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Zondag 5 april 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 24 mei 2020 
 
De zondag na Hemelvaart wordt ook wel 
“Zondag Weeskinderen” genoemd: de Heer 
voer ten hemel en liet de discipelen achter. 
De naam “Wezenzondag” lijkt te 
benadrukken dat Jezus’ leerlingen alléén 
gelaten worden. Maar het is maar net hoe je 
het bekijkt.  Je kunt ook zeggen dat Jezus  
ruimte maakt. Hij heeft zijn missie vervuld, 
het is nu aan ons. Leo Fijen, geen onbekende 
in de Michaëlkerk sinds hij in november 
2018 bij ons een lezing verzorgde, ging 
Hemelvaart beter begrijpen naarmate hij 
ouder werd. ‘Dan heb je wat meer 
meegemaakt: je hebt verdriet gehad, bent 
onrechtvaardig behandeld, bedrogen 
misschien, alleen gelaten… Net zoals de 
leerlingen bij de hemelvaart van Jezus. Ze 
moesten het voor hun gevoel toen helemaal 
alleen doen.’ Voor Fijen is het ultieme van 
Hemelvaart ‘dat je alleen wordt gelaten 
maar ontdekt dat je niet aan je lot wordt 
overgelaten, dat je toch bij de hand wordt 
genomen’. 
 
Die invalshoek kiest ook de voorganger op 
deze zondag na Hemelvaart, ons gemeente-
lid Anne Westerduin-de Jong uit Doorn. Ze 
overdenkt de geschiedenis van de genezing 
van de verlamde man in Betesda uit 
Johannes 5. Hij verzucht aan Jezus: “Ik heb 
geen mens om me te helpen…”  
 
Ouderling en lector is Liesbeth van de 
Waerdt. Frank Firet bespeelt het orgel.  

 
Janneke Firet brengt samen met Gerben 
Jacobs en Martijn Clarijs de dienst in beeld 
terwijl Jos Tollenaar de geluidstechniek 
regelt. 
 
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 24 mei 
-aansteken Paaskaars en intentiekaarsen 
-welkom 
-Psalm 42: 1 en 3  
-drempelgebed, ‘votum’ en groet  
-bij deze zondag 
-Lied  663: 1 en 2 
- voor de kinderen 
-Schriftlezing Johannes 5:1-18 
 -overdenking 
-Lied: Hoor jij de vogels nog fluiten 
-gebeden, afgesloten met het ‘onze Vader’ 
-tenslotte 
-zegen 
-Lied 834: 1-3 
-de collectedoelen  
-zwaaien naar… 
 
Zwaaien naar…. 
Sinds een paar weken eindigt de internet-
dienst op zondagmorgen met een korte 
video: “Zwaaien naar…”  Cameraman Henk 
Boeve trekt door het dorp met z’n GoPro en 
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vraagt gemeenteleden om elkaar toe te 
zwaaien.  Die filmpjes bewaren we ook op 
YouTube. Kijk op het kanaal van de 
Michaelkerk PKN Leersum.  
https://www.youtube.com/channel/UCMKf
rhydBkK5VUd8ngRrTvw 

 

 
 
Omzien naar elkaar 
Om wat zicht te kunnen houden op elkaar 
noemen we in de Nieuwsbrief ook 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! 
 
Piet Versteegh is naar het MRC 
Aardenburg, Korte Molenweg 3, 3941 PW 
Doorn, gegaan om daar te revalideren van 
de gevolgen van de Covid-19 infectie. Er zal 
nog een weg te gaan zijn, maar de weg terug 
is begonnen! 
Tjeerd Jongeling is in afwachting van de 
hersteloperatie, die hopelijk in juni 
plaatsvindt, opgenomen in verpleeghuis de 
Lichtenberg, Utrechtseweg 293, 3818 EH 
Amersfoort.  
Rijk van Geijtenbeek, verblijft in het 
Zonnehuis, afdeling Elisbos - kamer 14, 
Bergweg 2, 3941 RB Doorn. Ook Aart van 
Amerongen verblijft inmiddels in het 
Zonnehuis.  
 
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. 
 
 
 

Pastoraat - omzien naar elkaar 
 
Hoewel de richtlijnen vanuit de overheid 
iets 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... een klein gebaar, maar vaak 
van grote betekenis. Ook ds. Pieter 
Goedendorp en de wijkouderlingen leggen 
de gebruikelijke huisbezoeken voorlopig 
nog niet af. 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  

 
Gebedskring 

 
Er zijn veel redenen voor 
dankbaarheid: het dak 
boven je hoofd, voldoende 
voedsel, een bed om in te 
slapen, zo zijn er steeds 
punten die we aan elkaar 
doorgeven en waar we 
voor danken: 
huwelijksjubilea, opname 
in een revalidatiecentrum na een lange en 
moeilijke periode in het ziekenhuis, een 
gemeentelid dat wil toetreden tot het 
College van Kerkrentmeesters! Ook gaven 
we elkaar punten door voor gebed: de 
mensen die ziek zijn geworden door het 
corona virus of die hun behandelingen of 
operatie later kregen dan aanvankelijk 
gepland was, de mensen in rouw, veel 
ouderen die nu nog eenzamer zijn door alle 
beperkingen, de versoepeling van de 
maatregelen rond het corona virus en de 
risico’s die daar mee samen hangen, alle 
mensen die door de maatregelen in 
financiële problemen zijn geraakt of hun 
werk kwijt raakten. Onzekerheid over de 
toekomst en wat is het dan een bemoediging  

https://www.youtube.com/channel/UCMKfrhydBkK5VUd8ngRrTvw
https://www.youtube.com/channel/UCMKfrhydBkK5VUd8ngRrTvw
mailto:p.f.goedendorp@pknleersum.nl
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dat we gisteren op Hemelvaartsdag, volgens 
het leesrooster, in Mattheus 28 lazen dat 
Jezus zegt: “Mij is alle macht gegeven in de 
hemel en op de aarde” en “Ik ben met jullie, 
alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 
wereld”.   
 
Riek van Hussel 

 
Zing mee in het  
“PinksterKinderKoor 2020”  
 
Volgende week vieren we Pinksteren! In de 
Michaëlkerk zijn we gewend kinderen 
vóóraan te zetten op de Pinksterdag. Dat 
doen we ook nu. Maar anders dan anders. 
We maken met elkaar een virtueel 
kinderkoor! Wil je meezingen? Je kunt er 
voor thuis blijven! We zingen samen “Boven, 
onder, voor en achter”  uit Opwekking voor 
Kids. Josephine zong het liedje alvast een 
keer voor.  Wil je meedoen? Zingen? De 
gebaren? Of allebei? Het mag! Ga maar 
oefenen! Wanneer je er klaar voor bent laat 
je door je ouders je videofilmpje opnemen 
en insturen. We maken er een video mee  
die we op Eerste Pinksterdag in de dienst 
gaan gebruiken! 
Wat moet je dus doen: 
1. Stuur een mail aan michaelkerk 
@pknleersum.nl, schrijf in het onderwerp 
“Pinksteren2020” en schrijf in de mail je 
naam. 
2. Je krijgt een antwoordmail met  
downloadlink en instructies. 
3. Stuur uiterlijk zondag 24 mei je filmpje op 
naar het retouradres of het 06-nummer dat 
in de antwoordmail wordt aangegeven. 
 
Heel veel succes en vooral: heel veel plezier 
gewenst! 
 
 
 

Bloemengroet 
 
In plaats van het 
gebruikelijke boeket 
bloemen gaat er in deze 
periode een mooie 
bloemenkaart naar een 

gemeentelid aan wie we op die manier 
willen laten weten dat we aan hem/haar 
denken.  Afgelopen zondag ging er zo'n 
kaart als blijk van ons meeleven naar twee 
gemeenteleden die in verband met hun 
kwetsbare gezondheid extra voorzichtig 
moeten zijn: Peter Blok (en zijn vrouw 
Jolande Bos); en Frits (en Alina) Eefting. 
 
Bedankt... 
 
Via deze weg willen wij de gemeente 
bedanken voor de mooie plant, die wij 
kregen omdat wij 40 jaar getrouwd waren. 
De plant heeft onze tuin nog meer 
opgefleurd. En wij zullen er steeds van 
genieten, als wij met dit mooie weer buiten 
zitten. 
 
Hoogachtend,  
Meneer en mevrouw van der Weide 
 
 
 
Moeite met Kerkomroep? Er is hulp! 

De kerkdienst op Kerkomroep wordt door 
veel gemeenteleden goed gevolgd en op 
prijs gesteld. Computerbezitters kijken via 
www.kerkomroep.nl => michaëlkerk mee. 
Voor MacOS en Android-apparaten is er een 
gemakkelijke gratis Kerkomroep-app. Toch 
blijkt het niet altijd even eenvoudig om 
verbinding te krijgen. Dat kan te maken 

http://www.kerkomroep.nl/
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hebben met de drukte bij Kerkomroep, die 
niet meer dan 100 gelijktijdige kijkers 
toelaat. Maar er kunnen ook andere 
oorzaken zijn. Kunt u  wat hulp gebruiken? 
Neem dan gerust doordeweeks even contact 
op met Jos Tollenaar, telefoon 06-53974741.  
Hij  helpt van harte!  
 
Blijf onze kerk juist ook in deze tijden 
financieel steunen! 
 
We missen in deze periode de collecte 
opbrengsten voor diaconie en kerk. Daarom 
maken we graag iedere week de 
bankrekeningnummers bekend waarop u 
een bijdrage kunt overmaken. 
 
De diaconie vraagt deze zondag onze 
bijdrage voor Hospice De Wingerd in 
Amerongen. In een warme en huiselijke 
omgeving wordt palliatieve terminale zorg 
geboden aan cliënten met een korte 
levensverwachting. De zorg voor cliënt en 
naaste richt zich op een zo hoog mogelijk 
kwaliteit van leven en sterven. De zorg is 
gericht op alle aspecten van het mens zijn en 
omvat pijn- en symptoombestrijding, 
psychische en sociale ondersteuning en 
aandacht voor de eigen spiritualiteit. 
 
Het nummer van de diaconie is: NL70 RABO 
030 211 1697 t.n.v. diaconie Herv. Gem. 
Leersum.  
 
 
Uw bijdrage voor onze kerkelijke 
activiteiten kunt u overmaken op NL62 
RABO 0373 724 128 t.n.v. Herv. Gem. 
Leersum.  Het collectedoel van deze week: 
beeld en geluid.  

 

Deze week is de beeld & geluid studio 
voorzien van schermen tussen de 
zitplaatsen, zodat er vanaf a.s. zondag weer 
gewerkt kan worden met de gebruikelijke 
bezetting van 3 medewerkers. Daar zijn we 
heel blij mee! In verband met de 
noodzakelijke 1,5 meter afstand was er de 
afgelopen periode voor slechts 2 mensen 
ruimte achter de desk, die dan wel het werk 
van 3 moesten doen. Dat was iedere keer 
een behoorlijke en intensieve klus, dus het 
is fijn dat de werkzaamheden nu weer 
onderling verdeeld kunnen worden. 
Aan zo'n aanpassing met schermen zijn ook 
weer kosten verbonden, dus we hopen dat 
dit een extra reden is om dit collectedoel 
met een gift te steunen.  
 
 


