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Nieuwsbrief  
11 december '20 
 
 
 
 
Zondag 5 april 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Zondag 13 december  
 

 
De derde zondag van de Adventstijd. 
Voorganger is ds. Jan Stelwagen, lid van 
onze eigen gemeente. Frank Firet bespeelt 
het orgel.   
 
Orde van dienst zondag 13 december 
-introfilm en orgelspel 
-aansteken van de Paaskaars 
-aansteken van drie adventskaarsen 
-welkom  
- Psalm van de zondag: psalm 85:1 en 3 
- Hand op het hart 
- Votum en groet 
- Bij deze dienst….. 
- Gebed 
- Zingen: gezang 450 
- Voor de kinderen… 
- Schriftlezing: Jesaja 65:17 t/m 25 
- Schriftlezing: Johannes 3:22 t/m 30 
- Zingen: gezang 456B:1, 2, 7 en 8  
- Verkondiging 
- Zingen: gezang 439:1, 3 en 4 
- Gebed, afgesloten met het “Onze Vader” 
(kinderen komen terug uit kindernevendienst 
en crèche) 
- Zegen  
- Zingen: gezang 444:1, 3 en 4 
- Hand op het hart 
- mededelingenfilm en orgelmuziek 

 

Wil je naar de  kerk komen, bel of app dan 
uiterlijk vrijdagavond naar 06 82 73 48 
61. In verband met zorgvuldige navolging 
van de coronamaatregelen wordt iedereen 
verzocht op tijd, uiterlijk 9.45 uur aanwezig 
te zijn. Het dragen van een mondkapje 
wordt op prijs gesteld. We gebruiken in 
deze periode één ingang: de zijdeur van het 
Michaëlhuis. Leden van het coördinatieteam 
wijzen waar je plaats kunt nemen. Na afloop 
van de dienst wachten we ook weer op hun 
aanwijzingen om het verlaten van de kerk 
goed te laten verlopen.  
 
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: 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). 

 
Kerkomroep 
 
Het ljkt erop dat de storingen die er in de 
afgelopen maanden optraden in de 
verbinding met Kerkomroep zijn verholpen. 
We meldden al eerder dat technici van 
Kerkomroep en KPN één en ander hebben 
uitgezocht. Afgelopen zondag heeft 
Kerkomroep opnieuw de verbindingen goed 
in de gaten gehouden en vastgesteld dat er 
geen storing in de beeldverbindingen meer 

Zondag 13 december 
 
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Jan Stelwagen 
Ouderling van dienst/lector: 
Liesbeth van de Waerdt 
Begeleiding: Frank Firet 
Collecte Diaconie: Dorcas 
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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zijn opgetreden. We hopen dat daarmee ook 
voor ons de problemen tot het verleden 
behoren. Natuurlijk kunnen de 
verbindingen wel eens haperen. Daar 
hebben Kerkomroepkijkers méér mee te 
maken dan de luisteraars. Mocht het 
gebeuren, probeer dan eerst eens met 
“beeld verversen” (met de knop ⟳) of het 
probleem te verhelpen is.  Of is het 
WiFisignaal wel sterk genoeg? Heeft u hulp 
nodig? Doordeweeks is Jos Tollenaar 
(telefoon 06-53974741)  nog altijd bereid 
om als WiFi-wegenwacht te assisteren.   
 
Omzien naar elkaar 
 
Rients Zoodsma is 
begin deze week -na 
andermaal in De 
Gelderse Vallei 
opgenomen te zijn 
geweest- weer naar 
huis terug gekeerd. Na een positieve 
coronatest geldt voor Rients en Tonny dezer 
dagen een quarantainetijd.  Intussen is 
Henk Steenbeek na een ziekenhuisopname 
opgenomen in Warande-woonzorgcentrum 
Bovenwegen, Heideweg 2, 3708 AT Zeist. 
Er zijn meer zieken, die thuis verblijven of 
van huis uit een behandeling ondergaan. De 
onzekerheid is groot, nu het aantal 
coronabesmettingen opnieuw zo oploopt. 
Niet alleen voor hen, maar voor velen met 
een kwetsbare conditie. Laten we aan elkaar 
blijven denken en naar elkaar blijven 
omzien en in ons gebed om moed, kracht en 
vertrouwen blijven vragen. 
 
 

Bloemengroet  
 
Afgelopen zondag 6 
december gingen  de 
bloemen als groet en ter 
bemoediging naar mevr. 
van Rhenen – van de 
Peut. Na 6 weken 
revalidatie vanwege een 
schouderblessure kwam 

zij 3 weken geleden weer thuis. 
 
 
 

Gebedskring 
 
Bij mijn bureau hangt een tegeltje met de 
tekst: “Het gebed is de sleutel van de 
ochtend en de grendel van de avond!”  
Tegeltjeswijsheid die helemaal klopt! ’s 
Morgens is er alle reden om God te danken 
voor de rust van de nacht, op een veilige 
plek, en voor de nieuwe dag ! Zo is er veel 
om voor te danken, telkens weer en dat 
geven we ook aan elkaar door in de 
gebedskring: mensen die goede uitslagen 
hebben gekregen, jonge mensen, die , 
ondanks terugkerende ziekte, in het 
huwelijk treden en echtparen die hun 
koperen of gouden huwelijksjubileum 
vieren! Danken ook voor thuiskomst uit het 
ziekenhuis na een operatie(die telkens door 
corona was uitgesteld) of na revalidatie! 
Ook het bidden gaat gewoon door, al komen 
we niet bij elkaar, maar delen we punten 
van gebed via de mail: voorbede voor 
mensen die zijn opgenomen in het 
ziekenhuis , die een scan moeten laten 
maken en horen of de behandeling is 
aangeslagen, of die zware kuren moeten 
ondergaan. Bidden voor mensen die ernstig 
ziek zijn, voor mensen die rouwen om het 
overlijden van een geliefd persoon. Zo is in 
de kring ook gevraagd om voorbede voor 
christenen in diverse Afrikaanse landen, die 
worden aangevallen en vermoord door 
moslim terreurgroepen, zoals Boko Haram, 
met name in Noord Nigeria; die voorbede 
vragen we ook aan u! Ook vragen we u met 
ons te bidden om de kracht van de Heilige 
Geest voor 
predikanten en 
ieder die een taak 
heeft bij de viering 
van het Kerstfeest, 
nu het door de 
maatregelen rond 
corona, zo anders 
gaat dan anders, en 
ook voor ieder die zich juist in deze tijd erg 
eenzaam voelt.  
 
Riek van Hussel 
 
 
 
 



3 
 

Advent in huis 
 
We zijn in de tweede week van de 
Adventstijd. De kinderen die “Het Beste 
Nieuws” thuis gebruiken zijn op zoek 
gegaan naar goed nieuws.   
Mooi nieuws is óók dat heel wat 
gemeenteleden ’s zondags de kaarsen in de 
Adventskrans of -schikking aansteken. De 
Advents-challenge loopt! We kregen weer 
een paar foto’s: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter & Corry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roland & Wijnanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stephanie 

 
Wie sluit  aan en stuurt voor komende week 
foto’s in? Dat kan naar 
p.f.goedendorp@pknleersum.nl of via de  
Facebookpagina Michaëlkerk-PKNLeersum.  

 
 
Op weg naar kerst met de 
kindernevendienst 
 
We konden lezen dat Simon Schreefloos blij 
is met zijn speciale bril waar hij dingen mee 
kan zien. Hij wil graag een vriendin, maar 
hoe leer je die kennen?  
De rode draad door afgelopen week heen 
was “iemand kennen”. De mensen wilden 
erg graag weten wie Johannes de Doper 
precies is. Wie ken jij en kennen mensen 
jou? We konden ontdekken in Psalm 139:1-
6 dat God jou/u ook kent. En met een 
proefje kon je zien hoe je vingerafdruk er uit 
ziet, niemand heeft dezelfde.  
 

Komende week gaat het over de toekomst. 
Hoe zou het zijn als je een krant had waarin 
vandaag al het nieuws van morgen te lezen 
zou zijn? Zou jij zo’n krant willen hebben? 
We lezen van Jesaja, hij had geen krant maar 
keek wel vooruit. Hij vertelde de mensen 
over de toekomst.  

 
 
Zing mee voor (kinder-)kerst! 

 

mailto:p.f.goedendorp@pknleersum.nl
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Het kan nog: meezingen in de  
kinderkerstviering! We maken een 
mozaïekfilmpje waarin we vanuit huis 
“Vrolijk Kerstfeest iedereen…” zingen. Wil je 
meedoen?  Stuur dan meteen een berichtje 
naar michaelkerk@pknleersum.nl, dan krijg 
je een antwoordmailtje waarin precies staat 
hoe je mee kunt doen met het 
kinderkerstkoor! Dit weekeinde kun je je 
filmpje nog insturen. Heel veel succes en 
vooral: heel veel plezier gewenst! 
 
ds. Pieter Goedendorp 
 

Dertig jaar  
 
Dertig jaar dominee op 2 december. Toen ik 
er veertien  dagen geleden in de 
Nieuwsbrief bij stilstond, luidde dat een hele 
reeks gelukwensen in: kaarten en  bloemen 
van verschillende gemeenteleden, 
felicitaties via Facebook en mail. Namens  de 
Michaëlkerkgemeente ontving ik van de 
kerkenraad een werkelijk prachtig boeket 
(zie foto) dat de woonkamer nog altijd 
helemaal opfleurt!   

Onze oprechte dank voor al die blijken van 
verbondenheid! Het bevestigt de keuze 
waarop we ons deze maand tien jaar 
geleden (in een voor ons persoonlijk heel 
spannende tijd!) beraadden: het is goed en 
fijn om hier in Leersum bij de Michaëlkerk 
te horen.  
Mede namens Sita,  
Pieter Goedendorp 
 

Kerkdiensten komende periode 
 
20 dec.: ds. Pieter Goedendorp 
1e kerstdag 25 dec.: ds. Pieter Goedendorp 
27 dec. : mw. ds. H. Ouwerkerk, 
Schoonhoven 
31 dec. 19.00 uur: ds. Pieter Goedendorp 
 

Op kerstavond (24 december) is er geen live 
kerstnachtdienst. Wel zal er een online 
kerstnachtdienst te volgen zijn (een 
bewerking van die van vorig jaar), evenals 
een online kinderkerstviering. Daarnaast 
zijn er serieuze plannen om het op die 
kerstavond mogelijk te maken de 
kerstnachtdienst vanuit uw auto via een  
groot scherm te volgen. Een Drive in 
kerkdienst in Leersum!  Zo kunt u in de 
eigen auto uit volle borst  de kerstliederen 
meezingen,  in verbondenheid met anderen 
om u heen in die donkere kerstnacht.... Een 
bijzondere ervaring zal het zijn! In de 
nieuwsbrief van volgende week hopen we u 
verder te kunnen informeren. 
 
Collectebestemmingen 
 
Zondag 13 december 2020 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie 
voor “Dorcas" 
 
Dorcas werkt aan blijvende verandering in 
het leven van de allerarmsten in dertien 
landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-
Oosten. 
 
Op hun website staat: Onze hulp is nooit 
vluchtig, maar altijd gericht op blijvende 
verandering. We werken bijvoorbeeld aan 
het creëren van sociale vangnetten rondom 
kwetsbare mensen, zodat zij de zorg krijgen 
die zij nodig hebben. We trainen hen in 
weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer 
zelfvertrouwen hebben. En we 
ondersteunen mensen in ondernemerschap, 
zodat zij weer genoeg inkomen hebben om 
goed voor zichzelf te zorgen. 
 
Een voorbeeld hoe het leven van iemand 
kan veranderen, is dat van de 23-jarige 
Lemlem uit Ethiopië. Zij vertelt: ‘Nadat mijn 
vader overleed, besloot mijn moeder te 
verhuizen. Ze liet mij achter bij haar tante. 
Mijn moeder hertrouwde, maar heeft haar 
nieuwe man nooit verteld dat ze een 
dochter had. In de vakanties ging ik af en toe 
bij mijn moeder op bezoek. Dan zei zij altijd 
tegen haar man dat ik haar zus was. Ik 
voelde hierdoor zo ongewenst.’  
 
Via een vriendin hoorde Lemlem van het 
opleidingscentrum van Dorcas. Ze schreef 

mailto:michaelkerk@pknleersum.nl
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zich in en begon met een kooktraining. ‘Ik 
vond het fijn om hard te werken en veel te 
leren. Naast de opleiding werkte ik ook nog. 
Het was dus best een drukke tijd.’ In acht 
maanden tijd leerde ze van alles over het 
bereiden van eten. Na haar training hielpen 
de medewerkers van het centrum haar om 
een baan te vinden. ‘Ik ben nu hoofd van de 
bediening in een koffiehuis! Ik werk er met 
veel plezier en verdien genoeg geld om ook 
voor mijn oudtante te zorgen. En ik durf 
zelfs te dromen van mijn eigen koffiehuis. 
Ook hoop ik andere jonge mensen te 
inspireren met mijn verhaal.’ 
 
Naast Lemlem helpt Dorcas jaarlijks 
honderdduizenden andere mannen, 
vrouwen en kinderen. Met uw bijdrage, 
klein of groot, kunt u mensen helpen tot 
bloei te komen. Doet u mee? Dank u wel!  
Hartelijk dank! 
 
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 deze week 
is: orgel en muziek.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 

Actie Kerkbalans 2021 
 
Ook in 2021 doet onze gemeente weer mee 
aan de actie Kerkbalans. Net als vorige jaren 
is uw steun hard nodig om het plaatselijke 
kerkenwerk draaiende te houden. De actie 
wordt gehouden in de periode tussen 16 en 
30 januari en het thema is: 'Geef vandaag 
voor de kerk van morgen'. 
Vooruitlopend daarop informeren wij u 
graag vast over de mogelijkheid van: 
 
Fiscaal vriendelijk geven aan de 
Michaelkerk 
 
Wist u dat, als u de jaarlijkse kerkelijke 
bijdrage ( Kerkbalans) schriftelijk vastlegt in 
een ”Overeenkomst Periodiek Gift”,  
de bijdrage 100% fiscaal aftrekbaar is en u 
daardoor een deel terug ontvangt van de 
belastingdienst? 
U kunt meer doneren aan de Michaelkerk 
zonder dat het u meer kost, een win-win 
situatie voor beiden.  
Giften die niet zijn vastgelegd, zijn niet of 
slechts voor een deel aftrekbaar. 
Wij leggen het u heel graag persoonlijk uit.  
Geïnteresseerd? 
Nadere informatie bij CVK penningmeester 
Arie Kamphuis, telefoon 441639 of mail 
naar financien.cvk.mk@pknleersum.nl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Als u onze gemeente wilt steunen met een 
extra gift, kunt u deze overmaken op: 
NL 40 RABO 03 73 72 41 36 t.n.v. Herv. 
Gem. Leersum  
onder vermelding van "gift corona". 
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Financiën 

Giften 

De volgende giften werden in de afgelopen 
tijd ontvangen: 
• € 20.00 via Dhr. A van de Ham  

 

Collectes van 20 september t/m 6 december 

20-sep jeugd en jongeren € 58,20 

27-sep catechese en pastoraat € 37,73 

04-okt orgel en muziek € 37,40 

11-okt beeld en geluid € 56,75 

18-okt jeugd en jongeren € 68,15 

25-okt catechese en pastoraat  € 35,15 

01-nov beeld en geluid € 30,80 

08-nov orgel en muziek € 36,80 

15-nov jeugd en jongeren € 27,55 

22-nov orgel en muziek € 28,50 

29-nov beeld en geluid € 33,80 

06-dec jeugd en jongeren  € 37,30 

 
koffieochtend € 30,95 

 

Hartelijk dank namens het College van  

Kerkrentmeesters. 

       Lia van de Lagemaat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternatief Eetcafe Tweede Kerstdag 
gaat door! 
  
Een ‘gewoon’ Eetcafe met de Kerstdagen is 
dit jaar niet meer mogelijk. Voor onze 
gasten hebben we daarom een alternatief 
bedacht.   
Naar aanleiding van de oproep in de 
nieuwsbrief heeft dit een aantal 
gastadressen opgeleverd. Fijn! 
  
Hoe gaat het nu verder?  
Gasten kunnen zich aanmelden voor een 
Kerstmaaltijd op 2e Kerstdag bij een 
gemeentelid/vrijwilliger thuis.  
Deze verzorgt – tussen 17.00 en 20.00 uur- 
voor maximaal 2 gasten een kerstmaaltijd 
bij hem/haar thuis.  
Het wordt een soort “gast aan tafel”, waarbij 
in kleine kring een gezellige avond in 
kerstsfeer wordt doorgebracht. 
De gast(en) worden thuis opgehaald en na 
afloop weer terug gebracht. Eventueel met 
hulp van een van onze chauffeurs. 
Nu mogen gasten zich aanmelden voor deze 
maaltijd in de periode van 14 – 18 
december. Dit kan via telefoonnummer 06 
4635 1528 of via een bericht op 
eetcafeleersum@gmail.com. Wilt u a.u.b. 
duidelijk vermelden uw woonadres en uw 
telefoonnummer? 
  
De werkgroep van Ons Eetcafe informeert u 
wie er contact met u (als gast) gaat 
opnemen. U kunt dit bericht verwachten 
tussen 20 en 22 december.  

Vriendelijke groet, 

Werkgroep Ons Eetcafé, 
Lieneke, Jacqueline, Nelly, Carien 
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