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Nieuwsbrief  
30 oktober 2020 
 
 
 
 
Zondag 5 april 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Zondag 1 november  
 
De zevende zondag van de herfsttijd. 
Voorganger is ds. Jan Stelwagen, lid van 
onze eigen gemeente. Gerard Rosier 
bespeelt het orgel. We gaan ervan uit dat de 
coronamaatregelen het nog steeds mogelijk 
maken met dertig kerkgangers bijeen te zijn. 
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 is 
niet verplicht, wordt door velen wel op prijs 
gesteld, maar laten we aan ieder zelf over. 
We gebruiken in deze periode één ingang: 
de zijdeur van het Michaëlhuis. Leden van 
het coördinatieteam wijzen dan 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.  
 
Orde van dienst zondag 1 november 
vooraf    
aansteken intentiekaarsen   
welkom      
psalm van de zondag: psalm 33:2 en 8  
Hand op het hart    
gebed op de drempel, ‘votum’ en groet  
bij deze dienst…    
Gebed 
Zingen: lied 405      
Voor de kinderen  

 
Schriftlezing: Leviticus 19:1 t/m 4 en 15 t/m 
18;  1 Korintiërs 1:1 t/m 9   
Zingen: psalm 119a:1 en 4   
Verkondiging     
Zingen: lied 728:1 en 3    
gebed, afgesloten met het “Onze Vader” 
tenslotte     
zegen     
Zingen: lied 723     
Hand op het hart    
Filmpje: collectedoelen 
 
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). 

 
Géén dienst op Dankdag 
 
De eerste woensdag van november geldt al 
vele eeuwen als Dankdag voor gewas en 
arbeid. In de Michaëlkerk zijn we gewend 
om ’s avonds voor een dankdienst bij elkaar 
te komen. Vanwege de coronamaatregelen 
is besloten om dit jaar deze dienst te laten 
vervallen. Op de zondag nà Dankdag, zondag 
8 november, staan we met een themadienst 
‘Dankbaar leven’ wel stil bij de betekenis 
van de Dankdag.  

Zondag 1 november 
 
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Jan Stelwagen 
Ouderling van dienst: Ida 
Hogendoorn 
Lector: Ina Wolff 
Begeleiding: Gerard Rosier 
Collecte Diaconie: Kerk in Actie 
- sterke vrouwen Papoea 
Collecte Kerk: beeld & geluid 
 

Bankrekeningnummer diaconie: 
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 
 
Bankrekeningnummer kerk: 
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 
 
 

http://www.kerkomroep.nl/
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Omzien naar elkaar 
 
Wout Blankestijn 
verblijft inmiddels in 
Warande zorgcentrum 
Bovenwegen, Heideweg 
2, 3708 AT Zeist. Daar 
is ook nog altijd Tjeerd 
Jongeling opgenomen. Maas van de 
Lagemaat is in een onderzoekstraject 
waaruit naar verwachting in de komende 
week helder wordt welke behandeling 
verder geboden is. Een heel aantal 
gemeenteleden is van thuis uit in verband 
met ziekte onder behandeling. Naast 
revalidatie en/of medicatie leggen 
onderzoeken en consulten flink beslag op 
hun bestaan. Soms is er een goede uitslag, 
om dankbaar te omarmen. Soms ook 
stemmen onderzoeksresultaten bezorgd. 
We blijven voor hen allen bidden om goede 
moed en kracht van de Hoeder van ons aller 
leven. 

 
Bloemengroet  
 
De bloemengroet van 
zondag 25 oktober 
ging naar mevr. Rita 
Oorschot, die 
herstellende is van 
een zware operatie. 

 
 
Pastoraat 
 
Het is in de huidige omstandigheden een 
stuk ingewikkelder om onderling contact te 
houden en op elkaar betrokken te blijven. 
Dat merken we ook als kerkelijke gemeente, 
nu we elkaar niet of minder vaak 
ontmoeten. Predikant en wijkouderlingen 
doen hun best om (vooral telefonisch) 
contact te leggen en het meeleven met 
elkaar vorm te geven, maar zij "horen en 
zien" niet alles. Als u zelf behoefte heeft aan 
contact of een gesprek, laat u dit dan weten? 
U kunt hiervoor in eerste instantie uw 
wijkouderling benaderen: in de nieuwsbrief 
van vorige week stond een overzicht van de 
verschillende wijken met het telefoon-
nummer van de wijkouderling.   Waar er 
concreet aanleiding is om de predikant te 

hulp te roepen, gebeurt dat. Hij heeft in het 
bijzonder een taak bij de ingrijpende 
‘levensgebeurtenissen’, ernstige ziekte  en 
crisissituaties.  
 
 

Kerkdiensten komende periode 
 
8 november: ds. Pieter Goedendorp 
15 november: ds. E. Schuddebeurs, Houten 
22 november: ds. Pieter Goedendorp 
29 november: mw.ds. G. Morsink, Zeist 
 
 
Storing Kerkomroep 

De kijkers van Kerkomroep merkten het 
zondag tijdens de dienst al op: de 
beeldverbinding met de Michaëlkerk haperde 
en viel uit. Wat jammer, want de dienst is 
dezer dagen één van de weinige draadjes 
waardoor we als gemeente verbonden zijn!  
 
Maandagochtend ontvingen we bericht van 
Kerkomroep dat een van hun servers het 
zondag om 10.13 uur heeft laten afweten. 
Het geluid van de dienst werd wel 
weergegeven en ook opgenomen. De 
kerkdiensten in coronatijd vergen van een 
aantal mensen veel inzet en veel 
voorbereidingen voorafgaande aan de 
dienst. Het is extra belangrijk dat u thuis een 
goede beleving kunt ervaren. Wij als 
technisch team voelen ons daar 
verantwoordelijk voor en willen graag een 
oplossing waardoor we niet meer 
afhankelijk zijn van de apparatuur van 
Kerkomroep. Die oplossing vinden we in 
een opname unit waarmee elke dienst 
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opgenomen wordt. We weten dat het voor u 
belangrijk is dat we “in de lucht blijven”. In 
geval van een storing kunnen we dan zelf de 
dienst nog eens uitzenden. Het College van 
Kerkrentmeesters onderkent het belang van 
de opname unit en heeft de aanschaf 
inmiddels goedgekeurd.  
 
Het technisch team internet uitzendingen van 
de Michaëlkerk 
 
 

Goed voorbeeld… 

Door de op 13 oktober aangekondigde 
maatregelen tegen de verbreiding van het 
coronavirus kwamen ook voor onze 
gemeente heel wat activiteiten tot stilstand. 
Dat gebeurde ook voor de catechesegroep, 
die 5 oktober voor het eerst na lange tijd 
weer bij elkaar was gekomen. Met een  
enthousiaste groep middelbare scholieren 
startten we een seizoen rond “Het goede 
leven”, ons jaarthema. We inventariseerden 
eerst eens wat voor de jongeren het leven 
goed maakt. Vrijmoedig schreef iedereen 
van alles op, maar bij velen stond er wel: 
vriendschap, familie om je heen. Nu we er 
tijdens de ‘lichte lockdown’ vooralsnog voor 
kozen om niet bij elkaar te komen, kregen 
de deelnemers aan de catechesegroep in de 
groeps-app een uitnodiging: “Het leven is 
goed als je het deelt met anderen. Zullen we 
deze week een actie koppelen aan ons thema 
en allemaal aan iemand die dat wel kan 
gebruiken een kaartje of berichtje sturen? 

Dan geven we het goede door  !”  
“Goed voorbeeld doet goed volgen” aldus 
het spreekwoord. Wie sluit zich aan bij de 
catechisanten? 
Esther Gijsbertsen en Pieter Goedendorp 

Ingezonden bericht: Ons Eetcafé 

Als gevolg van de oplopende corona-
besmettingen en aangescherpte regels van 
de overheid, zal Ons Eetcafé voorlopig geen 
gezamenlijke maaltijden organiseren. 
We vinden dat heel spijtig, vooral voor onze 
gasten die zo uitzien naar een gezellig uitje 
en samen eten. Maar we kunnen geen enkel 
risico nemen. Zodra het weer kan, zullen we 
dat laten weten. 
Ondertussen wensen we iedereen sterkte 
om de komende periode in goede 
gezondheid door te komen. 

Werkgroep en vrijwilligers van Ons Eetcafé. 

 
Collectebestemmingen 
 
Zondag 1 november 2020 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie 
voor “Kerk in Actie - sterke vrouwen 
Papoea” 
 
Vrouwen in West-Papoea zijn actief 
betrokken bij de ontwikkeling van hun land 
en volk. Dat is hard nodig en zeker niet 
vanzelfsprekend in een maatschappij waar 
vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot 
een leven binnenshuis. Veel vrouwen zijn 
nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum 
P3W wil daar verandering in brengen. 
Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen 
bijbelstudies en krijgen praktijklessen over 
gezonde voeding of een vakopleiding.  
Daardoor staan vrouwen sterker in hun 
schoenen én ze nemen hun kennis en 
ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak 
richten ze daar een vrouwenvereniging op 
of ze starten lokale cursussen in hun kerk. 
Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve 
rol in hun lokale gemeenschap en bouwen 
mee aan kerk en samenleving. En zij geven 
dit op hun beurt weer door aan hun 
dochters.  
 
Het nummer van de diaconie is:  
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie 
Michaëlkerk Leersum.  
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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: beeld en 
geluid en de kosten van de 
internetdiensten.         

De "Kerk TV studio" van de Michaelkerk! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doopdienst 18 oktober 
 
Op zondag 18 oktober werd Sarah Willemse 
gedoopt. Sarah werd op 2 januari geboren 
en het idee was haar doop op Paasdag te 
vieren. De coronapandemie doorkruiste dat 
plan. Ook al werd de doop nu bediend te 
midden van een kleine kring van dertig 
kerkgangers: het werd een blijde dienst.  
 

 
 
Meer foto's zijn te vinden op de website 
http://pknleersum.nl/fotoalbum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


