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Nieuwsbrief  
2 oktober 2020 
 
 
 
 
Zondag 5 april 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Zondag 4 oktober  
 
De eerste zondag van oktober. 4 oktober: 
Werelddierendag. Het is de tijd van het jaar 
waarin het Joodse volk z’n grote feesten 
viert. Dit weekeinde begint het 
Loofhuttenfeest. Zo werd het voor de 
Protestantse kerk in Nederland 
‘Israëlzondag.’ Een zondag, 70 jaar geleden 
voor het eerst ingesteld uit het besef dat het 
een opdracht is van de kerk om de 
verbondenheid met het Joodse volk tot 
uitdrukking te brengen. 
We komen samen uit een samenleving die 
de adem opnieuw inhoudt over het 
opvlammen van het coronavirus. We 
houden het hart vast over wat er komen zal. 
Juist daarom willen we op deze derde 
zondag van de herfsttijd met elkaar -in 
levende lijve in de Michaëlkerk of via het 
internet verbonden- met elkaar oefenen in 
vertrouwen. In geloofsvertrouwen. Ds. 
Pieter Goedendorp gaat voor in de viering. 
Let op: de kerkdiensten beginnen weer om 
10.00 uur!  Er is kinderoppas voor de 
kleinsten en nevendienst voor kinderen in 
de basisschoolleeftijd.  
 

Wil je naar de kerk komen, bel of app dan 
uiterlijk vrijdagavond naar 06 82 73 48 61. 
Je krijgt dan contact met één van de leden 
van de coördinatiegroep.  Aanmelden blijft 
vanwege de corona-maatregelen nodig.  Heb 
je aarzelingen? Geen probleem, maar weet  
 

 
dat de anderhalve meter maatregel in de 
kerkruimte goed wordt toegepast!  
 
Iedereen die naar de kerk komt wordt 
verzocht uiterlijk 9.45 uur in de kerk 
aanwezig te zijn. We gebruiken in deze 
periode 1 ingang: de zijdeur van het 
Michaëlhuis.  
Leden van het coördinatieteam wijzen je 
graag waar je plaats kunt nemen. Na afloop 
van de dienst wachten we ook weer op hun 
aanwijzingen om het verlaten van de kerk 
op een goede manier te laten verlopen.  
Wanneer de weersomstandigheden het 
toelaten is er in aansluiting op de dienst 
mogelijkheid om op het Kerkplein -met 
inachtneming van de regels- onder het 
genot van een kop koffie na- en bij te praten.  
 
 
Orde van dienst zondag 4 oktober 
 

-mededelingen, introfilm  en orgelspel  
-aansteken  van  de  intentiekaarsen 
-welkom  
-Lied 275: 1, 3 en 5 
-hand op het hart 
-gebed op de drempel, ‘votum’ en groet 
-bij deze zondag 
-psalm van de zondag 
-Psalm 84: 1 en 6  
-met de kinderen 
-orgelspel 
-Lied  923 

Zondag 4 oktober 
 
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Pieter 
Goedendorp 
Ouderling van dienst/lector: 
 Ina Wolff 
Begeleiding: Gerard Rosier 
Collecte Diaconie: Kerk in Actie, 
Israël 
Collecte Kerk: orgel en muziek 
 

Bankrekeningnummer diaconie: 
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 
 
Bankrekeningnummer kerk: 
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 
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-Schriftlezing: Jesaja 5: 1-7  
-Lied 16-B 
-Schiftlezing: Matteüs 21: 33-43  
-Lied 241: 1, 2 en 3 
-preek 
-Lied 816  
-dank- en voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’ 
-tenslotte 
-slotlied 
-Lied 838: 1 en 3  
-zending en zegen 
-hand op het hart 
-mededelingenfilm 
   

De dienst begint om 10.00 uur en wordt live 
uitgezonden via www.kerkomroep.nl. De  
uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór 
kerktijd. Schakel PC of Kerkomroep-app niet 
te vroeg in: je loopt de kans dat bij het  
opstarten van de kerkzender, vijf minuten 
vóór tijd, het beeld dan toch zwart blijft. Het 
kan helpen het beeld te verversen (‘refresh’ 
met de knop ⟳).  
 

 
Omzien naar elkaar 
 
Harry Lokhorst was voor de behandeling 
die hij ondergaat opgenomen in De Gelderse 
Vallei. Eind vorige week kon hij gelukkig 
weer naar huis terugkeren. Tjeerd 
Jongeling is opgenomen in zorgcentrum 
Bovenwegen te Zeist. De heer Henk 
Steenbeek verblijft voor enige tijd in De 
Ridderhof te Amerongen. Er zijn meer 
zieken uit ons midden die thuis verblijven of 
van huis uit een behandeling ondergaan. 
Niet ieder wordt op deze plaats genoemd. 
We wensen hen en allen die om hen heen 
staan goede moed en kracht van God toe. 
 
 
Bloemengroet  
 

De bloemengroet van 
zondag 27 september 
ging naar mevr. Corrie 
Doornenbal-van Doorn,  
om haar te bemoedigen 
nu zij steeds meer zorg 
nodig heeft. 

 
 
 
 

Week tegen de Eenzaamheid 

 
Van 1 tot en met 8 oktober wordt elk jaar 
opnieuw de Week tegen de Eenzaamheid 
georganiseerd. Een week in het teken van 
ontmoeten en verbinden. In het teken van  
een eenvoudige vraag:  ‘Hoe gaat het met 
je?’ De coronacrisis maakt het voor veel 
mensen niet makkelijk om contacten te 
onderhouden. En toch kan het klein 
beginnen: met een vriendelijke kaart in de 
brievenbus of een telefoontje naar iemand 
die je al een tijd geleden voor het laatst 
sprak. Een klein steuntje in de rug kan al  
een groot verschil maken. Er zijn 
mogelijkheden te vinden voor iedereen.  

 
Help Moria! 

Nadat er al jaren voor was gewaarschuwd, 
ging het vier weken geleden helemaal mis: 
brand in vluchtelingenkamp Moria op 
Lesbos. Het werd wereldnieuws.  
De Nederlandse organisatie “Because We 
Carry” (BWC) is één van de 
vrijwilligersorganisaties die al jaren hulp 
verlenen op Lesbos. BWC startte meteen na 
de brand een actie om 15.000 slaapzakken 
8.500 slaapmatjes naar Moria te kunnen 
sturen. Ons gemeentelid Maarten 
Westerduin, ervaren BWC-vrijwilliger, 
begeleidde het eerste transport en keerde 
donderdag na 14 dagen terug van Lesbos. 
De diaconie van de Michaëlkerk doneerde 
(geld voor) 122 slaapmatjes en vraagt ons 

http://www.kerkomroep.nl/
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nu bij de noodhulpactie aan te sluiten en te 
helpen. Een gift is welkom op IBAN NL70 
RABO 0302111697 onder vermelding van 
“Actie Moria.”  
 
 

Catechesegroep – start 
maandagavond 5 oktober 
 
Op maandagavond 5 oktober start de 
catechesegroep weer, gewoon van 19.00 tot 
19.45 uur in het Michaëlhuis. Alle jongeren 
van 12 tot en met 17 jaar zijn van harte 
welkom. Ze kregen dezer dagen persoonlijk 
een uitnodiging. In verband met de COVID 
19-regels benadrukken we: kom alleen 
wanneer je geen (verkoudheids-)klachten 
hebt en er in je eigen omgeving geen zieken 
zijn. We houden de anderhalve meterregel 
aan. 
 
Esther Gijsbertsen en Pieter Goedendorp 
 
 
Gebedskring 
 

 
foto: Leny Jansen 

 
Een foto, gemaakt door een vriendin, net 
voor de laatste stralen van de zon achter een 
dik wolkendek verdwenen, werd door haar 
gedeeld op internet! Strand, zee, lage 
horizon, enkele zonnestralen en wolken. 
Door het zien van haar foto zingt het in mij: 
“Die wolken, lucht en winden wijst spoor en 
loop en baan, zal ook wel wegen vinden 
waarlangs mijn voet kan gaan!” Nu we weer 
meer in de ban raken van het virus, de 
maatregelen zijn aangescherpt en mensen, 
die risico lopen door gezondheid en/of 
leeftijd nog strikter in isolatie gaan, is er alle 
reden tot dankbaarheid, dat we in het spoor 
mogen gaan van Jezus Christus, die heeft 

gezegd: “Ik ben de Weg!” Wat we dan tegen 
komen op die weg kunnen we aan, want Hij 
is erbij!  Zo zijn we ook dankbaar voor de 
mooie dienst van zondag, de zieken, die 
langzaam weer opknappen, mensen die 
goede uitslagen hebben gekregen,  een 
huwelijksjubileum (koper of diamant), een 
kaart of telefoontje, een dak boven ons 
hoofd en een bed om in te slapen. Als 
punten van gebed zijn onder meer genoemd, 
de ernstig zieken, de mensen die wachten 
op een operatie of behandeling (die in 
sommige gevallen door de corona 
besmettingen is uitgesteld), de mensen die 
werken in de zorg, de ouderen en de 
mensen die zich eenzaam voelen. Het gebed 
voor de slachtoffers van het corona virus, 
van natuur- en oorlogsgeweld, de 
vluchtelingen en de vervolgde Christenen 
gaat natuurlijk door. Graag willen we u 
vragen met ons te bidden voor ieder die zich 
inzet voor vrede en gerechtigheid.   
 
Riek van Hussel 
 
Legaat 
 
Van de nabestaanden van Martine Schram 
ontvingen we bericht dat onze kerk-
gemeenschap een mooi bedrag mag 
ontvangen in de vorm van een legaat. Een 
bijzonder gebaar, door Martine vastgelegd 
in haar testament, waar we even stil van 
werden....  
We kijken nog steeds met grote 
dankbaarheid en warme herinneringen 
terug op de periode dat Martine als 
seniorenpastor aan onze gemeente 
verbonden was. Ze was een bijzondere 
vrouw en het was mooi dat wij daar ook een 
stukje van mogen hebben ervaren, hoewel 
daar door haar ziekte jammer genoeg 
eerder een einde aan is gekomen dan we 
hadden gehoopt. 
 
Namens    
de kerkenraad, 
 
Ina Wolff, scriba 
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Collectebestemmingen 
 
Zondag 4 oktober 2020 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie 
voor “Kerk in Actie - Israël" 
 
A.s. zondag, Israëlzondag, is de collecte 
bestemd voor Kerk en Israël.  
De Protestantse Kerk voelt zich 
onopgeefbaar verbonden met Israël 
vanwege Gods geschiedenis met dit volk en 
de joodse wortels van ons christelijk geloof. 
Kernwoord in de relatie is gesprek en 
ontmoeting. 
In Israël zet de oecumenische woon- en 
werkgemeenschap Nes Ammim zich met 
steun van de Protestantse Kerk in om het 
vertrouwen tussen joden en christenen te 
vergroten. Eén van de programma’s richt 
zich op Israëlische tieners, die in kleine 
gemengde groepen met elkaar in gesprek 
gaan, maar ook samen eten en dansen. 
In Nederland investeert de Protestantse 
Kerk in opbouwende relaties met de Joodse 
gemeenschap en zet de kerk zich actief in 
om antisemitisme tegen te gaan. In 2019 
heeft de kerk zich in een gezamenlijke 
verklaring met de Rooms Katholieke Kerk 
uitgesproken tegen een toenemend 
antisemitisme in ons land.  
Gemeenten worden ondersteund met 
inspiratie- en gespreksmaterialen, 
ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk en 
Israël Onderweg. 
Met uw bijdrage aan de collecte kan 
ontmoeting en gesprek met de joodse 
gemeenschap blijvend gevoerd worden. 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 onze kerkelijke 
activiteiten kunt u overmaken op  
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. 
Gem. Leersum.  
Het collectedoel van deze week is: orgel en 
muziek.       
 
Als u onze gemeente wilt steunen met een 
extra gift, kunt u deze overmaken op: 
NL 40 RABO 03 73 72 41 36 onder 
vermelding van "gift corona". 
 

Financiën 

Giften 

De volgende giften werden in de afgelopen 
periode ontvangen: 

 € 28,00 via mevr. C. Gerestein voor 

verjaardagfonds wijk 5 

Collectes van 5 juli t/m 13 september: 
 

05-jul Orgel en muziek € 39,40 

12-jul Beeld en geluid € 37,70 

19-jul Beeld en geluid € 10,01 

26-jul Jeugd en jongeren € 16,00 

02-aug Bijstand pastoraat € 20,60 

09-aug Orgel en muziek € 22,90 

16-aug Beeld en geluid € 21,50 

23-aug Jeugd en jongeren € 14,90 

30-aug Bijstand pastoraat € 44,84 

06-sep Orgel en muziek € 48,25 

13-sep Beeld en geluid € 36,30 

   
 
Via de bankoverschrijvingen ontvangen in  
totaal vanaf 22 maart t/m 15 september: 
 
Beeld en geluid   € 2244,57 
Bijstand pastoraat      € 1939,03 
Jeugd en jongeren     € 1271,81 
Orgel en muziek        € 1406,07 
 
De actie extra kerkbalans voor Corona 
bracht in totaal € 10.605,00 op. 
 
Hartelijk dank namens het College van 
Kerkrentmeesters, 
Lia van de Lagemaat 
 
 

Aangescherpte maatregelen Covid 19 
 
In het licht van de aangescherpte 
maatregelen heeft de PKN een dringende 
oproep aan alle gemeenten gedaan om 
terughoudend te zijn met andere 
bijeenkomsten dan kerkdiensten. Op korte 
termijn zullen we besluiten wat dit in ons 
geval betekent voor bijvoorbeeld de open 
vrijdagochtend en andere bijeenkomsten. 
 
Ina Wolff 
scriba 
 
 


