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Nieuwsbrief  
19 juni 2020 
 
 
 
Zondag 5 april 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Zondag 21 juni 2020 
 
De langste dag. De dag waarop de zomer 
begint. Hoe passend is het om dan als 
gastvoorganger ds. J.G. Zomer weer welkom 
te mogen heten in de Michaëlkerk. Dominee 
Jan Zomer is als predikant verbonden aan 
‘De Rank’ in Staphorst. Zijn kerkelijke 
loopbaan, zo herinneren we ons in Leersum, 
begon hier in ons midden, toen hij eind 
jaren '80 als kerkelijk werker verbonden 
was aan de Michaëlkerk. 
Ouderling en lector is Ida Hogendoorn. 
Frank Firet bespeelt het orgel.   Henk Boeve 
en Jos Tollenaar regelen techniek en geluid, 
terwijl Gerben Jacobs, Martijn Rijksen en 
Janneke Firet camera en beeld verzorgen. 
Een zanggroep bestaande uit vier 
gemeenteleden zingt de liederen in de 
dienst. 
 
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 liturgie voor zondag 21  juni 

 
aansteken Paaskaars en intentiekaarsen 
welkom  
psalm van de zondag: Psalm 19: 1   
hand op het hart 
gebed op de drempel, ‘votum’ en groet 
bij deze dienst… 

Zingen: lied  Psalm 69: 4 
Voor de kinderen 
Schriftlezingen: Jeremia 20: 7 – 13 en 
Mattheus 10: 16 - 20 
We luisteren naar: lied 323    
Verkondiging   GELOVEN – TEGEN BETER WETEN IN 

Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3 en 6     
gebed, afgesloten met het “Onze Vader” 
tenslotte 
zegen   
Zingen: lied 657: 1 en 4     
hand op het hart 
collectebestemmingen 
zwaaien naar… 
 
Zwaaien naar…. 
 
Inmiddels een vast item waarmee de  
internet-dienst op zondagmorgen eindigt: 
een korte video: “Zwaaien naar…”  
Cameraman Henk Boeve trekt door het dorp 
en vraagt gemeenteleden om elkaar toe te 
zwaaien: wat fijn om elkaar op die manier 
toch te kunnen zien! Die filmpjes bewaren 
we ook op YouTube. Kijk op het kanaal van 
de Michaelkerk PKN Leersum. Het is 
inmiddels een mooie verzameling 
geworden! 
https://www.youtube.com/channel/UCMKf
rhydBkK5VUd8ngRrTvw 

 
 
 
 
 
 

Zondag 21 juni 
Aanvang: 09.00 uur 
Voorganger: ds. J.G. Zomer, 
Staphorst 
Ouderling van dienst/lector:  
Ida Hogendoorn 
Begeleiding: Frank Firet 
Collecte Diaconie: opvang en 
hulp voor ontheemden in 
Colombia 
Collecte Kerk: jeugd- en 
jongerenwerk 
 

Bankrekeningnummer diaconie: 
NL70 RABO 03 02 11 16 97 
 
Bankrekeningnummer kerk: 
NL62 RABO 03 73 72 41 28 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCMKfrhydBkK5VUd8ngRrTvw
https://www.youtube.com/channel/UCMKfrhydBkK5VUd8ngRrTvw
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Omzien naar elkaar 
 
Om zicht te kunnen houden op elkaar noemen 
we in de Nieuwsbrief de namen van onze 
zieke gemeenteleden.  Denkt u in deze 
bewogen tijden ook om hen in gebeden en een 
teken van betrokkenheid?  Een kaartje of 
ander teken van medeleven doet veel goed. 
Zo’n blijk van betrokkenheid stellen ook onze 
senioren beslist op prijs. Zij zijn intussen al 
zolang afgesneden van bezoek van hun 
naasten! 

 
Een belangrijk weekeinde voor Piet 
Versteegh. Als alles naar wens verloopt zit 
de revalidatieperiode in MRC Aardenburg 
erop en kan Piet weer naar huis terugkeren. 
Daarmee is de revalidatie nog niet voorbij, 
maar er is sinds Piet drie maanden geleden 
in verontrustende conditie moest worden 
opgenomen nu  alle reden tot dankbaarheid. 
Tjeerd Jongeling is opgenomen in 
verpleeghuis de Lichtenberg, Utrechtseweg 
293, 3818 EH Amersfoort. Rijk van 
Geijtenbeek verblijft in het Zonnehuis, 
Bergweg 2, 3941 RB Doorn.  Een aantal 
gemeenteleden is thuis bezig met langdurige 
behandelingen. We gedenken onze zieken 
op hoop van zegen over hun behandeling in 
onze gebeden en wensen hen goede moed 
en sterkte toe. 
 
Welkom! 

 
Heer, wilt U Uw 
handen vouwen 
Om dit kleine 
kindje heen 
En ons daarmee 
verzekeren 
‘Ik laat haar nooit 
alleen.’ 
 
Met dat mooie versje melden Marco en 
Jaqueline Post dankbaar en blij de geboorte 
van hun lieve dochter Anouk Elisabeth.  
Anouk werd geboren op zaterdagmiddag 13 
juni j.l. en is het zusje van Inge. We wensen 
Jaqueline en Marco van harte geluk met de 
komst van Anouk. Er zullen veel verhalen te 
vertellen zijn over (de laatste maanden van) 
de zwangerschap. Daar heeft de coronatijd 
zeker aan bijgedragen.  Dat Gods glimlach 
over haar levensweg zal stralen wensen we 

ook op deze plek de kleine Anouk van 
ganser harte toe!  
 
 
Pastoraat - omzien naar elkaar 
 
Hoewel de richtlijnen vanuit de overheid 
meer ruimte gaan bieden in het openbare 
leven, is voorzichtigheid en afstand bewaren 
nog steeds een belangrijk uitgangspunt. In 
plaats van bij iemand op bezoek gaan 
kunnen we ook op andere manieren blijven 
omzien naar elkaar. Een kaartje, een briefje, 
een bericht, een telefoontje. Het zijn maar 
kleine gebaren, maar vaak blijken ze van 
grote betekenis.  
Ook ds. Pieter Goedendorp en de 
wijkouderlingen beperken de gebruikelijke 
huisbezoeken. Zij proberen in deze periode 
zoveel mogelijk telefonisch contact te 
onderhouden. Mocht u zelf een van hen 
willen spreken, aarzel dan niet hen te 
benaderen:  
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  
 
 
Bericht van overlijden 
 
Beste gemeenteleden van de Michaëlkerk, 
 
Dinsdagavond 9 juni is mijn lieve moeder, 
Willemijntje Janssen-Wtenweerde over-
leden. Zij was oud-gemeentelid en is een 
paar jaar geleden van de Schermerij naar 
het Ewoud & Elisabeth Gasthuis in Wijk bij 
Duurstede verhuisd. Zij bezocht de 
weeksluitingen in de Schermerij en droeg de 
gemeente een warm hart toe.  Ze ontving 
een paar keer een kaartje van de 
gebedskring en dat deed haar erg goed. 
Door de betrokkenheid die zij had met de 
gemeente stuur ik u dit bericht. 
 
Hartelijke groet, 
Anita Gill  
 
 
 
 
 

mailto:p.f.goedendorp@pknleersum.nl
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Kerkdiensten in coronatijd 
 
Nu de lockdown maatregelen stapje voor 
stapje versoepeld worden, zou het (op 
grond van de richtlijnen van het RIVM en de 
PKN) in principe ook weer mogelijk zijn om 
vanaf juli kerkdiensten te houden met 
gemeenteleden erbij. Uiteraard met 
inachtneming van de bekende 1,5 meter 
afstand tussen personen en tal van andere 
aanwijzingen. Het aantal aanwezigen is 
gemaximeerd op 100, maar hoeveel dat er 
daadwerkelijk kunnen zijn is afhankelijk 
van de ruimte en mogelijkheden van ieder 
kerkgebouw. Half mei kwam er vanuit de 
landelijke PKN een  protocol beschikbaar, 
hoe om te gaan met kerk-zijn in een 
anderhalve meter setting. In dit protocol 
worden richtlijnen gegeven voor routes in 
en naar het kerkgebouw, hygiëne, 
zitplaatsen, uitnodigingsbeleid, zingen etc. 
Een commissie van vier personen, 
bestaande uit kerkenraadsleden Gijsbert 
Meijers en Reinier Bijkerk, koster Henk 
Boeve en gemeentelid Martin van Herk, is 
vervolgens gevraagd om op basis van dit 
protocol en de huidige richtlijnen de 
capaciteit van onze kerk in kaart te brengen 
en een voorstel voor een gebruiksplan op te 
stellen.  De commissie heeft hard gewerkt 
(waarvoor dank!) en inmiddels ligt er een 
gedegen rapportage. De kerkenraad zal zich 
volgende week woensdag over deze 
uitkomsten en voorstellen buigen en  
besluiten nemen over de periode na 1 juli. 
We hopen u hierover te informeren via de 
nieuwsbrief van volgende week. 
 
Ina Wolff, scriba 
 
 
Gebedskring 
 
Soms zingt er een lied door je hoofd.  Zo 
zongen we afgelopen zondag enkele verzen 
van lied 416 en nog steeds zingt het in mijn 
hoofd:  “Ga met God en Hij zal met je zijn, bij 
gevaar, in bange tijden, over jou Zijn 
vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal me 
je zijn.” Dankbaar dat er liederen zijn en dat 
je elkaar daardoor kunt bemoedigen, zelfs in 
deze “coronatijd“, waarin medisch 
kwetsbare mensen onder ons nog steeds 
voorzichtig moeten zijn en risico’s moeten 
vermijden. Zo zijn er steeds punten om te 
danken, onder meer dat corona patiënten, 

na  ziekenhuisopname weer naar huis 
mogen, dat in zorg instellingen vaker bezoek 
mag komen en ook andere corona 
maatregelen zijn versoepeld!  Dank ook 
voor mensen die een huwelijksjubileum 
mogen vieren of een kroonjaar, voor 
zwaaiende mensen, een glimlach op afstand, 
een kaart, een telefoontje of een appje! 
Natuurlijk blijven er punten voor gebed, 
zoals mensen die opgenomen zijn in het 
ziekenhuis, de slachtoffers van het corona 
virus, thuis of in het ziekenhuis, die nog een 
lange weg  hebben te gaan naar volledig 
herstel,  de zorgverleners en de mensen in 
rouw. Door de “coronapandemie” dreigen 
we andere punten van gebed te vergeten, 
zoals de slachtoffers in het verkeer, van 
oorlogs- en natuurgeweld, de vluchtelingen 
en ieder die wordt vervolgd om zijn/haar 
geloof, ras of geaardheid. We willen u 
vragen met ons te bidden voor alle 
kinderen, wereldwijd, die honger hebben en 
geen veilige plek om te slapen. 
 
Riek van Hussel 
 
 

Bloemengroet 
 
De bloemenkaart van 
afgelopen zondag was 
bestemd voor mevrouw  
Janny Mulder. 
 

 
Bedankt 
 
Lieve familie, vrienden, kennissen en buren. 
Bedankt voor de telefoontjes, briefjes, 
bloemen en kaarten. In een wereld van 
onzekerheid voelt de steun die jullie ons 
gaven en de mooie zomerse dag , ondanks de 
afstand die je moest nemen, tot een 
geweldige dag. 
Bedankt! 
 
Henk en Klaartje Lokhorst 
 
 
Financiën 

Giften 
De volgende giften werden in de afgelopen 
maanden ontvangen: 
• € 104.00 via mevrouw R. van Doorn, 

wijk 2 (2019) verjaardagsfonds 
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• € 20.00 via mevrouw A. Kievith, 
bloemengroet  

• €   6.00 via mevrouw L. van de 
Waerdt, bloemengroet 

• € 10.00 via mevrouw L. van Vulpen, 
verjaardagsfonds 

• €   5.00   via mevrouw L. van Vulpen, 
verjaardagsfonds 

• € 20.00 via mevrouw L. van Vulpen, 
verjaardagsfonds 

• € 20.00 via mevrouw L. van Vulpen, 
verjaardagsfonds 

• € 20.00 via de heer H. Boeve, 
verjaardagsfonds en collecte 

• € 30.00 via de heer B. Hogendoorn 
verjaardagsfonds 
 

In de maand mei ontvingen de 
Kerkrentmeesters voor de collectes het 
mooie bedrag van € 1236,28. 
De oproep om onze kerk juist ook in deze 
tijden te blijven steunen is gelukkig niet 
voor niets geweest. 

 
Hartelijk dank namens het College van 
Kerkrentmeesters. 
Lia van de Lagemaat 
 
 
Blijf onze kerk juist ook in deze tijden 
financieel steunen! 
 
De diaconie vraagt deze zondag onze 
bijdrage voor “Kerk in Actie, opvang en 
hulp voor ontheemden in Colombia” 
Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in 
eigen land op de vlucht voor geweld. Velen 
belanden in de sloppenwijken van Bogotá. 
Met hulp van de organisatie Mencoldes 
proberen zij een nieuw bestaan op te 
bouwen. Ook ontvangen zij psychologische 
hulp voor het verwerken van hun trauma's. 
Enkele jaren geleden werden in Colombia 
vredesakkoorden getekend tussen de 
regering en haar grootste tegenstander de 
FARC. Toch is er in grote delen van het land 
nog geen sprake van vrede. Een kleine 
rebellengroep en ook para-militairen gaan 
onverminderd door met het (gewapend) 
intimideren van de bevolking. Hierdoor 
worden nog steeds mensen uit hun 
woonplaats of van hun land verjaagd. Zij 
trekken naar de stad, waar zij in de arme 
volkswijken belanden. 
 
 

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:   jeugd- en 
jongerenwerk.  
  
 
Vakantieherinneringen...... 
 
........... hebben we allemaal. 
En hoe onzeker deze tijd ook is op gebied 
van reizen, in je ziel kun je natuurlijk altijd 
op reis gaan! Er zijn altijd bijzondere 
herinneringen aan een reis die je maakte, 
een plek die je bezocht, een wondermooie 
omgeving waar je zomaar ineens 
terechtkwam...... 
Wij willen u en jullie hierbij uitnodigen om 
wat opmerkelijke, verrassende, rustgevende 
of gewoon eenvoudigweg mooie, dierbare 
vakantiebelevenissen met elkaar te delen.  
In woord, of beeld. Het zou erg mooi zijn om 
zo nu en dan een zonnetje te zien in mooie 
verhalen!  
Uw bijdrage kunt u mailen naar 
i.wolff@pknleersum.nl of in de brievenbus 
van het Michaëlhuis deponeren. 

 
  


