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Nieuwsbrief  
17 juli 2020 
 
 
 
Zondag 5 april 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Voor vakantiegangers en thuisblijvers 
 

 
De zomer daalt over de Utrechtse 
Heuvelrug. Een zomer na een voorjaar dat 
ons in herinnering zal blijven. Wat werden 
we door de corona-pandemie door elkaar 
geschud! Gelukkig kwam de zomer en is  
Covid-19 in ons werelddeel op dit moment 
wat op z’n retour. Wat hebben we gesmacht 
naar de bewegingsvrijheid! En wat zie je van 
de weeromstuit toch veel mensen doen alsof  
‘normale’ tijden weer terug zijn. Daarmee 
voelt voor mij de vakantietijd zowaar wat 
onwerkelijk aan.  De één weet zich alleen 
thuis veilig. Een ander blijft liever in eigen 
land. Iemand anders gaat toch voorzichtig 
naar het buitenland. En weer een ander 
neemt onbekommerd het vliegtuig naar een 
zonbestemming om zich daar in het 
uitgaansleven te storten. Wat zal dàt  gaan 
opleveren? Ik blijf het spannend vinden! 
 
 

 
Ik las psalm 27. ‘Een Psalm van David’ zegt 
het opschrift.  ‘De Heer helpt mij altijd, hij is  
als een licht in het donker’ is de eerste regel. 
Zo lijkt het een lied vol vertrouwen.  
De dichter is ervan overtuigd: waar ik ook 
ben, God zal bij me zijn. Waar je ook gaat of 
staat, het komt wel goed. God is immers bij 
je? En toch is dat niet het hele verhaal.  Het 
leven is een weg om te gaan. Je kunt je van 
alles voorstellen om van die reis iets te 
maken. Maar de praktijk is weerbarstig. Je 
kunt plannen maken, maar het kan zomaar 
anders lopen. De pandemie liet het zien. 
 
David -de dichter- zit er ook mee. Hij zegt in 
de eerste regel wel dapper voor niemand 
bang te zijn, maar uit het vervolg blijkt wel 
wat anders. Zó onverschrokken is hij heus 
niet! Hij is bang voor 1.001 dingen, kent 
zichzelf en erkent ook de donkere kanten in 
zichzelf. Voor mij is daar iemand met een 
hele berg levenservaring aan het woord. Z’n 
levensweg heeft hem gevormd. Hij heeft 
weet van het licht, kent geborgenheid en 
weet hoe God dat biedt. Maar evenzogoed 
valt hij ten prooi aan aanvechtingen en moet 
hij zichzelf moed inspreken. 
 
Uit zijn lied blijkt hij ondanks alle 
aanvechtingen niet op z’n schreden terug te 
willen keren. Die keuze is er voor hem niet. 
Hij blijft op weg. Hij wil verder. Iets van 
binnen drijft hem. Of komt het van buitenaf? 
‘Mijn hart zegt U na: ‘Zoek mijn nabijheid!’’ 
lees ik in het hart van het lied. En dan hoor 
ik de dichter iets belangrijks vragen aan 
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God: ‘Laat me thuis zijn bij U. Dan heb ik een 
plek waar ik veilig ben.’ Op eigen kracht lukt 
het me niet. Ik heb hulp nodig.  
 

 
 
Daarmee wordt het een lied voor iedereen 
die onderweg is door het leven. Voor wie in 
deze vreemde zomer aan huis gebonden is, 
net zo goed als voor wie -onverschrokken of 
voorzichtig- op reis gaat. Als het erop aan 
komt gaan we zonder bagage met niet 
anders dan ons vertrouwen, ons geloof. Dat 
geldt zowel vakantiegangers als 
thuisblijvers.  
 

ds. Pieter Goedendorp 
 
Diensten in de komende weken 
 
De internetdienst begint om 09.00 uur, de 
uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór 
kerktijd. Schakel op PC of 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 ⟳).  
 
De regiozender Regio90 zendt ’s 
zondagsmorgens nà kerktijd de dienst óók 
uit als onderdeel van het programma 
Ochtendglorie. Regio90 via de kabel: 
CAIWAY kanaal 12, KPN kanaal 1474 en 
ZIGGO kanaal 41. 
 
De dienst bijwonen kan, maar in verband 
met de coronamaatregelen alléén na 
aanmelding vooraf.  Bel of app daarvoor 
uiterlijk vrijdagavond naar 06 82 73 48 61. 
Zie ook elders in deze Nieuwsbrief de 
instructies. 
 
Zondag 19 juli 2020 
Op deze zondag gaat mevrouw ds. M.A. de 
Hoog bij ons voor. We kennen haar als 
predikante van de Maartenskerk in Doorn. 
Na haar emeritaat was ze in onze regio 
consulent bij een aantal vacante gemeenten. 
Intussen woont zij in Zeist .  

We verwelkomen haar graag in ons midden. 
 
Liturgie voor zondag 19  juli 
vooraf    
aansteken Paaskaars en intentiekaarsen 
welkom      
psalm van de zondag: Psalm 8: 1, 2, 5 en 6 
Hand op het hart    
bij deze dienst…   
Zingen: Lied 858  
Gebed      
Voor de kinderen 
Schriftlezing: Genesis 1: 20-23 en Johannes 
21: 1-14  
We zeggen samen Lied 392: 4 

Er is een mens ons bijgebleven, 
bij brood en wijn hoor ik zijn stem, 
als water vloeit zijn kostbaar leven, 

een vis is tekenend voor hem. 
Verkondiging    
Zingen: lied 644: 3, 4 en 5   
gebed, afgesloten met het “Onze Vader” 
tenslotte    
Zingen: lied 641: 1 en 2  
 Zegen       
Hand op het hart    
   
De liturgie voor de diensten van 26 juli t/m 
16 augustus zijn via de website te bekijken 
of te downloaden: 
www.pknleersum.nl/liturgie 
 
Zondag 26 juli 
Op de laatste zondag in juli verwelkomen 
we emeritus predikant ds. H. de Leede uit 
Amersfoort. Van 1994 tot 2010 was hij 
rector van het Theologisch Seminarium 
Hydepark in Doorn. Daarna was hij 
universitair docent en onderzoeker voor de 
Protestantse Theologische Universiteit 
(PThU). 
 
Zondag 2 augustus 
Op deze zondag heten we ds. R. van den 
Beld uit Baarn van harte welkom in ons 
midden om de kerkdienst te leiden. 
Dominee Van den Beld is emeritus-
predikant en diende van 1993 tot en met 
2008 de Hervormde gemeente van 
Bilthoven als laatste gemeente.  
 
Zondag 9 augustus 
We tellen intussen de achtste zondag van de 
zomertijd. Voorganger op deze dag is ds. A. 
Altena uit Leersum.  
 

“De Heer helpt mij altijd, 
hij is als een licht in het donker. 

Ik ben voor niemand bang. 
Bij de Heer ben ik veilig, 

daarom heb ik geen angst.” 

 
Psalm 27: 1 (Bijbel in Gewone Taal) 

http://www.pknleersum.nl/liturgie
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Zondag 16 augustus 
We verwelkomen een vertrouwde 
gastvoorganger in ons midden. Voorganger 
is vandaag mevrouw ds. M.M. Hazeleger,  
verbonden aan de protestantse gemeente in 
Beilen.  
 
 

Kerkdienst bijwonen? 
 
App of bel naar 06 82 73 48 61 en geef je 
uiterlijk de vrijdagavond voor de 
betreffende zondag op. Voor a.s. zondag kan 
dat dus vandaag nog!  
De ervaring van de afgelopen twee 
zondagen leert dat er echt nog wel ruimte 
genoeg is, dus iedereen die graag de dienst 
in de kerk meemaakt is van harte welkom. 
Wel dus graag even van tevoren opgeven, 
zodat we zeker weten dat we niemand bij de 
deur moeten teleurstellen. 
Mochten er toch meer aanmeldingen 
binnenkomen dan er plaatsen zijn, dan krijg 
je daarover bericht. Hoor je niets, dan kun je 
gewoon komen.   
Als je je aanmeldt, dan graag het volgende 
doorgeven: je naam; of je alleen komt of met 
meerdere gezinsleden (volwassenen en/of 
kinderen); èn dat iedereen die aangemeld is 
niet verkouden is en geen koorts heeft. 
 
De (online) kerkdienst begint om 9.00 uur, 
het is de bedoeling dat iedereen uiterlijk 
8.45 uur in de kerk aanwezig is. We 
gebruiken in deze periode 1 ingang: de 
zijdeur van het Michaëlhuis. Als je daar je 
handen gedesinfecteerd hebt, wijst één van 
de gastheren/-vrouwen  graag je zitplaats. 
Op dezelfde manier verlaten we aan het 
eind van de dienst ook weer het 
kerkgebouw: op aanwijzing van de gastheer 
of gastvrouw. 
 
Gemeentezang laten we veiligheidshalve 
nog even achterwege op dit moment; in 
plaats daarvan is een zanggroepje aanwezig 
om de liederen te zingen. Voor degenen die 
in de kerk zijn: de liederen mee neuriën kan 
wel!  
 
Voor de kinderen die in de kerk zijn is er 
weer kindernevendienst en voor de 
kleinsten is er oppasdienst. 
 
 

Omzien naar elkaar 
 

Om zicht te kunnen houden op elkaar noemen 
we in de Nieuwsbrief de namen van onze 
zieke gemeenteleden.  Ook al worden veel 
beperkende maatregelen dezer dagen 
verlicht, voor hen en voor mensen in 
risicogroepen blijft het een spannende tijd. 
Een kaartje of -als het kan- een telefoontje 
kan veel goed doen.  
Na enkele weken in het Zonnehuis te 
hebben gerevalideerd is Rijk van 
Geijtenbeek afgelopen woensdag weer 
thuis gekomen. ‘Thuis’ is intussen wel 
veranderd, na de opname van Ria in 
zorgcentrum Elim in Amerongen.  Niek van 
Hussel mocht eveneens afgelopen 
woensdag weer naar huis terugkeren vanuit 
het Utrechtse Diaconessenhuis. Corrie 
Doornenbal–van Doorn was enkele dagen 
in de Gelderse Vallei opgenomen, maar 
mocht ook na onderzoek weer naar huis.  
Elly van Dam-ter Wee heeft begin deze 
week opnieuw een operatie ondergaan. 
Tjeerd Jongeling verblijft na een operatie 
in het UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 
3584 CX Utrecht.  Mien van Arkel-Berkhof 
is ernstig ziek, maar verblijft thuis.  
Een aantal gemeenteleden is thuis bezig met 
langdurige behandelingen. We gedenken 
hen allen op hoop van zegen over hun 
behandeling in onze gebeden en wensen 
hen goede moed en sterkte toe. 
 
Aan het begin van de zomertijd zetten we de 
namen van de gemeenteleden die in 
zorgcentrum of verpleeghuis wonen op een 
rij. Een blijk van verbondenheid kan juist 
ook voor hen veel betekenen. 
 
Het Gouden Hart, Rijksstraatweg 46, 3956 CR 
Leersum:  
Mevrouw J.J. van den Berg - Heierman 
Mevrouw J.W. de Jong - Kranenburg 
Mevrouw J. Legemaat - van Dijk 
Nieuw Boschzicht, Rijksstaatweg 65, 3956 CJ 
Leersum:  
Mevrouw J. de Jong - van den Brandhof  
Elim, Koenestraat 128, 3958 XB Amerongen:  
Mevrouw A.A. van Geijtenbeek - van Dam 
Mevrouw C. van Vulpen – Karelse 
Mevrouw E.C. van Bekkum - van Ekeris 
De Ridderhof, De Postmeester 91, 3958 DC 
Amerongen:  
Mevrouw E. H. van Os - Versteegh  
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De Ridderhof, De Postmeester 93, 3958 DC 
Amerongen:  
Mevrouw J.A. van Spanje - van den Berg 
Huize Beatrix, Jacob van Ruijsdaellaan 17, 
3941 ZE Doorn:  
De heer A.H. Noorlander  
 
Bezoekwerk  
 
De richtlijnen vanuit de overheid bieden 
meer en meer ruimte in het openbare leven. 
Toch zijn voorzichtigheid en afstand 
bewaren nog steeds belangrijk om Covid-19 
op afstand te houden. Ook ds. Pieter 
Goedendorp en de wijkouderlingen 
beperken de gebruikelijke huisbezoeken.  
Zij proberen in deze periode zoveel mogelijk 
telefonisch contact te onderhouden.  
Mocht u wijkouderling of predikant willen 
spreken, benader hen dan gerust. 
 
Wijk 1 – Wim Immink (451950)  
Wijk 2 – Liesbeth van de Waerdt (412995)  
Wijk 3 – Ida Hogendoorn (456347)  
Wijk 4 – Bert Hogendoorn (416272)  
Wijk 5 – Coby Gerestein (410649)  
ds. Pieter Goedendorp (453845), 
p.f.goedendorp@pknleersum.nl  
 
 

Vakantietijd 
 
In verband met zomervakantie is ds. Pieter 
Goedendorp tot en met 17 augustus niet 
voor zijn werk bereikbaar.  
Intussen wordt er wel gezorgd voor 
waarneming in dringende pastorale 
situaties (als ernstige ziekte, overlijden). 
Wijkouderling Bert Hogendoorn is daarvoor 
te benaderen via zijn mobiele nummer  06-
20837177.  Hij legt zo nodig contact met de 
dienstdoend predikant in onze omgeving  
 
 
Bloemengroet  
 

De bloemenkaart van 
afgelopen zondag was 
bestemd voor de heer 
Bep van Hussel,  die na 
een aantal ziekenhuis-
opnames weer naar 
huis terug mocht keren. 

 
 

Open ochtenden 
 
De open ochtenden zijn in enigszins  
aangepaste vorm hervat. U bent iedere 
vrijdag van 10.30 – 12.00 uur welkom in 
het Michaëlhuis, om elkaar te ontmoeten, bij 
te praten, en een kop koffie te drinken. Nu 
we elkaar rondom de kerkdiensten nog niet 
als vanouds kunnen ontmoeten, is dit 
voorlopig misschien een mooi alternatief.  
De stoelen zullen in een wijde kring staan en 
daarnaast wordt nog een aantal andere 
voorzorgsmaatregelen genomen.  
Iedere vrijdagochtend is een gastheer of 
gastvrouw aanwezig.  

Van harte 
welkom! 

 
 
 
 
 
 

Gebedskring 
 
Ook in onze regio, als laatste van het land,  
begint de zomervakantie voor de kinderen 
van de basisscholen. Door de maatregelen 
rond het corona virus kwamen we als 
gebedskring al niet bij elkaar en ook de 
komende vakantietijd doen we dat niet.  
Maar al komen we niet bij elkaar, danken en 
bidden gaat toch gewoon door: danken voor 
de kleuren en geuren van bloemen en 
planten, voor vrije tijd en voor mensen die 
na een operatie of opname weer thuis zijn 
gekomen uit het ziekenhuis, voor 
huwelijksjubilea en kroonverjaardagen en 
bidden voor de ernstig zieken, voor mensen 
die chemokuren en onderzoeken moeten 
ondergaan en voor mensen die van hier 
naar daar trekken omdat ze op de vlucht 
zijn geslagen voor oorlog- of natuurgeweld. 
Ja, danken en bidden kan altijd en overal! 
Doet u zo ook met ons mee als we bidden 
voor de ouderen, die zich juist in vakantie 
tijd vaak zo eenzaam voelen omdat de 
kinderen en kleinkinderen weg zijn? 
 
Of u thuis blijft of op 
vakantie gaat, van 
harte Gods nabijheid 
toegewenst! 
 
Riek van Hussel 

mailto:p.f.goedendorp@pknleersum.nl
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Financiën 

De volgende giften werden in de afgelopen 
maand ontvangen: 
• € 20.00 via mevrouw C. Gerestein  
• € 20.00 via mevrouw L. vd Lagemaat 

collectebonnen voor collectes 
• € 20.00 via mevrouw L. van de 

Waerdt  verjaardagsfonds 
• € 10.00 via mevrouw L. van de 

Waerdt  verjaardagsfonds 
• € 10.00 via mevrouw L. van Vulpen 

 

In de maand juni ontvingen wij voor de 
collectes het mooie bedrag van  € 1170,00 
 
Hartelijk dank namens het College van 
Kerkrentmeesters:  Lia van de Lagemaat 
 
 
Blijf onze kerk juist ook in deze tijden 
financieel steunen! 
 
De diaconie vraagt a.s. zondag onze bijdrage 
voor “hulporganisatie ZOA” 

ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan 
slachtoffers van rampen en conflicten 
Omdat ZOA in de gebieden zelf actief is, 
weet men wat de mensen nodig hebben. 
Eerst wordt de ondersteuning gericht op 
primaire behoeften, zoals eten, drinken en 
onderdak. Later volgen werk, onderwijs en 
infrastructuur. Daarmee staan zowel 
noodhulp als wederopbouw centraal. 
De wederopbouw wordt samen met de 
lokale bevolking gedaan Zij gaan 
bijvoorbeeld aan de slag als 
programmamedewerker, beveiliger of 
docent. Ook overheden, kerken en banken 
worden hierbij betrokken. Zo ontstaat de 
oplossing van binnenuit. En wordt een 
stabiele basis voor de toekomst 
gerealiseerd. 

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 opnieuw: 
beeld en geluid.   

Onder deze bestemming vallen ook de 
internetdiensten, die in deze periode nog 
steeds zo’n belangrijke verbinding met onze 
gemeenteleden en anderen vormen. Aan 
deze manier van kerk-zijn zijn echter ook 
kosten verbonden, die soms zelfs hoger 
uitvallen dan de periode hiervoor. Zo zijn 
onze abonnementskosten op Kerkomroep 
meer dan verdubbeld, hetgeen deels te 
maken heeft met het grote aantal kijkers 
naar onze online diensten. Met dit laatste 
zijn we natuurlijk heel blij, maar ook 
duidelijk is dat niets vanzelf gaat. 
We hopen dus dat u het collectedoel van 
deze week ruimhartig wilt steunen! 
 

 
Collectebestemmingen zomerperiode 
 
26 juli 
Diaconie: Oikocredit 
Oikocredit investeert in microkrediet, 
landbouw en duurzame energie.  
Via lokale partners verleent Oikocredit 
microkredieten aan ondernemers in Afrika, 
Azië en Latijns-Amerika. Onze lokale 
partner heeft direct contact met de 
ondernemer. Zij kennen de omstandigheden 
en staan dichterbij de microkrediet 
ontvangers. Een medewerker van onze 
partner springt vaak op zijn bromfiets om 
naar een slecht bereikbaar gebied te rijden. 
Daar heeft hij persoonlijk contact met de 
microkrediet ondernemer.  
Oikocredit gaat verder dan alleen 
financiering. Oikocredit ondersteunt 
partners met trainingen. Hierdoor kunnen 
onze partners de microkrediet-
ondernemers ondersteunen met speciale 
programma’s. 
Kerk: jeugd en jongerenwerk 
 
2 augustus 
Diaconie: Gemeenschappelijk Jaarproject 
Een Bijbel voor iedereen in China 



6 
 

De Bijbel is steeds slechter verkrijgbaar in 
China, en voor mensen van het platteland te 
duur. Kerk in Actie helpt met subsidies voor 
bijbelpapier om de bijbel betaalbaar te 
houden. In China zijn veel 
minderheidsgroepen voor wie de voertaal 
geen mandarijn is. Kerk in Actie helpt bij 
Bijbelvertaling in minderheidstalen zodat de 
Bijbel in hun hartstaal beschikbaar wordt. 
Ook helpt ze bij alfabetiseringscursussen 
zodat mensen deze bijbels kunnen lezen. 
Hoewel de grootste bijbeldrukkerij ter 
wereld in China staat, zijn de meeste bijbels 
bestemd voor de export. Elk jaar opnieuw 
moet de Chinese Raad van Kerken bij de 
overheid een verzoek indienen voor het 
aantal Bijbels dat ze denkt nodig te hebben. 
Christenen uit arme gebieden kunnen geen 
eigen Bijbel betalen. Daarom helpt Kerk in 
Actie met subsidie. Zo kan er ook voor hen 
een Bijbel worden gedrukt. 
Kerk: bijstand pastoraat 
 
9 augustus 
Diaconie: Stichting de Hezenberg in 
Hattem 
Aan de rand van de Veluwe ligt een 
historisch landgoed, met onder andere een 
oud landhuis en een kapel, omgeven door 
een prachtig stukje natuur. Sinds 1946 huist 
hier Stichting de Hezenberg. Voortgekomen 
uit protestants-christelijke pastorale zorg, 
heeft de Hezenberg zich ontwikkeld tot een 
centrum voor GGZ, Pastoraat en Retraite, 
wat voldoet aan het keurmerk Christelijke 
Zorg. 
Het doel van de Hezenberg is om duurzame 
veranderingen in de persoonlijke levens en 
omstandigheden van mensen te realiseren. 
De programma’s zijn gebaseerd op een open 
christelijke identiteit en wetenschappelijke 
inzichten. Op de Hezenberg worden mensen 
ontvangen uit allerlei levensbeschouwelijke 
achtergronden. Op de website staat: ‘Wat 
ons verbindt is dat we met elkaar op weg 
zijn, in hoopvol vertrouwen en het geloof 
dat er verandering mogelijk is.’ 
Kerk: orgel en muziek 
 
16 augustus 
Diaconie: Kerk in Rwanda (Zending) 
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft 
bijzondere aandacht voor jongeren, armen 
en slachtoffers van de genocide. De kerk 
betrekt jongeren actief bij het 
gemeenteleven en geeft hen een eigen plek 

in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de 
uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals 
werkloosheid, armoede en geweld, en 
krijgen ze training om hun talenten te 
versterken. De kerk biedt ook trainingen 
aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren 
nieuwe landbouwmethoden aan om hun 
levensomstandigheden te kunnen 
verbeteren. Voor daders en slachtoffers van 
de genocide organiseert de kerk 
zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren 
om met elkaar te kunnen samenleven. 
Collecteer mee voor hoop, hulp en 
verzoening in Rwanda.  
Kerk: beeld en geluid 
 
 

Zomerstop nieuwsbrief 
 
Vanaf half maart heeft u iedere week een 
nieuwsbrief ontvangen. Het is fijn om te 
merken dat deze met belangstelling gelezen  
en ook erg gewaardeerd wordt! Helaas zult 
u het in de zomerperiode even zonder 
nieuwsbrief moeten doen, omdat de 
samenstellers hiervan (ds. Pieter 
Goedendorp en ondergetekende) bijna in 
dezelfde periode met vakantie zijn. Dit is 
voorlopig dus even de laatste nieuwsbrief, 
waarna we (uitgerust en wel) op 21 
augustus de draad weer hopen op te 
pakken. Mocht er onverhoopt een overlijden 
te melden zijn, of andere spoedeisende 
zaken,  dan zal Lia van de Lagemaat regelen 
dat er een bericht uitgaat. 
In deze nieuwsbrief staat heel wat 
informatie voor de komende periode, dus 
misschien is het een idee deze editie even 
bij de hand te houden. 
Ina Wolff, scriba 
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Attenties 70- en 80-plussers 
  
Alweer enkele jaren vieren we Verjaardag in 
de kerk voor gemeenteleden van 80 jaar en 
ouder. 
Eerder dit jaar op 10 maart, voor de 
gemeenteleden die jarig zijn geweest van 1 
september 2019 tot 1 maart. In september 
stond de volgende Verjaardag in de kerk 
gepland voor de jarigen van 1 maart tot 
september. Helaas gaat deze vanwege het 
Corona-virus niet door. En ook al gaat deze 
Verjaardag in de kerk niet door, we vergeten 
u niet. Wordt vervolgd in september! 
  
Tegelijkertijd weten we dat ook de 70-
plussers in onze gemeente een bijzondere 
tijd beleven waarin veel anders is. Nu we 
veel thuis zijn, is een kleine attentie voor 
deze zomer op zijn plaats. Deze verrassing 
ontvangt u in de komende maand via de 
brievenbus. 
  
Diaconie Michaëlkerk 
 
 
Snuffelschuur weer open  
 
Door de coronacrisis moest ook de deur van 
de Snuffelschuur begin maart dicht blijven. 
Achter de schermen werd in de afgelopen 
tijd hard gewerkt om onze kringloopwinkel 
aan te passen aan de anderhalve 
meterregels. Eerder in de afgelopen week 
werd een delegatie van het moderamen 
rondgeleid door de vernieuwde 
Snuffelschuur. Bestuursvoorzitter Teus 
Lagerweij kon hen de nieuwe opzet van de 
winkel blij laten zien.  Op de website van de 
Snuffelschuur 
www.snuffelschuurleersum.nl wordt de 
heropening aangekondigd. Dat wordt voor 
véél Leersummers een blije dag!  
Vanaf 1 augustus is de Snuffelschuur iedere 
zaterdag weer open: van 9.00 tot 12.00 uur. 
Wat betreft het halen en brengen van 
goederen moet u nog even wachten: dit kan 
pas weer na 1 september. Er moet nl. eerst 
weer ruimte komen door de verkoop van de 
nu aanwezige voorraad. 
De koffieruimte moet helaas tot nader order 
gesloten blijven voor publiek, hetgeen ook 
geldt voor het toilet. Maar bestuur en 
medewerkers van de Snuffelschuur heten u 
vanaf 1 augustus graag weer welkom! 

Alle goeds in de vernieuwde Snuffelschuur 
toegewenst!  
 

 

 
 

Muzikale Zomergasten in de 
Schermerij 
 
De afgelopen vier jaar is in de zomerperiode 
het Zomergasten programma in de 
Schermerij georganiseerd, een serie 
lezingen voor iedereen die niet op reis gaat, 
maar er toch even uit wil.  
Wij zijn heel blij dat het is gelukt om ook dit 
jaar een Zomergasten programma te 
organiseren! 
Het is een alternatief programma waarbij 
een gevarieerd gezelschap van muzikaal 
talent bereid is om een optreden te 
verzorgen in het Atrium van de Schermerij. 
Het zal plaatsvinden gedurende de 
schoolvakanties op dinsdagmorgen van 21 
jul tot 25 augustus van  10.30 tot ongeveer 
11.45 uur, met in de pauze een kopje koffie 
of thee. Zomergasten wordt u aangeboden 
door drie Leersumse kerken en Vrienden 
van de Schermerij.  
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Op het Zomergasten-programma staan: 
21 juli   Engelberg Kwartet 

28 juli   Familie Molenaar, Crescendo 

accordeon 

4 augustus  Jeanine en Josephine  

11 augustus  HillSide, met als thema ‘het 

weer’  

18 augustus  Living Song 

25 augustus  Wim Platteeuw, piano   

 
Bewoners van de Schermerij en de 
Residentie en andere belangstellenden zijn 
van harte welkom de optredens bij te 
wonen. Vanwege de Coronacrisis zijn er in 
overleg met QuaRijn randvoorwaarden 
opgesteld die strikt opgevolgd moeten 
worden. Zo kunnen de bewoners van de 
Schermerij plaatsnemen achter de 
balustrades rondom het Atrium en voor de 
andere belangstellenden zijn er een aantal 
zitplaatsen beschikbaar in het Atrium, op 
veilige afstand van elkaar en van de 
optredende musici. Een belangrijke 
voorwaarde is dat mensen met 
gezondheidsklachten, die kunnen duiden op 
Corona, niet toegelaten kunnen worden en 
verzocht worden thuis te blijven.  
Mensen van buiten de Schermerij worden 
bij binnenkomst door de aanwezige 
gastdames en -heren ontvangen en 
geïnformeerd over de andere rand-
voorwaarden.   
De toegang is gratis en helaas kunnen wij u 
dit jaar geen vervoer aanbieden.  
 
Voorbereidingsgroep Zomergasten 
Adrie Wesseling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met 

brood 
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
dat de liefde van je leven op je wacht 

 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 

dat je rijkdom vindt door ook van weinig te 
bestaan 

ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind 

 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 

een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 

 
‘k wens jou vrede toe om wie je bent 

dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 

in elk van de seizoenen dat je leeft 
 

een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 

een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 

 
Ik bescherm je voor de wind,  

en vindt voor jou een schuilplaats 
in de nacht maak ik een vuur  
want dan word jij niet bang 

in het donker loop ik naast je  
als een trouwe engel 

ik ben hier, wij gaan samen,  
heel je leven lang 

 
 

 
 


