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Het komt goed...
Van het virtuele Paaskoor en het
Pinksterkinderkoor tot de ‘zwaaifilmpjes’ en
deze Nieuwsbrief. Daar genieten we
natuurlijk van. En we genieten ervan na. En
tegelijk zijn we ook wel wat kwijtgeraakt.
We hebben elkaar een tijd lang niet kunnen
zien, bijvoorbeeld. Er zijn moeilijkheden
geweest, die nog niet voorbij zijn.
En tegelijk ontdekten we als kerk ook iets
nieuws. We merkten: kerk-zijn hangt niet
alléén af van een gebouw of van kerkdiensten waarbij je in de bank aan kunt
schuiven. De basis van de kerk ligt ergens
anders. Het gaat om relaties. Het gaat om de
relatie met God, met elkaar, met mensen om
ons heen. Dáár laat Christus zich zien. De
kerk is waar Christus is. En dat kan op
allerlei plekken zijn.
Ook in ‘toevallige’ ontmoetingen, in je gezin,
in vriendschappen. Soms is het zoeken,
waar Christus zich laat vinden. Maar wat
dominee Beer in de onlinedienst vorige
week al leerde: God wil zó graag gevonden
worden!
Misschien is dat een belangrijke ontdekking,
nu de kerkdeuren op zondagmorgen weer
opengaan. Nu we het weer gaan proberen.
Het hoeft niet met grote stappen te gaan en
het hoeft niet allemaal meteen een succes te
worden. Waar God te vinden is, komt het
goed. Waar Christus is, komt het goed.

Het gaat hard dezer dagen: de lockdown
gaat voorbij. De overheid gaf een hele reeks
‘verboden’ activiteiten en beroepen weer
vrij en voor veel mensen lijkt het ‘gewone
leven’ weer op gang te kunnen komen. De
eerste vliegtuigen met vakantiegangers
gingen alweer op weg, las ik donderdagmorgen in de krant. Toch is het allemaal nog
niet voorbij. Covid-19 is er nog altijd en veel
mensen -senioren voorop- merken de
impact
ervan.
Voorzichtigheid
blijft
geboden. De kerkdiensten komen weer
schoorvoetend op gang.
Mits de overheidsmaatregelen en RIVMrichtlijnen worden opgevolgd, zijn vieringen
toegestaan. We zullen komende zondag ook
in de Michaëlkerk weer met méér mensen
bij elkaar kunnen zijn dan de twaalf man die
nodig waren om de online-diensten te
verzorgen. We gaan het weer proberen. En
tegelijk beseffen we heel goed dat het nog
lang niet ‘als anders’ kan toegaan. De
Protestantse Kerk meldde donderdag
weliswaar met grote dankbaarheid dat zelfs
samenzang in kerken weer is toegestaan
door het RIVM, maar het is -helemaal voor
ons in de oude dorpskerk- belangrijk om de
richtlijnen helemaal te lezen: zingen mag,
als het gebouw groot genoeg is en de
ventilatie voldoende!
De pandemie maakte veel los. Veel
spanning, die voor een belangrijk deel nog
lang niet is weg geëbd. Wat een creativiteit
kwam er los.

Ds. Pieter Goedendorp
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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 ⟳).

Zondag 5 juli 2020
Een bijzondere zondag. Voor het eerst sinds
de lockdown inging kunnen kerkgangers op
zondagmorgen weer in de Michaëlkerk
terecht voor de eredienst. Wat is er veel
gebeurd sinds die 15de maart!
Door de beperkingen ter bestrijding van
Covid19 geldt er een maximum aantal
aanwezigen voor de samenkomst. (Vergeet
niet uiterlijk vrijdagavond aan te melden zie elders in deze Nieuwsbrief het bericht
daarover!) En voorlopig moeten we in de
vieringen helaas afzien van samenzang. We
zullen het missen, maar het geldt als een
risicofactor voor de overdracht van het
virus. Daarmee zijn de diensten echt wel
anders dan we vóór de coronatijd gewend
waren.
De oorzaak van alle beperkingen, het
coronavirus, zal er ook voor zorgen dat de
meeste gemeenteleden net als in de
afgelopen 15 weken de viering thuis zullen
willen (of: moeten) meemaken. Met dat
gegeven blijven we in de komende tijd
uitdrukkelijk rekening houden! Toch hopen
we in verbondenheid met elkaar samengekomen in de kerk of thuis bij
monitor of TV- Gods betrokkenheid op ons,
op de wereld, te kunnen blijven ervaren.

De liturgie voor zondag 5 juli

-orgelspel
-aansteken Paaskaars en intentiekaarsen
-welkom
-psalm van de zondag: Psalm 27: 1
“hand op het hart”
-gebed op de drempel, votum en groet
-bij deze dienst
- Lied 275: 1, 2, 4 en 5
-voor de kinderen
-Schriftlezing Matteüs 11: 25-30
-Lied 283: 1, 2, 4 en 5
-overdenking
-Kinga Ban “Vandaag”
-gebeden, afgesloten met het ‘onze Vader’
-tenslotte
-zegen
-slotlied: Lied 695: 1, 2, 4 en 5

De derde zondag van de zomertijd. We
blijven -samen met het oecumenisch
leesrooster- lezen uit het Matteüs evangelie
en horen een bekend woord. Jezus zegt:
‘Mijn juk is zacht en mijn last is licht’
(Matteus 11:30). Hij komt daar op voor z’n
leerlingen, die honger hadden en aren aan
het plukken waren. Maar daarmee riepen ze
wel de wrevel op van anderen. Het voorval
vond namelijk plaats op de sabbat…

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! Rekening houdend
met alle maatregelen is er helaas maar een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Gemiddeld genomen zitten we met ca. 160
mensen in de kerk, nu is er (zeker in de
beginfase) slechts voor ca. 30 mensen plek.
Het zou dus kunnen gebeuren dat we
mensen moeten teleurstellen. Dat vinden we
heel jammer, maar dat kan nu even niet
anders. Als er meer aanmeldingen binnenkomen dan er plaatsen zijn, krijgt u

Ds. Pieter Goedendorp gaat voor in deze
internetviering. Gerard Rosier begeleidt de
dienst op het orgel. Liesbeth van de Waerdt
is ouderling van dienst en lector. Gerben
Jacobs, Martijn Clarijs en Daniël Reincke
brengen de dienst in beeld. Voor technische
ondersteuning zorgen Henk Boeve, Jos
Tollenaar en Reinier Bijkerk. Roland van
Barneveld, Arco van den Ham, Betty Bijkerk
en Annelien Ouwerkerk vormen de
zanggroep.
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daarover bericht. Het kan dan zijn dat we u
graag als eerste aanmelder noteren voor de
zondag erop. Hoort u niets, dan bent u van
harte welkom! Als u zich aanmeldt, wilt u
dan doorgeven: uw naam; of u met
meerdere gezinsleden komt (volwassenen
en/of kinderen) of alleen; èn dat iedereen
die aangemeld is niet verkouden is en geen
koorts heeft.

maken van uw bijdrage per bank is
natuurlijk ook nog steeds een goede
optie.
Het zijn al met al heel wat richtlijnen en
beperkingen... toch hopen we dat u zich
welkom weet om desgewenst weer in de
kerkbanken plaats te nemen! Stapje voor
stapje treden we dan met elkaar weer deze
nieuwe situatie tegemoet, vol verlangen
uitziend naar het moment dat we elkaar
weer
zònder
beperkingen
kunnen
ontmoeten.

Vanaf a.s. zondag zal er overigens ook weer
kindernevendienst en oppasdienst zijn.
Graag herhalen we nog even de
belangrijkste richtlijnen die de komende
periode van toepassing zijn:
o Kom alleen als u geen klachten heeft;
mensen die ziek of verkouden zijn
blijven thuis.
o De (online) kerkdienst begint om
9.00 uur, het is de bedoeling dat u
uiterlijk 8.45 uur in de kerk
aanwezig bent.
o Er is 1 ingang: de zijdeur van het
Michaëlhuis. Bij binnenkomst staat
in het Michaelhuis desinfectiemiddel
op een sta tafel om uw handen te
reinigen.
o Kerkgangers houden anderhalve
meter
afstand
van
elkaar.
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
o Volg de aangewezen looproutes en
volg de aanwijzingen van de
gastheren/vrouwen (coördinatoren,
koster en verdeler) op bij aankomst
en vertrek.
o Kapstokken worden niet gebruikt.
Jassen worden naar de zitplaats
meegenomen.
o Gemeentezang is vooralsnog helaas
niet mogelijk. Wel is een kleine
zanggroep van maximaal 4 personen
aanwezig welke plaatsneemt in het
koor. U bent van harte uitgenodigd
om deel te nemen in de zanggroep
en kunt zich hiervoor aanmelden.
o Er is geen ontmoeting of consumptie
voorafgaand of na afloop van de
dienst.
o Het bezoek aan het toilet in de kerk
willen we tot een minimum
beperken. Verzocht wordt thuis
gebruik te maken van het toilet.
o Tijdens de dienst wordt er niet
gecollecteerd. Bij de uitgang zal een
collecteschaal staan, maar over-

We doen dit alles dus stapje voor stapje en
zien het maken van goed doordachte keuzes
als een vorm van naastenliefde. Op deze
manier hopen we bij te dragen aan het
terugdringen van de verspreiding van het
coronavirus. Als kerk willen we daarin
nadrukkelijk onze verantwoordelijkheid
nemen en bijdragen aan het beschermen
van de meest kwetsbaren.
Een overzicht van de (gast)voorgangers in
de komende periode:
05 juli: ds. Pieter Goedendorp
12 juli: ds. Pieter Goedendorp
19 juli: mevrouw ds. Aleida de Hoog, Zeist
26 juli: ds. H. de Leede, Amersfoort
En nog even voor alle duidelijkheid: u kunt
ook nog gewoon online de kerkdiensten
mee beleven!
Ina Wolff
scriba

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.
Bep van Hussel is na een opname in het
Diaconessenhuis Utrecht weer thuis
teruggekeerd.
Niek van Hussel werd juist in de afgelopen
week -via de Spoedeisende Hulp- in
datzelfde
ziekenhuis
opgenomen:
Diaconessenhuis, Bosboomstraat, Utrecht.
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Tjeerd Jongeling wordt verpleegd in
verpleeghuis de Lichtenberg, Utrechtseweg
293, 3818 EH Amersfoort. Er zijn zorgen
over z’n afnemende conditie.
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.

Dank je wel!
Wat een bijzonder
gebaar!
Afgelopen
zondag werd in alle
vroegte bij de deur van
het
Michaëlhuis
neergelegd:
een
prachtig zomerboeket
met
begeleidende
bedankbrief van (de)
gemeenteleden van de
Michaëlkerk voor iedereen die zich in de
coronatijd
heeft
ingezet
om
de
internetvieringen mogelijk te blijven maken.
We waren er diep van onder de indruk en
bedanken op onze beurt de stille gevers! Ter
plekke bestemden we de bloemengroet voor
scriba Ina Wolff, die zich in de voorbije
weken geweldig heeft geweerd bij alles wat
op ons als Michaëlkerk afkwam.

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

Open ochtenden
Vanaf volgende week vrijdag 10 juli zullen
we de open ochtenden, in enigszins
aangepaste vorm, hervatten. U bent van
10.30 – 12.00 uur weer 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 en bij de herstart op 10
juli zal ook ds. Pieter Goedendorp er zijn.
Van harte welkom!

“Blij verrast was ik, toen dit mooie boeket
aan mij werd doorgegeven. De afgelopen
periode heeft inderdaad veel extra werk
opgeleverd, maar ik zet me daar graag en
met hart en ziel voor in. Omdat de
Michaëlkerk me lief is, zoals dat ook voor u
geldt! Zo'n blijk van waardering doet goed!"
Ina Wolff
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Ina Wolff. Met algemene stemmen wordt het
voorstel aangenomen dat Ida Hogendoorn
na de zomer het voorzitterschap op zich
neemt. We zijn blij en dankbaar dat hiermee
een eind is gekomen aan een voorzitterloze
periode!
Vervolgens wordt het gebruiksplan van de
Michaëlkerk besproken, gericht op de
periode dat er weer kerkgangers bij de
kerkdiensten kunnen zijn. Grote waardering
wordt uitgesproken richting de commissie
die dit plan heeft opgesteld: Henk Boeve,
Martin van Herk, Gijsbert Meijers en Reinier
Bijkerk.
Met wat kleine aanpassingen wordt het
gebruiksplan vastgesteld. De belangrijkste
onderdelen hieruit zijn in de nieuwsbrief
van vorige week bekend gemaakt en ook is
het plan op de website te vinden.
Een volgend agendapunt is de jaarrekening
van de diaconie, die wordt goedgekeurd. Dat
was al eerder (via de mail) gebeurd met de
jaarrekening van de kerk.
Een
verkorte
versie
van
beide
jaarrekeningen met een toelichting treft u
onder het kopje financiën aan.
Ook het zondagsrooster 2021 wordt
vastgesteld, met dank aan Lenie van Eldik.
Zij heeft voortvarend en enthousiast
contact gezocht met gastpredikanten,
waardoor er weer een mooie verdeling is
ontstaan.
Vanuit de diaconie wordt aandacht gevraagd voor het herkennen van armoede,
een thema dat juist ten gevolge van de
coronacrisis erg actueel is. Het is heel
belangrijk om daar met elkaar alert op te
zijn en vroegtijdig aan de bel te trekken.
Betrokkenheid in een vroeg stadium kan
mensen verder helpen, dus dat vraagt van
ieder van ons een bepaalde vorm van
oplettendheid.
In het rondje langs de diverse colleges
passeren diverse onderwerpen de revue.
Het college van kerkrentmeesters vertelt
dat een projectgroep bestaande uit Arie
Kamphuis, Kees Gerestein en Jos Wolff een
meerjarenbegroting
2020-2025
heeft
opgesteld, die besproken zal worden in de
kerkenraadsvergadering van september.
Uitgangspunt hierbij was en is het jaarlijks
realiseren van een sluitende exploitatie.
Terwijl we de afgelopen jaren al structureel
kampten met een tekort van ca. € 20.000,zal dat tekort dit jaar alleen maar groter
worden: door de sluiting van de

Bedankt!
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de
mooie kaarten met bemoedigingen, gebeden, voor de prachtige bloemen, telefoontjes
en bezoekjes, die ik zowel in het ziekenhuis
als revalidatiecentrum mocht ontvangen.
Het heeft mij allemaal heel bijzonder goed
gedaan. Helaas ben ik in de tuin gevallen en
moet ik opnieuw geopereerd worden.
Een flinke tegenvaller! Ik probeer de moed
erin te houden, met steun van onze Hemelse
Vader.
Hartelijke groet,
Elly van Dam-ter Wee

Bloemengroet
De bloemenkaart van
afgelopen zondag was
bestemd voor mevr.
Gerry Verhagen - de
Greef, die na een
verblijf
in
het
ziekenhuis weer naar
huis terugkeerde.

Verslag kerkenraadsvergadering
Op 24 juni jl. was de kerkenraad voltallig
bijeen, voor het eerst sinds lange tijd. De
vergadering vindt plaats in het Michaëlhuis,
waar we uiteraard op gepaste afstand van
elkaar zitten. Waarnemend voorzitter Arco
van den Ham heet in het bijzonder Roland
van Barneveld welkom, die toegetreden is
tot het College van Kerkrentmeesters.
Voordat we overgaan tot het behandelen
van de agendapunten staan we met elkaar
stil bij de afgelopen periode. Een periode
van zo'n 100 dagen, waarin alles ineens
anders was dan anders. Wat betekende dit
voor iedereen van ons persoonlijk, maar ook
voor ons als kerkelijke gemeente? Goed om
het hierover even te hebben met elkaar.
Een van de eerste punten hierna is de
samenstelling van het moderamen, dat dit
jaar bestaat uit: René Doornenbal
(voorzitter college van kerkrentmeesters),
Arco van den Ham (voorzitter diaconie),
Coby Gerestein (ouderling), Ida Hogendoorn
(ouderling), ds. Pieter Goedendorp en scriba
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Snuffelschuur moeten we er rekening mee
houden dat we dit jaar geen (of slechts een
beperkte) bijdrage mogen ontvangen.
Besloten wordt in ieder geval mee te doen
aan een extra actie Kerkbalans van de
landelijke
PKN,
waarin
we
onze
gemeenteleden oproepen tot een extra gift.
Uiteraard zullen we ook u als gemeente
betrekken bij de financiële situatie van onze
gemeente - zeker ook op de langere termijn
- omdat dit een probleem is dat ons allen
aangaat.
Het is in ieder geval bemoedigend dat de
collecte opbrengsten op dit moment hoger
liggen dan normaal. Een teken dat veel
gemeenteleden
zich
betrokken
en
verantwoordelijk voelen, hetgeen hoop
geeft richting de toekomst!

zijn en voor de slachtoffers van natuur en
oorlogsgeweld.
Natuurlijk wordt er gebeden voor alle
slachtoffers van het corona virus
wereldwijd, die ziek zijn of de lange weg van
herstel gaan, die hun baan kwijt zijn geraakt,
geen inkomsten hebben en honger lijden èn
voor de zorgverleners. Graag willen we u
vragen met ons te bidden voor de mensen
die zich inzetten voor het vertalen en de
verspreiding van de bijbel tot in alle
uithoeken van de wereld.

Ina Wolff
scriba

De diaconie vraagt deze zondag onze
bijdrage voor het gezamenlijke jaarproject
met de Johanneskerk “Een bijbel voor
iedereen in China”. 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.
Het nummer van de diaconie is:
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie
Michaëlkerk Leersum.

Riek van Hussel

Blijf onze kerk juist ook in deze tijden
financieel steunen!

Gebedskring
Deze week zijn er verdere versoepelingen
doorgevoerd en zal er na bijna vier
maanden weer een dienst in de Michaëlkerk
worden gehouden met een grotere
vertegenwoordiging van onze gemeente.
Dankbaar zijn we voor de kleine groep
gemeenteleden die in de afgelopen maanden
zoveel werk heeft verzet om mogelijk te
maken dat we, digitaal met elkaar
verbonden, samen zondags de eredienst
konden vieren. Enerzijds is er de dank voor
de verruiming van de maatregelen en
anderzijds leeft bij de mensen die in de
risicogroep vallen de angst dat daardoor het
gevaar bestaat voor een opleving van het
corona virus.
Zo blijven er steeds punten van dank en
gebed, die we als gebedskring met elkaar
delen! Dank voor mensen die na onderzoek
en /of behandelingen goede berichten
kregen, voor jongeren die hun diploma
uitgereikt kregen, maar ook voor de
verruiming van de bezoeken in zorg- en
verpleeghuizen. Ook zijn er punten van
gebed die we met elkaar hebben gedeeld:
voor mensen die zware behandelingen
moeten ondergaan, of die voor onderzoek in
het ziekenhuis zijn opgenomen, die rouwen
om het verlies van een naaste , die eenzaam

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: orgel en
muziek.
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opbrengsten van de Snuffelschuur van groot
belang voor de exploitatie van de
Michaëlkerk. In 2019 mochten wij een
bedrag van € 55.000 ontvangen, in 2020 is
in de begroting een bijdrage van € 60.000
opgenomen. Als gevolg van het Coronavirus is de Snuffelschuur (tijdelijk) gesloten.
We moeten er dit jaar dan ook vanuit gaan
dat we van de Snuffelschuur geen of slechts
een beperkte bijdrage mogen ontvangen. U
zult begrijpen dat hierdoor in het jaar 2020
een fors tekort zal ontstaan. We hebben
daarom (evenals meerdere kerken) besloten
over te gaan tot een Extra Actie
Kerkbalans. In juli a.s. ontvangt u van ons
de brief “omzien naar elkaar” met het
verzoek tot een extra gift. We hopen
natuurlijk dat u begrip kunt opbrengen voor
deze extra actie en dat wij op uw steun
mogen rekenen in deze financieel moeilijke
tijd, zodat we samen kunnen blijven doen
wat we zo graag willen doen.

Financiën
Jaarrekening 2019 Michaëlkerk
In de maand juni heeft het College van
Kerkrentmeesters de jaarrekening 2019
vastgesteld en gepresenteerd aan de
Kerkenraad. De Kerkenraad heeft de
jaarrekening vervolgens goedgekeurd. Voor
wat betreft het onderdeel Baten en Lasten
ziet de jaarrekening er als volgt uit:
(verkorte versie)
Baten
Opbrengsten uit bezittingen
en subsidies
Bijdragen gemeente leden
Opbrengsten Snuffelschuur
Totaal baten
Lasten
Pastoraat
Kerkdiensten/afdrachten/
kerkgebouwen
Salarissen /administratie/
overige kosten
Totaal lasten
Resultaat (baten – lasten)
Negatief saldo

€ 18.653,€ 88.707,€ 55.000,€ 162.360,€ 101.778,€ 42.920,-

Met een hartelijke groet, mede namens het
College van Kerkrentmeesters,
Arie Kamphuis, penningmeester

€ 32.938,€ 177.636,-€

Diaconie - Jaarrekening 2019
In de kerkenraadsvergadering van 24 juni is
de jaarrekening van de diaconie over 2019
besproken en vastgesteld. Naar goede
gewoonte ligt deze ter inzage voor
gemeenteleden in de periode van 6 t/m 10
juli aanstaande. Mocht u hiervoor
belangstelling hebben, stuurt u dan een mail
naar
<jozefversluis@gmail.com>.
U
ontvangt dan het overzicht per mail, of we
maken een afspraak in het Michaëlhuis.
In de begroting van 2019 zijn we uitgegaan
van een tekort op de resultatenrekening van
€ 6.175. De definitieve jaarcijfers 2019 laten
een resultaat zien van € 4.086. (inkomsten
€ 26.778, € 6.542 onttrekking uit fonds
ondersteuning inwoners van Leersum,
uitgaven € 29.234). Dat sprake is van een
positief resultaat, is met name het gevolg
van lagere kosten.
Uitgangspunt van de diaconie is met elkaar
hulp en activiteiten bieden, juist daar waar
een vangnet ontbreekt. Uiteraard dragen we
daarbij zorg voor een goede besteding van
de middelen.

15.276,-

We hebben het jaar 2019, evenals enkele
voorgaande jaren, af moeten sluiten met een
negatief resultaat. Dat is dan ook de reden
dat een projectgroep (zie de nieuwsbrief
van 15 mei jl.) druk doende is geweest een
beleidsplan, respectievelijk een meerjarenplan, te maken voor de komende 5 jaren.
Uitgangspunt hierbij was het jaarlijks
realiseren van een sluitende exploitatie. Het
beleidsplan is inmiddels gereed en
besproken in het College van Kerkrentmeesters en zal na de zomer ter
goedkeuring aan de Kerkenraad worden
voorgelegd. Na goedkeuring door de
Kerkenraad zullen wij u als gemeente
hierover nader informeren. Overigens ligt
de volledige jaarrekening 2019 voor u als
gemeentelid
ter
inzage
bij
de
penningmeester. Graag even van tevoren
een afspraak maken op tel. 03 43 44 16 39.
Jaarrekening 2020 en de gevolgen van
het Coronavirus
Zoals u in het overzicht van baten en lasten
over het jaar 2019 kunt zien, zijn de

Namens diaconie Michaëlkerk,
Jos Versluis, penningmeester
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