rouw	èn	mensen	die	moeten	
revalideren	 na	 ongeluk	 of	 operatie	 werd	 gebeden.	 Komende	 zaterdag	 is	 het	 een	 jaar	
geleden	dat	we	werden	opgeschrikt	en	overvallen	door	de	valwind,	voor	sommigen	een	
moeilijke	dag	met	nare	herinneringen	…	voor	hen	en	voor	ieder	van	ons	geldt	nog	steeds:	
“God	 van	 liefde,	 God	 van	 trouw,	 U	 laat	 nooit	 alleen!”	 Op	 20	 juni	 is	 het	
Wereldvluchtelingendag,	 waarop	 overal	 ter	 wereld	 stil	 wordt	 gestaan	 bij	 het	 lot	 van	
mensen,	bijna	80	miljoen,	op	de	vlucht	voor	oorlog,	conflict,	vervolging	of	natuurramp.	
Daarom	vragen	we	u	om	met	ons	voor	hen	te	bidden	en	voor	blijvende	oplossingen.	
Namens	de	gebedskring,	Riek	van	Hussel	
	
BERICHTEN		
	
Vakantietijd	
	
Tot	 en	 met	 zondag	 3	 juli	 is	 ds.	 Pieter	 Goedendorp	 in	 verband	 met	 een	 korte	
vakantieperiode	 afwezig.	 Er	 is	 voor	 pastorale	 hulp	 in	 dringende	 omstandigheden	
(overlijden)	 een	 ‘achterwacht’	 beschikbaar.	Mocht	 daarop	 een	beroep	moeten	worden	
gedaan,	neem	dan	gerust	contact	op	met	onze	scriba	Marian	Clarijs.	Zij	legt	in	voorkomend	
geval	het	contact.	
	
 
Citaat	Bonhoeffer	
Ingezonden	door	P.	de	Grunt	
	
Ik	geloof	dat	God	geen	noodlot	is	buiten	de	tijd,	maar	dat	Hij	wacht	op	eerlijk	bidden	en	
verantwoord	handelen	en	hierop	antwoord	geeft.	DBW	9	pag.	19	
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Een	jaar	later…	
	
Een	 jaar	 geleden	 is	 het	 alweer,	 dat	 ons	 dorp	
getroffen	 werd	 door	 die	 vernietigende	 valwind.	
Vrijdag	18	 juni	2021	staat	bij	veel	Leersumers	 in	
het	 geheugen	 gegrift.	 In	 luttele	 minuten	 tijd	
veranderde	het	 aanzien	van	ons	dorp	 totaal.	Ook	
een	jaar	later	zijn	de	gevolgen	nog	altijd	te	zien.		
	
Er	 is	dezer	dagen	op	allerlei	plekken	 in	ons	dorp	
volop	aandacht	voor	wat	de	valwind	allemaal	aan	schade	berokkende.	Een	vriendin	van	
elders	pikte	de	berichtgeving	van	RTV	Utrecht	erover	op	en	sprak	zelfs	van	een	geslaagde	
‘marketing’	van	de	gemeente	Utrechtse	Heuvelrug.	Dat	zal	degene	die	om	de	ervaring	van	
18	 juni	2021	nog	altijd	de	adem	inhoudt	wanneer	donkere	wolken	zich	onheilspellend	
samenpakken	 vast	 niet	 zo	 zien.	 Maar	 tegelijk	 blijft	 voor	 mij	 naast	 de	 impact	 van	 de	
valwind	en	het	verdriet	om	wat	verloren	ging	het	
hele	perspectief	belangrijk.	
We	 lazen	 vorig	 jaar	 op	 de	woensdagavond	 na	 de	
ramp	tijdens	een	avondgebed	in	de	Michaëlkerk	een	
stukje	 uit	 Prediker.	 Prediker,	 de	 realist	 onder	 de	
Bijbelschrijvers.	De	man	die	voorhoudt	dat	er	tijden	
zijn	van	opbouwen	en	tijden	waarin	 je	uit	handen	
glipt	wat	je	dacht	te	hebben	opgebouwd.	Hij	praat	
niet	zoveel	over	God.	Hoewel:	wat	God	doet	en	geeft,	
geeft	wel	perspectief	aan	alles	wat	ons	te	doen	staat.	
Het	leven	is	méér	dan	de	optelsom	van	tegenslagen.	
Dat	is	belangrijk	om	vast	te	houden,	vind	ik,	kijkend	
naar	 de	 beweging	 van	 onderlinge	 betrokkenheid	
die	 destijds	 op	 gang	 kwam.	 Daar	 bleek	 de	
dorpsgemeenschap	in	het	hele	afgelopen	jaar	-bij	al	
wat	er	nog	méér	aan	verdriet	én	vreugde	op	de	weg	
kwam-	toch	in	uit	te	blinken.		
Bij	alle	tegenwind	en	tegenslagen	vinden	we	troost,	
steun	en	perspectief.	We	vinden	het	niet	alleen.	Het	
wórdt	ons	door	God	aangereikt.		
ds.	Pieter	Goedendorp	
	
	

	
Yes!	
	
Op	heel	wat	plekken	in	Leersum	on	omstreken	zie	je	het	dezer	dagen	
in	het	echt	en	op	Facebook	en	Instagram	kom	je	de	foto’s	ervan	tegen:	
een	vlag	met	een	schooltas	en	een	blijde	eindexamenkandidaat	die	
het	diploma	haalde.	Bij	alle	vreugde	om	het	behaalde	examen	sluiten	
we	ook	op	deze	plek	aan	met	een	hartelijke	felicitatie	voor	iedereen	
die	dat	lukte.	Het	was	een	buitengewoon	examenjaar,	na	twee	door	
coronamaatregelen	getekende	schooljaren.	Voor	wie	de	eindstreep	

nog	niet	gehaald	is	en	een	extra	ronde	nodig	is:	heel	veel	sterkte	en	doorzettingskracht	
toegewenst.	En	sloot	je	het	examen	al	met	goed	gevolg	af?	Dan	naast	onze	gelukwens	heel	
veel	succes	bij	de	volgende	stappen	op	de	weg	naar	je	toekomst!	
	

“Wanneer de wolken vol zijn, 
gieten ze hun regen uit over de 
aarde. Naar welke kant een boom 
ook valt, naar het noorden of het 
zuiden, hij blijft liggen op de plaats 
waar hij valt. Wie altijd op de wind 
let, komt nooit aan zaaien toe; wie 
altijd naar de wolken kijkt, komt 
nooit aan maaien toe. 
Je kent de wegen van de wind niet, 
je kent het kind dat in de 
moederschoot groeit niet, zo ken je 
ook de daden niet van God, die 
alles maakt. Zaai van de morgen 
tot de avond. Laat je hand niet 
rusten, want je weet niet of het 
zaad de ene of de andere, of elke 
keer ontkiemen zal.” 

Prediker 11:3-6 



7	
	

Doopdienst	
	
In	de	luwte	van	de	pandemie	pakken	we	het	gemeenteleven	weer	op.	Wat	is	het	mooi	om	
te	merken	hoe	de	zondagse	kerkdienst	voor	meer	en	meer	gemeenteleden	weer	een	plek	
wordt	om	elkaar	te	ontmoeten.	De	ervaring	sámen	God	te	zoeken	in	bidden	en	zingen,	om	
met	elkaar	de	Bijbel	te	openen	en	de	verhalen	met	het	oog	op	onze	eigen	actualiteit	te	
laten	spreken:	het	is	uiteindelijk	onvervangbaar.	Dankbaar	en	blij	zijn	we,	dat	we	in	de	
afgelopen	 maanden	 bij	 de	 Avondmaal	 weer	 brood	 en	 beker	 konden	 delen	 en	 bij	 de	
doopkinderen	in	de	gemeente	van	Christus	mochten	opnemen.	
Zo	vierden	we	afgelopen	zondag	12	juni	de	doop	van	Rosa	(dochter	van	Arjan	en	Dariëlle	
van	der	Maas)	en	van	Dex	(zoon	van	Marko	en	Dariëlle	Balfoort).	Een	blijde	dienst!		
De	lezing	uit	het	Johannesevangelie,	over	het	gesprek	in	de	nacht	tussen	Nikodemus	en	
Jezus,	gaf	ons	 in	hoe	de	kracht	van	God,	de	heilige	Geest,	ons	op	de	meest	wonderlijke	
manieren	op	de	levensweg	tegemoet	komt,	stimuleert	en	meetrekt	naar	de	toekomst	die	
God	 voor	mens	 en	wereld	 voor	 ogen	 heeft.	Het	werd	 een	 feestelijke	 dienst,	 afgelopen	
zondag.	Velen	namen	de	gelegenheid	om	na	de	dienst	de	doopouders	geluk	te	wensen.	
Henk	Boeve	maakte	foto’s	waarvan	we	er	hierbij	enkele	opnemen.		
Over	een	maand,	op	zondag	10	 juli,	hopen	we	opnieuw	rond	de	doopvont	bij	elkaar	te	
komen.	Ook	dan	hopen	we	de	doop	te	vieren	van	twee	kinderen.	Jan	Reijm	&	Esther	van	
Wees	 vroegen	 om	 de	 doop	 van	 hun	 dochter	 Emma.	 En	 Maikel	 Breedijk	 &	 Judith	
Hogendoorn	vroegen	om	de	doop	van	hun	zoon	Silvan.	
Twee	 keer	 een	 doopdienst	 in	 één	 maand?	 Dat	 is	 een	 bewuste	 keus.	 Op	 die	 manier	
overvragen	we	met	de	aanwezigheid	van	extra	belangstellenden	de	 capaciteit	 van	ons	
kerkgebouw	niet.		
	
	

	 	Foto’s: Henk Boeve 
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Boekenclub	
	
Net	terwijl	in	het	nieuwsberichten	opdoken	over	een	
opnieuw	stijgend	aantal	besmettingen,	sloten	we	het	
kringenwerk	 van	 het	 door	 corona	 behoorlijk	
gehavende	seizoen	’21-’22	met	een	mooie	avond	van	
de	Boekenclub	af.	We	waren	vorige	week	in	de	grote	
zaal	van	het	Michaëlhuis	bij	elkaar	om	met	elkaar	te	
spreken	over	“De	Kaalvreter”	van	Machteld	Siegmann.	Een	boek	over	de	doorwerking	van	
een	oorlogstrauma.	Een	in	prachtige	taal	geschreven	roman	waarin	de	personages	je	als	
het	 ware	 het	 verhaal	 intrekken.	 De	 stijl	 van	 het	 boek	 bleek	 niet	 voor	 ieder	 even	
toegankelijk	 te	 zijn	 geweest.	 Maar	 door	 er	 zo	 met	 elkaar	 over	 te	 spreken,	 bleken	 de	
bottlenecks	aardig	op	te	lossen.	Het	werd	opnieuw	een	enthousiasmerende	avond	voor	
de	bezoek(st)ers	van	de	Boekenclub.	We	besloten	met	plezier	een	nieuw	seizoen	aan	te	
gaan.	 Na	 de	 zomer	melden	we	 ons	 daarover	 zeker	weer.	Wie	 intussen	 zich	 alvast	wil	
melden,	 neem	gerust	 contact	 op!	We	hebben	 er	 een	 speciaal	mailadres	 voor	 gemaakt:	
kringenwerkmichaelkerk@gmail.com.		
Pieter	Goedendorp	en	Annette	Barreveld	
 
	
TOP2000DIENST	IN	DE	ZOMER	
	
Popmuziek	 en	 geloof	 gaan	 prima	 samen.	 Verrassend	 veel	
popsongs	 zijn	 geïnspireerd	 door	 de	 Bijbel:	Hallelujah	 van	
Leonard	Cohen,	By	the	rivers	of	Babylon	van	Boney-M,	Turn,	
turn,	 turn!	 van	The	Byrds.	En	door	een	andere	manier	van	
luisteren	 krijgen	 sommige	 popsongs	 een	 nieuwe	 lading:	
Heaven	for	Everyone	van	Queen	en	Hou	vol,	hou	vast	van	Bløf	
bijvoorbeeld.	
Elk	jaar	wordt	eind	december	op	NPO	Radio	2	de	Top2000	
uitgezonden.	Een	bonte	lijst	van	popsongs	die	voor	mensen	
van	betekenis	zijn.	Sinds	2013	zijn	er	dan	door	heel	het	land	
heen	ook	Top2000kerkdiensten.	In	2019	was	de	eerste	in	Driebergen.	Vanwege	COVID-
19	is	die	van	eind	december	2021	opgeschoven	naar	de	zomerperiode.		
Bij	deze	Top2000dienst	zijn	alle	onderdelen	vervangen	door	popsongs.	Ze	worden	met	
passie	en	veel	gevoel	gespeeld	worden	door	de	band	Major	Seventh.	Ze	spelen	met	respect	
voor	 het	 origineel,	 maar	 laten	 ook	 hun	 muzikale	 eigenheid	 doorklinken.	 De	 korte	
verbindende	teksten	tussen	de	nummers	door	nemen	je	mee	in	het	verhaal	over	geloof,	
hoop	en	liefde.		
De	 Top2000kerkdienst	 is	 op	 zondag	 19	 juni	 om	 20.00	 uur	 op	 RCN	 het	 Grote	 Bos.	 De	
toegang	is	vrij	(collecte	bij	de	uitgang).	
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JEUGD	EN	JONGEREN	
	
Kindernevendienst	
	
De	volgende	verhalen	staan	de	komende	weken	centraal:	
	
Zondag	19	juni	2022	–	Ruth	4	‘Wat	wil	je	nog	meer?’			

 
Boaz	gaat	naar	de	stadspoort.	Hij	vraagt	aan	een	zekere	meneer	
‘Doeterniettoe‘	of	hij	het	land	van	Naomi	wil	kopen	en	met	Ruth	
wil	 trouwen.	Doeterniettoe	geeft	 aan	dat	hij	dat	niet	wil.	Boaz	
trouwt	met	Ruth	en	ze	krijgen	een	kind.	Oma	Naomi	neemt	het	
kind	op	schoot	en	blijft	hem	vanaf	die	dag	verzorgen.	

	
Zondag	26	juni	2022	–	Lucas	9:51-62	‘Wij	gaan	verder’	
 

Jezus	gaat	met	zijn	leerlingen	op	weg	naar	Jeruzalem.	Onderweg	
komen	ze	langs	een	Samaritaans	dorp,	maar	daar	zijn	ze	niet	
welkom.	Als	twee	leerlingen	aan	Jezus	vragen	of	de	stad	gestraft	
moet	worden,	wijst	hij	hen	streng	terecht.	Onderweg	vertelt	
Jezus	dat	wie	hem	wil	volgen,	vooruit	moet	kijken	in	plaats	van	
achterom.	

	
	
Vakantie	Bijbel	Week	2022	
	
Binnenkort	 is	 het	weer	 zover,	 vanaf	 dinsdag	 12	 tot	 en	met	
donderdag	 14	 juli	 wordt	 de	 Vakantie	 Bijbel	 Week	
georganiseerd	in	Langbroek.	Alle	kinderen	in	de	leeftijd	van	6	
tot	en	met	12	jaar	zijn	hierbij	van	harte	welkom.	Op	donderdag	
14	 juli	 zijn	 ook	 ouders/belangstellenden	 vanaf	 11:00	 uur	
uitgenodigd	om	te	komen	kijken.	
	
Het	thema	dit	jaar	is:	‘Alles	andersom’	
‘Dat	moet	andersom!’	Als	je	deze	zin	hoort,	denk	je	misschien	wel	aan	een	kind	dat	zijn	
schoenen	verkeerd	om	heeft	aangedaan	of	aan	de	juffrouw	die	de	volgorde	van	een	taak	
uitlegt.	‘Nee,	je	moet	eerst	dít	doen	en	daarna	pas	dát,	anders	klopt	het	niet.’	In	het	woord	
‘andersom’	zitten	twee	woorden,	namelijk:	‘anders’	en	‘om’.	Als	iets	‘anders’	gaat,	dan	wat	
jij	van	tevoren	had	bedacht,	moet	je	soms	wennen,	omdat	je	iets	al	zolang	hetzelfde	doet.	
Tijdens	de	VBW	gaan	we	dat	samen	ontdekken	en	willen	we	op	zoek	gaan	naar	God!	Kijk	
voor	de	meest	actuele	informatie	op	www.hervormdlangbroek.nl	
Kom	jij	ook?	
	
Wie?	 	 Ochtendclub:	voor	alle	kinderen	van	6	t/m	9	jaar	(groep	2	t/m	5)	

Avondclub:	 voor	alle	kinderen	van	10	t/m	12	jaar	(groep	6	t/m	8)	
Wanneer?		 12/13/14	juli	
Tijd?	 	 Ochtendclub:	09:30-13:00	uur,	inloop	vanaf	9:15	uur	

Avondclub:	 19:30-21:45	uur,	inloop	vanaf	19:15	uur	
Waar?		 Gebouw	en	terrein	van	SVL	
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FINANCIËN	
	
Bericht	vanuit	de	College	van	Kerkrentmeesters	
	
Binnen	 het	 college	 van	 Kerkrentmeesters	
hebben	 wij	 de	 afgelopen	 maanden	 niet	 stil	
gezeten.	
Zo	hebben	wij	de	jaarrekening	over	2021	toch	
positief	 kunnen	 afsluiten	 door	 de	 opbrengst	
van	 de	 Snuffelschuur	 en	 Actie	 Kerkbalans.	
Binnenkort	 wordt	 u	 via	 de	 nieuwsbrief	
uitvoerig	 geïnformeerd	 over	 de	 financiële	
resultaten	 over	 2021.	 Opmerking	 hierbij	 is	 wel	 dat	 we	 afhankelijk	 blijven	 van	 de	
Snuffelschuur,	we	moeten	de	kerk	eigenlijk	kunnen	exploiteren	met	de	middelen	die	we	
hebben	en	de	Snuffelschuur	zou	extra	moeten	zijn	om	bijvoorbeeld	dingen	te	organiseren	
of	onverwachte	tegenvallers	de	baas	te	kunnen	zijn.	Daarom	is	er	ook	een	commissie	in	
het	 leven	geroepen	namelijk	 “Vrienden	van	de	Michaelkerk”	die	zich	gaan	buigen	over	
eventuele	 extra	 inkomsten.	 Hierbij	 moet	 u	 denken	 aan	 eventuele	 acties	 (zoals	 de	
bloemenmarkt),	 subsidiepotjes	die	voor	de	kerk	van	 toepassing	 zijn,	 toelichting	geven	
over	legaten	etc.	
Covid	19	lijkt	ver	achter	ons	maar	voor	de	toekomst	is	ventilatie	in	de	kerk	een	belangrijk	
item.	Ook	hiermee	zijn	wij	vol	 in	de	weer.	Inmiddels	zijn	er	al	plannen	gemaakt	om	de	
ventilatie	in	de	kerk	te	verbeteren.	Dit	gaat	komende	maanden	van	start	en	heeft	uiteraard	
ook	 financiële	 consequenties	 waarvoor	 wij	 wel	 een	 kleine	 reserve	 hebben	maar	 elke	
vrijwillige	bijdrage	is	hiervoor	uiteraard	welkom.	
Al	met	al	ligt	er	nog	een	aantal	uitdagingen	voor	ons,	maar	in	de	wetenschap	dat	wij	een	
heel	 betrokken	 kerkelijke	 gemeenschap	 zijn,	 zien	 wij	 de	 toekomst	 dankbaar	 en	 vol	
vertrouwen	tegemoet.	
Voorzitter	College	van	Kerkrentmeesters,	
René	Doornenbal	
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LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	19	juni	
 
-orgelspel	en	mededelingenfilm		 		
-welkom		 	 	 	 	 	 	
-Lied:	Christus,	machtig,	zegevierend	(weerklank	422)		
-hand	op	het	hart	 	 	 	 	
-moment	van	inkeer,	votum	en	groet	 	 	
-Psalm	84:	1,	3	 	
-bij	deze	dienst…	 	 	 	 	
-openingsgebed		
-Lied	705:	1,	2	‘Ere	zij	aan	God	de	Vader’	
-Leefregel	 	
-voor	de	kinderen		 	 	 	 	 	
-Schriftlezing	Ruth	2:	8-12	en	Ruth	3:	6-9		
-Psalm	63:	3	 	 	 	 	 	
-verkondiging		 	 	 	 		 	
-Lied	221:	1,	2	‘Zo	vriendelijk	en	veilig	als	het	licht’	
-gebeden,	afgesloten	met	het	“Onze	Vader”	 	
-toelichting	collectedoelen	 	 	 	 	
-tenslotte…	 	 	 	 	 	 	
-Lied	315	‘heb	dank	o	God’	
-zegen		 	 	 	 	 	 	 		
-hand	op	het	hart	 	 	 	 	 	
-orgelspel	

	
Orde	van	dienst	–	zondag	26	juni	
	
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	
	
3	juli:	mw.	J.	Stahlie	
	 Openluchtdienst	
10	juli:	ds.	Pieter	Goedendorp	
	 Doopdienst	
17	juli:	ds.	Pieter	Goedendorp	
	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	vrijdag	1	juli	
Kopij	aanleveren	voor	donderdag	30	juni,	18.00	uur	bij	Marian	Clarijs	

Zondag	19	juni	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	mw.	Hazeleger,	Beilen	
Ouderling:	Martin	van	Herk		
Diaken:	Arco	van	den	Ham	
Kerkrentmeester:	Lia	van	de	Lagemaat	
Lector:	Mirjam	van	‘t	Veld	
Orgel:	Wim	ter	Haar	
Collecte	Diaconie:	KiA	Libanon	
Collecte	Kerk:	Jeugd-	en	Jongerenwerk	

 

Zondag	26	juni		
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	ds.	J.	Visser,	Ermelo	
Ouderling:	Marian	Clarijs		
Diaken:	Anneke	Kievith	
Kerkrentmeester:	Gijsbert	Meijers	
Lector:	Marian	Clarijs	
Orgel:	Frank	Firet	
Collecte	Diaconie:	KiA	Nederland	
Collecte	Kerk:	Beeld	en	Geluid	

 


