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Nieuwsbrief  
5 februari 2021 
 
 
 
Zondag 5 april 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 7 februari 2021 9.00 uur 
online kerkdienst 

 
Nog altijd zien we elkaar op zondagmorgen 
alléén maar online. De dienst begint bijtijds: 
om 09.00 uur! Zondag gaat ds. Mendie 
Hofma uit Bunnik bij ons voor. Zij is als 
predikante verbonden aan de protestantse 
gemeente van Amerongen. Gerard Rosier 
bespeelt het orgel. Lector is Marjon van den 
Ham. We volgen nog altijd het advies van de 
Protestantse Kerk in Nederland en laten ook 
in de onlinediensten géén zanggroep 
meezingen, maar wie dat thuis wil doen, kan 
dat beslist: de liedteksten blijven gewoon in 
beeld!  
 
De dienst begint om 9.00 uur en wordt live 
uitgezonden via Kerkomroep:  
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498 . De 
uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór 
kerktijd. Schakel PC of Kerkomroep-app niet te 
vroeg in: het kan gebeuren dat bij het opstarten 
van de kerkzender, vijf minuten vóór tijd, het 
beeld dan toch zwart blijft. Het kan helpen het 
beeld te (‘refresh’ met de knop ⟳). Naderhand is 
de dienst terug te zien via de knop “kijken” (PC) 
of “beeld (app).  

 
Orde van dienst 7 februari 
-mededelingenvideo en orgelspel 
-aansteken van de kaarsen 
-welkom 
-hand op het hart 
-psalm van de zondag:  Psalm 107: 1, 20 
-gebed op de drempel, ‘votum’ en groet  
-gebed om ontferming 

- lied 117d   Laudate omnes gentes 
- gebed om het licht van de Heilige Geest 
- inleiding op de Schriftlezing 
- schriftlezing:  Ester 4: 5-17   
- gezang 45: 3, 6 (uit het Liedboek 1973)  
 -Verkondiging     
- Lied 1003   Stil is de straat 
-gebed, afgesloten met het “Onze Vader” 
-tenslotte     
-zegen       
-lied 313: 1, 2, 5  
-hand op het hart    
-mededelingen en orgelspel  
 
 

 
 
 
 
 

De dienst begint om 9.00 uur! 
 
 

 
 

 
 
De regiozender Regio90 zendt iedere 
zondagochtend een kerkdienst uit, als 
onderdeel van het programma 
Ochtendglorie (9.00 - 12.00 uur). Regio90 
via de kabel: CAIWAY kanaal 12, KPN kanaal 
1474 en ZIGGO kanaal 41. 
 
 

Zondag 7 februari 
  
Aanvang: 9.00 uur   
Voorganger: mw.ds. M. Hofma 
Ouderling:  Ina Wolff 
Diaken: Anneke Kievith 
Lector: Marjon van den Ham 
 Orgel: Gerard Rosier 
Collecte Diaconie: opvang 
gestrande vluchtelingen 
Collecte Kerk: beeld en geluid en 
kosten internetdiensten 
 

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

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498
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Omzien naar 
elkaar  
 
Vorige week 
woensdag kon 
Henk Steenbeek  
vanuit het 
Diaconessenhuis Zeist terugkeren naar 
Warande zorgcentrum Bovenwegen, 
Heideweg 2, 3708 AT Zeist. Daar zal hij het 
revalidatietraject weer oppakken en wordt 
er uiteindelijk een indicatie gegeven voor 
een passende woonzorgvorm. In hetzelfde 
Bovenwegen is ook Tjeerd Jongeling nog 
altijd. Joop de Fluiter keerde na een 
knieoperatie in het Diaconessenhuis Utrecht 
weer thuis terug om daar nu verder te 
revalideren. Jos Sterkenburg werd aan het 
begin van deze week aan een hernia 
geopereerd. Ook hij kwam intussen weer 
thuis om daar nu te revalideren. Er zijn 
meer gemeenteleden die in deze tijd na een 
operatie revalideren of een onderzoeks- of 
behandelingstraject doormaken. Niet ieder 
wordt in deze kolommen gemeld. We 
wensen hen het nodige geduld en 
doorzettingskracht toe.  

 
Bij alle ‘grote nieuws’ over de doorwerking 
van de pandemie hoor ik ook uit ons midden 
hoe er gemeenteleden zijn die door Covid-
19 ziek werden. De uitwerking blijkt in 
individuele gevallen behoorlijk te kunnen 
verschillen. Wie met de nare consequenties 
van het virus te maken kreeg de nodige 
volharding toegewenst!  
 
De persconferentie van jongstleden dinsdag 
maakte opnieuw duidelijk hoezeer corona 
ons in de greep heeft. En tegelijk merk je 
hoe iedereen er in de gegeven 
omstandigheden het beste van probeert te 
maken. Dat is niet altijd even makkelijk. Het 
zijn moeilijke tijden voor menigeen. Maar 
één ding wordt me in telefoongesprekken, 
chats èn door de reacties op de 
onlinediensten weer helderder dan ooit 
tevoren: de kracht die geloofsvertrouwen 
kan geven. Al is het maar een greintje. Waar 
het lukt dat aan elkaar te laten zien, met 
elkaar te delen, werkt het bemoedigend en 
maakt het sterk. Dat hoeft niet perse met 
mooie woorden. Het kan en mag op de 

manier die bij jou past. “In het licht van 
Gods liefde worden obstakels uitdagingen 
en onmogelijkheden worden uitnodigingen,” 
zei ik afgelopen zondag in de preek.  Al wat 
ons te doen staat, is dat licht te 
weerspiegelen; te laten zien... 

 
Laten we zó met elkaar blijven meeleven. 
Een telefoontje, een kaart, een brief, een 
mailbericht: er zijn genoeg mogelijkheden 
om met elkaar in verbinding te blijven. 
Laten we elkaar blijven gedenken in onze 

gebeden. 
ds. Pieter Goedendorp  
 

Blij bericht 
 
“Uniek, lief en nog zo klein. Een stil moment 
om dankbaar te zijn.”  
Met die woorden melden Hans van Wijk en 
Jeannine van de Waerdt dankbaar en blij de 
geboorte van hun dochter Mara. Een 
zondagskindje! Mara Maria Christina werd 

zondagmiddag 31 januari geboren. Een 
prachtig nieuw leven, met zoveel liefde 
omgeven.  
 
De coronatijd maakt het lastig om 
kraamvisite te ontvangen, dus voorlopig zal 
alleen een beperkte kring de 
nieuwgeborene van dichtbij kunnen 
bewonderen. Wij genieten als gemeente 
rond de Michaëlkerk graag mee met de 
prachtige eerste foto’s… 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig Licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

Lied 834 
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Jeannine en Hans: van ganser harte 
gefeliciteerd met jullie eersteling. We 
wensen je toe dat Mara zal opgroeien tot 
vreugde van allen die haar op de levensweg 
zullen ontmoeten.  
ds. Pieter Goedendorp 

 
 
 
Bloemengroet 
 
De bloemengroet van 
zondag 31 januari was 
bestemd voor de heer W. 

Baan Hofman.  
 
 
Waar is God in deze crisis?  
 
De wekelijkse Nieuwsbrief van de 
Protestantse kerk in Nederland meldde 
afgelopen maandag de eerste vlog van 
synodescriba ds. René de Reuver. In de 
Michaëlkerk is ds. De Reuver geen 
onbekende. We verwelkomden hem in de 
afgelopen jaren enkele keren op de kansel. 
Ds. De Reuver richt zich in zijn vlog deze 
week vooral op alle kerkelijk werkers en de 
predikanten. Hij verwoordt respect voor 
hun uithoudingsvermogen in deze lastige 
tijd, waarin niets vanzelfsprekend is, het 
kerk-zijn “schraal wordt en gemankeerd 
door alle corona-maatregelen.”   
“Waar is God in deze crisis?” vragen mensen 
zich af. De Reuver: “Eerlijk gezegd ben ik 
ook wel een beetje verlegen met die vraag. 

We zitten immers nog midden in die 
coronacrisis en het komt nu vooral aan op 
volhouden, op verduren. Om zo te zeggen 
meer op tandvlees dan op een rappe tong.” 
Met enkele bemoedigende  gedachten steekt 
de synodescriba z’n collega’s dan een hart 
onder de riem. Eén ervan deel ik graag. De 
Reuver verwijst naar het apokalyptische 
gedeelte van Mattheüs 24, waar het 
evangelie de ondergang van de wereld 
schetst: “En dan wijst Mattheüs in al die 
ellende op een woord van Jezus, die zegt ‘Let 
nou op de vijgenboom die begint uit te botten, 
want het is een teken van de zomer die komt.’ 
Nu, de lente komt er weer aan. Let als je 
buiten bent op de bomen die uitbotten. Ze 
verwijzen naar de grote zomer. Naar een 
nieuwe tijd die komt. ‘En,’ zegt Jezus daarbij, 
‘alle dingen gaan voorbij, maar de woorden 
van God blijven.’ De woorden die ons dragen, 
ons inspireren, ons wijzen. Een belofte naar 
de nieuwe toekomst van God.  Een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde, waarop 
gerechtigheid woont. Die woorden die 
blijven en zullen er zijn. Ook in deze tijd. 
Daar leven we van…” 
 
ds. Pieter Goedendorp 

 
De vlog ook beluisteren/bekijken? Dat kan via:  
https://www.youtube.com/watch?v=9Urvlnbig
T0 

 
Gebedskring 
 
Nu we al lange tijd niet bij 
elkaar kunnen komen, als 
gemeente in de wekelijkse 
eredienst, en onder meer  
als  catechese-groep, PCOB, HVV of 
gebedskring, is het risico elkaar uit het oog 
te verliezen groot.  Vooral de mensen die het 
liefst op de achtergrond blijven, raken nu o 
zo makkelijk vergeten. Daarmee is er een 
duidelijke oproep voor ieder van ons om 
alert te blijven, naar elkaar om te blijven 
zien door een kaartje, mailtje, telefoontje of 
een gesprekje op afstand aan de deur, zodat 
niemand zich vergeten voelt! Zo hebben we 
ook in de afgelopen periode geprobeerd te 
danken en voorbede te doen voor en met 
mensen die in het ziekenhuis werden 
opgenomen voor een operatie, die begonnen 
met zware behandelingen of die al langer 
moeten ondergaan, voor ernstig zieken en 

https://www.youtube.com/watch?v=9UrvlnbigT0
https://www.youtube.com/watch?v=9UrvlnbigT0
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mensen die rouwen om het overlijden van 
een geliefde. Blij hebben we gedankt met 
mensen na een geslaagde operatie, 
thuiskomst uit het ziekenhuis of 
huwelijksjubileum. Onze zorg om de 
jongeren en ouderen die de straat op zijn 
gegaan in reactie op de avondklok  én om de 
rellen en plunderingen, de agressie naar 
politie en andere hulpverleners, hebben we 
bij onze hemelse Vader gebracht, net als de 
onmacht bij het bestrijden van het corona 
virus in zijn verschillende varianten. Deze 
keer willen we u vragen om met ons te 
bidden voor de kinderen die weer naar 
school mogen en hun onderwijzers en voor 
alle jongeren die erg veel moeite hebben 
met het volgen van online onderwijs.  
 
Riek van Hussel    
 
 

Kerkdiensten komende periode 
 
14 febr.: ds. Pieter Goedendorp (bevestiging 
en ontheffing ambtsdragers) 

21 febr.:  ds. Pieter Goedendorp 
28 febr.: ds. Arend Altena 
7 maart: ds. J. Visser, Ermelo 
 

 

Actie Kerkbalans 2021 
 
Afgelopen maandag hebben we vrijwel alle 
antwoordenveloppen in ontvangst mogen 
nemen, binnengebracht door een grote 
groep vrijwilligers (ca. 40). 
Nadat we vorig jaar na de eerste telling op  
€ 75.000 uitkwamen, is nu de voorlopige 
eindstand het fantastische bedrag van  
€ 97.842,50 ! 
Een heel mooi resultaat, dat tot grote 
dankbaarheid stemt. We zijn blij dat vrijwel 
iedereen gehoor heeft gegeven aan de 
oproep om ruimhartig te geven: dit geeft 
vertrouwen in de toekomst van onze 
Michaëlkerk gemeente! 

Mede namens de kerkenraad bedanken we 
alle vrijwilligers die meegewerkt hebben 
aan deze actie: iedereen die enveloppen 
heeft rondgebracht en weer opgehaald, en 
ook degenen die achter de schermen vorm 
hebben gegeven aan deze actie Kerkbalans: 
Arie Kamphuis, Cees Gerestein, Jos Wolff en 
Kirsten Mets. 
Maar bovenal danken we u en jullie: al onze 
gemeenteleden, die gezorgd hebben voor dit 
bijzondere resultaat en hiermee blijk geven 
van een grote betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid. 
Heel veel dank! 
 
Commissie Kerkbalans 2021 
René Doornenbal (Vz) 

 
Alle liederen op noten exclusief voor 
de Michaëlkerk 
 

Vanaf het allereerste moment dat we 
liederen zingen vanaf het scherm is de 
liedtekst voorzien van notenbalken. Onze 
huisorganist Frank Firet heeft daar 10 jaar 
geleden al voor gepleit. 
Omdat alleen het eerste couplet 
verkrijgbaar was in bladmuziek moest de 
rest nog gemaakt worden. 
Dat ging natuurlijk niet zomaar, wie wil en 
kan dat doen? 
Binnen het audiovisuele team van 11 
mensen heeft Ronald van den Hoek zich 
opgeworpen als vrijwilliger voor deze 
specialistische uitdaging.   
Hij is muzikaal onderlegd en daarnaast heel 
precies. Eigenschappen die nodig zijn bij het 
maken en aanpassen van bladmuziek. 
Na 10 jaar heeft hij voor onze kerk al meer 
dan 5500 liederen geschikt gemaakt voor 
projectie en internetuitzendingen.  
Wie denkt dat het simpel knip en plakwerk 
is, heeft het mis. Het is een ambacht en 
binnen het team wordt het ook wel 
‘monnikenwerk’ genoemd. 
Bij een nieuw lied (dat nog niet in de grote 
database staat) kan het beamerteam altijd 
een beroep doen op Ronald.  
De monteur van dienst verwerkt vervolgens 
dit lied in de montage voor de 
desbetreffende viering.  
(Later meer over de werkzaamheden van de 
monteurs.) 
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De afbeeldingen 1 t/m 5 illustreren de 
stappen die nodig zijn om te komen tot een 
bruikbare presentatie. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Collectebestemmingen 
 
Zondag 7 februari  
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie 
voor ons jaarproject “Opvang gestrande 
vluchtelingen in Griekenland”. 
 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te 
weinig eten. Zo wachten duizenden 
vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in 
Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier 
aangekomen uit landen als Afghanistan, 
Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar 
warmte, veiligheid en een betere toekomst. 
Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie 
is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in 
Griekenland samen met 3 partner-
organisaties. Samen geloven we dat 
vluchtelingen recht hebben op een beter 
leven. We helpen met voedsel, kleding en 
onderwijs en proberen hen op een betere 
plek te krijgen. Ook investeren we in de 
landen van herkomst in een beter leven 
voor kinderen. 
 
De algemene kerkelijke collecte op deze 
zondag is bestemd voor het beeld en geluid 
en de kosten van de internetdiensten.  
 
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.  

 
 

 


