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Zondag 5 april 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Gemeentezang 
 
Een buurvrouw in Deurne, m’n eerste 
gemeente, vertelde eens dat ze ’s 
zondagsmorgens onder kerktijd soms de 
ramen van het huis openzette. Zelf was ze 
rooms-katholiek, maar klaarblijkelijk ging 
ze op dat uur zelf niet ter kerke… Maar goed, 
op zondagmorgen gingen de ramen open! Ze 
hoorde dan vanuit de kleine protestantse 
kerk aan de overkant van de straat de 
samenzang klinken. Ze luisterde ernaar. Ze 
vond het mooi. Het ontroerde haar. 

Zingen hoort onlosmakelijk bij de 
protestantse geloofsbeleving. Maar nu even 
niet. Al maanden is er geen gemeente in de 
kerk. En al maanden klinkt er geen 
samenzang. Een kleine zanggroep, met af en 
toe de ondersteuning van voorganger of 
ouderling in een onlinedienst. Daar moesten 
we het de afgelopen periode mee doen en 
zelfs dat is nu even gestopt. 
We weten waarom het zo moet. En tegelijk: 
wat een gemis! Samen zingen maakt de 
dienst rijker.   
Ik las een gedicht van Inge Lievaart, die die 
rijkdom zó mooi uitdrukt:  

Gemeentezang 
 
Als het orgel begint 
en de zangtoon aangeeft 
de mond zich opent 
en het lied wordt geboren  
doorzingt ons een eenheid 
ver uitgaande boven 
de som van ons samen 
van eenlingen opgeteld 
gebeurt er gemeente  
 
als het Woord om ons wekt 
en tot antwoord opwekt 
de Geest ons opent 
en met ja doorademt 
tot het lied zich verheft 
gebeurt er geboorte 
beginsel van leven 
van liefde voor eeuwig 
onbreekbare heelheid 
gemeenschap met God. 
 

Woorden die een verlangen weten te 
wekken. 

ds. Pieter Goedendorp 
 
 

Zondag 31 januari 2021 9.00 uur 
online kerkdienst 
 
De vierde zondag na Epifanie. Op de kalen-
der van de kerk begint een overgangs-
periode. Achter ons verdwijnt het Kerstfeest 
en achter de horizon vóór ons nadert met 

Zondag 31 januari  
Aanvang: 9.00 uur   
Voorganger: ds. Pieter 
Goedendorp 
Ouderling: Bert Hogendoorn 
Diaken: Prisca van der Roest 
Lector: Carine Roos 
 Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: jeugdwerk 
PKN 
Collecte Kerk: Jeugd en 
jongerenwerk 
 

Bankrekeningnummer 
diaconie:  
NL70 RABO 030 2111697 
 
Bankrekeningnummer 
kerk:  
NL62 RABO 0373 724 128 
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Aswoensdag het begin van de Veertig-
dagentijd. Nog altijd zien we elkaar op 
zondagmorgen alléén maar online. De dienst 
begint bijtijds: om 9.00 uur! Zondag gaat ds. 
Pieter Goedendorp weer voor in de dienst. 
Frank Firet bespeelt het orgel. Lector is 
Carine Roos. Er is -in overeenstemming met 
het advies van de Protestantse Kerk in 
Nederland- helaas géén zang tijdens de 
diensten, maar wie thuis wil meezingen, 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  
-mededelingenvideo en orgelspel 
-aansteken van de kaarsen 
-welkom 
-hand op het hart 
-Lied 289: 1 en 3  
-votum en groet 
-bij de dienst 
-Psalm 18: 1 en  9  
-voor jong en oud  
-Ev.Liedb. 459 “Lees je Bijbel”  
-bij de lezingen 
-Schriftlezing: Deuteronomium 18:15-18 
-orgelspel: Lied 533 
-Schriftlezing: Marcus 1: 21-28 
-Lied 533: 1 -refrein - en 2 -slotrfrein. 
-overdenking 
-Lied 833  
-tenslotte  
-zending en zegen 
-Lied 834 
-hand op het hart 
-mededelingen en orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 

De dienst begint om 9.00 uur! 
 

Omzien naar 
elkaar  
 
Henk Steenbeek  is 
opgenomen in het 
Diaconessenhuis in 
Zeist, op de afdeling 
geriatrie.  
Wim Baan Hofman moest vorige week ter 
behandeling worden opgenomen in het St. 
Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Gelukkig 
mocht hij afgelopen maandag weer naar 
huis terugkeren en kan hij daar de draad 
weer oppakken.  
Joke Crum-Roorda onderging afgelopen 
maandag een operatie, die gelukkig zonder 
complicaties verliep. Nu is het tijd om eerst 
thuis weer te revalideren. Een eventuele 
vervolgbehandeling hangt af van de 
bevindingen van weefselonderzoek dat nu 
wordt verricht.  
Als alles gaat zoals verhoopt, ondergaat 
Joop de Fluiter vandaag -vrijdag 29 
januari- de voorziene knieoperatie.  
Voor Adrie Legemaat-Zaal start op deze 
dag de reeks chemokuren, die de komende 
maanden nodig zullen zijn ter behandeling 
van de borstkanker die werd ontdekt.  
Een aantal gemeenteleden is dezer weken in 
een onderzoekstraject of ondergaat een 
langdurige behandeling. Er zijn er, die zelf 
intussen door een corona infectie werden 
getroffen, daarvan langzaamaan herstelden 
of nog aan het herstellen zijn. Bij alle 
onzekerheid die zo’n periode meebrengt, 
wensen we al onze zieken  vooral 
geestkracht en vertrouwen toe. Wie zich bij 
alle beperkingen die de pandemie ons 
oplegt kan inzetten voor genezing wensen 
we het nodige doorzettingsvermogen.  
Bij m’n telefonische rondgang merk ik hoe 
de actualiteiten ons allemaal bezig houden. 
De gebeurtenissen van de afgelopen week 
laten wel zien hoe ingrijpend deze tijden 
zijn. De lockdown stelt iedereen voor eigen 
uitdagingen. Voor sommigen is dat een 
worsteling met de eenzaamheid. Laten we 
niet vergeten met elkaar te blijven meeleven 
op de manieren die ons gegeven zijn. Een 
kaartje, een brief, een mailbericht of 
telefoontje: er zijn altijd mogelijkheden om 
contact te leggen! Laten we niet vergeten 
elkaar te blijven gedenken in onze gebeden. 
 
ds. Pieter Goedendorp  

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498
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Bloemengroet 
 
De bloemengroet van 
zondag 24 januari was 
bestemd voor mevrouw 

Adrie Legemaat.     
 
 

Dank 
 
Lieve mensen, 
Hartelijk dank voor alle kaarten, medeleven 
en warme woorden tijdens de ziekte en na 
het overlijden van Rients. 
Het is fijn om te voelen dat er zoveel mensen 
zijn die met ons meeleven in deze periode. 
Heel veel dank hiervoor. 
 
Tonny Zoodsma  

 
Kerkdiensten komende periode 
 
7 febr.:    mw.ds. Mendy Hofma, Amerongen 
14 febr.: ds. Pieter Goedendorp (bevestiging 
en ontheffing ambtsdragers) 

21 febr.:  ds. Pieter Goedendorp 
 

 
Zwicht niet 
 
Eerder in de coronatijd liep ik -figuurlijk- op 
tegen dichteres Tanja Helderman. Tanja 
Helderman werkt als logopedist in 
Rotterdam, maar is daarnaast vooral ook  
bekend als dichter. Ze begon er als dertig-
jarige in 2015 mee en publiceerde intussen 
verschillende bundels. “Gedichten zijn als 
kleine cadeautjes: pak de woorden langzaam 
uit en laat je raken door de zinnen” schrijft ze 
over haar werk.  
Zo kwam ik de gedichten tegen op haar 
Facebookpagina ‘TAALig’. In één van onze 
onlinediensten haalde ik haar al eens aan. In 
de afgelopen week troffen me de regels naar 
aanleiding van de rellen, die na het ingaan 
van de avondklok in enkele steden 
opvlamden en het nieuws dezer dagen zijn 
gaan beheersen.  

Z W I C H T 
N I E T  
 

laten we alles 
met liefde te lijf gaan 
- nee 
zachte heelmeesters  
houden geen stand 
 
maar rust jezelf uit 
met hoop en vertrouwen  
en rust jezelf uit 
met moed en verstand  
 
zwicht niet voor zwakte 
wijk niet voor woede 
buig niet voor botheid 
en bied tegenwicht 
 
laten we alles 
met liefde te lijf gaan 
want niets schuwt het  
donker méér  
dan het licht 

 
Die slotregel. “Niets schuwt het donker méér 
dan het licht.” Dat klinkt me haast als het 
begin van het Johannesevangelie, dat op 
Eerste Kerstdag zo vaak gelezen wordt. 
Kerst, dat viert hoe in ons donker het licht 
van Gods liefde schijnt. Het licht van Chris-
tus, dat erom vraagt gedeeld te worden.  
Tanja Heldermans’ ‘Zwicht niet’ verbindt 
zich daarmee in deze onzekere, donkere 
tijden. “Laten we alles met liefde te lijf 
gaan…” Tegenover alle relschopperij en 
hardheid volharden in een zorgzame manier 
van leven en samenleven. Woorden als een 
hart onder de riem. Een hart onder de riem 
van ieder die probeert werk te maken van 
de navolging van Christus.  
 
Pieter Goedendorp 
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Gratis veertigdagentijdkalender 2021 

 
Op woensdag 17 februari a.s. begint de 
Veertigdagentijd. De Protestantse kerk stelt 
de veertigdagentijdkalender ter 
beschikking. Tijd om stil te staan bij de 
komende periode van bezinning op weg 
naar Pasen, ook al zal die hoogst-
waarschijnlijk heel anders zijn dan we 
gewend zijn. De veertigdagentijdkalender 
2021 ‘Ik ben er voor jou’ daagt uit tot 
bezinning in de tijd voor Pasen. De kalender 
biedt ook nieuwe vormen om invulling te 
geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door 
te vasten van snoep, alcohol of vlees. Een 
gratis exemplaar is aan te vragen via: 
www.petrus.protestantsekerk.nl/veertigdag
entijdkalender   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectebestemmingen 
 
Zondag 31 januari  
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie 
voor “het jeugdwerk van de Protestantse 
Kerk – Sirkelslag” 
 
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk 
en bij het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met 
het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse 
Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen 
jeugdgroepen uit heel Nederland op hun 
eigen locatie een interactief spel. Ze strijden 
tegen groepen in andere plaatsen, met wie 
ze online in verbinding staan, om de hoogste 
score. Bij Sirkelslag staat altijd een 
bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen 
manier zijn jongeren zo bezig met 

geloofsonderwerpen. Samen meedoen aan 
Sirkelslag versterkt bovendien team-
building, groepsopbouw en het onderlinge 
vertrouwen in een groep. Het spel vervult in 
gemeenten vaak een diaconale en 
missionaire rol. 
Geef aan de collecte, zodat Jong Protestant 
ieder jaar opnieuw Sirkelslagprogramma’s 
en andere werkvormen kan ontwikkelen 
 
De algemene kerkelijke collecte op deze 
zondag is bestemd voor het plaatselijke 
jeugd en jongerenwerk. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan de kosten van de 
catechese. 
 
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.  

 
 
 

 
 

 
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. 

 

http://www.petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender
http://www.petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender

