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bekroning ervan verrees Hij uit de dood.
Daarmee liet Hij ons zien: ‘Ik ben er voor
jou!’ Wij mogen er ook zijn voor anderen. Er
zijn zoveel mensen die wachten op een
warm woord, een goede daad, een beetje
barmhartigheid. De hoop die dat geeft,
geven we door: door barmhartig te zijn en
goed te doen.
In de afgelopen weken werd via deze
Nieuwsbrief
de
Petrus-Veertigdagenkalender aangeboden. Een kalender
die kan helpen om dichter bij de betekenis
van het Paasfeest te komen.
Bestelde u ’m nog niet? Wie weet lukt het
nog:
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigd
agentijdkalender/
Goede dagen toegewenst!

Op weg naar Pasen
We staan er in onze gemeenschap niet zo bij
stil, maar het komende weekeinde staat
voor een belangrijk deel van de wereldkerk
in het teken van carnaval. Carnaval: zeven
weken vóór Pasen een paar dagen ‘los gaan’.
Nog even feest, want nà carnaval begint met
Aswoensdag de vastentijd, of zoals het in
protestantse kring vaker genoemd wordt:
de Veertigdagentijd.
Veertig: een getal van betekenis in de Bijbel.
Denk aan de veertig dagen en nachten van
de zondvloed. En aan de veertig jaren die
Israël in de woestijn doorbracht op de weg
naar het Beloofde Land. Of de veertig dagen
die Mozes op de berg verbleef, de evenzo
vele dagen die Elia nodig had om bij de
Horeb te komen en de tijd die Jezus aan het
begin van zijn missie doorbracht in de
woestijn.
Het getal veertig is een geladen getal, vol
van afzondering, inkeer, onderweg zijn
naar... De Veertigdagentijd is de tijd die aan
Pasen voorafgaat. De voorbereiding. Een tijd
van inkeer. Een periode van bezinning. We
staan stil bij het leven van Jezus en de weg
van het offer die hij ging.
Hij
heeft
ons
voorgeleefd
wat
barmhartigheid is: de hongerigen eten en de
dorstigen drinken geven, de naakten kleden,
de vreemdelingen onderdak bieden, de
zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken
en de doden begraven. Zo inspireert Hij tot
op de dag van vandaag. Als ultieme daad van
barmhartigheid gaf Jezus zijn leven. Als

ds. Pieter Goedendorp

Zondag 14 februari 2021 9.00 uur
online kerkdienst

Een bijzondere zondag voor onze gemeente.
In deze dienst vindt de ontheffing en de
bevestiging van enkele ambtsdragers plaats.
Scriba Ina Wolff en wijkouderling Bert
Hogendoorn
worden
van
hun
ouderlingschap ontheven. Blij en dankbaar
zijn we dat hun taken meteen worden
overgenomen door Marian Clarijs, die het
scribaat gaat vervullen, en Martin van Herk,
die ouderling van wijk 4 wordt. Doorgaans
is deze dienst in onze gemeente een
drukbezochte. Helaas moet dit jaar de kerk
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vrijwel leeg blijven. Toch hopen we juist ook
op deze zondag dankzij de inspanningen van
het beamerteam een grote betrokkenheid te
kunnen gaan merken! Voorganger is ds.
Pieter Goedendorp. Frank Firet speelt orgel
en piano. Lector is Chiel van der Weiden. We
blijven het advies van de Protestantse Kerk
in Nederland volgen en laten vooralsnog
géén zanggroep meezingen. Wie dat thuis
wil doen, kan dat beslist: de liedteksten
blijven gewoon in beeld!

De radiozender 90FM (Regio90) zendt
iedere zondagochtend een kerkdienst uit,
als onderdeel van het programma
Ochtendglorie (9.00 – 12.00 uur), te
ontvangen via de kabel, maar ook via de
ether op 91.7 FM.
De tv zender 90TV (Regio90) zendt iedere
zondag vanaf 10.00 uur een kerkdienst uit
op tv. Beginnende met een uitzending van
Overlangbroek en aansluitend de dienst van
de Michaëlkerk. Dit kan gewisseld worden
met een andere kerkelijke gemeente.
90TV (Regio90) is te zien via de kabel :
CAIWAY kanaal 12, KPN Kanaal 1474 en
ZIGGO Kanaal 41. Of via de website
www.regio90.nl en klik op “luister” of “Kijk”

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 verversen (‘refresh’ met de knop ⟳).
Naderhand is de dienst terug te zien via de knop
“kijken” (PC) of “beeld (app).

Omzien naar elkaar
Op dit moment zijn er -voor zover bekendgeen gemeenteleden in een ziekenhuis
opgenomen. Niet dat er geen zieken zijn,
maar allen verblijven thuis of ondergaan
van huis uit hun behandelingen.

Orde van dienst 14 februari
-mededelingenvideo en orgelspel
-aansteken van de intentiekaarsen
-welkom
-hand op het hart
-Lied 210: 1 en 2
-votum en groet
-bij deze dienst
-“God van liefde, God van trouw”
-voor jong en ouder
-Lied 783
-Schriftlezing Marcus 1: 40-45
-Lied 528: 1 en 5
-overdenking
-“Amazing Grace”
-ontheffing en bevestiging van ambtsdragers
-“God zal met je meegaan”
-gebeden, afgesloten met het ‘onze Vader’
-tenslotte
-zending en zegen
- Lied 910: 1
-hand op het hart
-mededelingen en orgelspel

We zetten de namen van gemeenteleden die
in een verpleeghuis of
zorgcentrum wonen
nog eens op een rij. In
deze vreemde tijden
kan het goed doen een
blijk van betrokkenheid te ontvangen.
Het Gouden Hart, Rijksstraatweg 46, 3956 CR
Leersum:
Mevrouw J.J. van den Berg - Heierman, k.2
Mevrouw J.W. de Jong - Kranenburg, k.11
Mevrouw J. Legemaat - van Dijk, k.12
Mevrouw J. IJtsma-Nienhuis, k. 26
Nieuw Boschzicht, Rijksstaatweg 65, 3956 CJ
Leersum:
Mevrouw J. de Jong - van den Brandhof
De heer N. Hendriks
Elim, Koenestraat 128, 3958 XB Amerongen:
Mevrouw A.A. van Geijtenbeek - van Dam
Mevrouw C. van Vulpen – Karelse, k.126
De heer G. Westbroek en mevrouw J.A.W.
Westbroek-Weerkamp, k.250
De Ridderhof, De Postmeester 19, 3958 DC
Amerongen:
Mevrouw M. Noorlander-Molenaar

De dienst begint om 9.00 uur!
2

De Ridderhof, De Postmeester 93, 3958 DC
Amerongen:
Mevrouw J.A. van Spanje - van den Berg, k.5
Huize Beatrix, Jacob van Ruijsdaellaan 17,
3941 ZE Doorn:
De heer A.H. Noorlander
Warande Bovenwegen, Heideweg 2, 3708 AT
Zeist
De heer Tjeerd Jongeling
De heer Henk Steenbeek

ds. Pieter Goedendorp

verdrietig was het voor haar dat met de
aftakeling en het overlijden van Arnold haar
zelfstandigheid verloren ging. In het
afgelopen half jaar vond zij in De Meent de
zorgzame en veilige omgeving die zij nodig
had. Hoe ontstellend het onverwachte
overlijden, vorige week donderdag.
Op 11 februari droegen we Betsie ten grave
op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in
Leersum. We lazen Psalm 139. De Psalm die
verwonderd verwoordt hoe God mensen
door en door kent. Hoe voor ons ongekende
dimensies voor de Heer van het leven tellen.
Hoe de Eeuwige omziet naar zijn kinderen.
Zo bidden we de kring van naasten van
Betsie van Os-Versteegh bij het bittere feit
van haar overlijden moed en vertrouwen
toe.
ds. Pieter Goedendorp

In Memoriam

’n Komen en gaan!

Laten we elkaar blijven gedenken in onze
gebeden en met elkaar blijven meeleven op
de manier die bij je past. Een telefoontje, een
kaart, een brief, een mailbericht: er zijn
genoeg mogelijkheden om met elkaar in
verbinding te blijven.

Komende zondag zullen er zeker nog
woorden van dank gezegd worden rond de
ontheffing en bevestiging van ambtsdragers.
Maar in deze Nieuwsbrief laten we niet
graag de gelegenheid voorbijgaan om óók
enkele geschreven woorden te richten aan
aftredend wijkouderling Bert Hogendoorn
en aftredend scriba Ina Wolff. En wanneer
dan die dankwoorden geschreven zijn,
presenteren de nieuw te bevestigen
ambtsdragers Marian Clarijs en Martin van
Herk zich in deze kolommen.

Elisabeth Hendrika van Os-Versteegh
23-1-1964 – 4-2-2021
Op donderdagavond 4 februari overleed
onverwacht Betsie van Os-Versteegh,
woonachtig in De Meent in Veenendaal.
Sinds 17 november 2017 was zij weduwe
van Arnold van Os. Ze bereikte de leeftijd
van 67 jaar. Betsie werd geboren op 23
januari 1964 als de jongste van drie
kinderen in het gezin van Hendrik en
Hendrika Versteegh. Kinderen die als kind
hun moeder moesten missen. Zij overleed in
1967, 43 jaar oud. En dan een luttele zeven
jaar later al hun vader. Kinderen in hun
tienerleeftijd, als twintigers al zonder
ouders. Dat trekt een wissel. Dat zorgt voor
een bijzondere onderlinge betrokkenheid.
Een verantwoordelijkheid die weegt. Dat
gold zeker voor Betsies oudere broer en zus,
Ries en Neeltje. Bij Betsies aard en
psychische gesteldheid bleven zij levenslang
hun zusters hoeder en hoedster in goede en
slechte tijden. De periode waarin Betsie in
Arnold van Os haar levensgezel en
echtgenoot aan de zijde had, wàs zo’n goede
tijd. Arnold gaf de zorg en het gevoel van
veiligheid dat Betsie nodig had. Des temeer

Bert Hogendoorn, ouderling van wijk 4,
werd al eerder door de kerkenraad
uitgezwaaid. Nadat je drie jaar geleden al
eens was ontheven van je taak -maar het
pastorale werk noodzakelijkerwijs niet neer
legde- tekende je twee jaar geleden nog ‘ns
bij. Uit plichtsbesef? Nee, dat niet zozeer.
Zoals we je zelf hoorden zeggen: je hebt je
ouderlingschap niet als een ‘moeten’
beleefd, maar als een ‘mogen’. Zo trok je met
oog voor de gemeenteleden die aan je zorg
waren toevertrouwd als wijkouderling en in
de kerkenraad rustig je spoor. Veel dank
voor de toegewijde manier waarop je mee
leiding hebt gegeven aan het gemeenteleven
van de Michaëlkerk, in vertrouwen op de
Heer en met het oog op de gemeenteleden
die aan je zorg waren toevertrouwd.
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Ina Wolff is stilletjes aan veertien jaar scriba
van onze gemeente. En dat niet eens voor
het eerst. Want er is óók een periode
hiervóór geweest. Dat maakt dat je bij je
ontheffing al met al zo’n 26 (!) jaar
kerkenraadslidmaatschap achter je laat!
Hoe zou daarbij één alineaatje in de
Nieuwsbrief volstaan om je te danken voor
alle inzet voor de Michaëlkerk? Dat gaat niet
lukken! Maar misschien past het je ook wel:
een goede scriba is als een spin in het web
van het gemeenteleven. Zoals een spin niet
altijd zichtbaar is, maar wel haar web
bewaakt, zo was jij ook voor het
kerkenwerk altijd alert. Vanaf jouw plek in
het
geheel
alles
overziend,
goed
waarnemend, adequaat reagerend. Dankzij
je schrijfvaardigheid bleven gemeenteleden
uitstekend op de hoogte van alles wat er
vanuit de kerkenraad aan informatie
doorgegeven moet worden.
Kerkenraadsleden profiteerden van je
oplettendheid.
En
achtereenvolgende
voorzitters en predikanten hebben dankzij
jouw attente ondersteuning hun taken naar
behoren kunnen uitvoeren. Heel veel dank
voor je onvermoeibare inzet en het door jou
uitgedragen blijmoedige geloof waardoor je
al je taken hebt kunnen verrichten!

in de overdracht, maar wel een mooie
verbindende taak, waar ik mij vol energie
voor zal inzetten. Het is een rare start, zo in
deze Corona-tijd. Ik hoop dat we elkaar
weer snel zullen treffen.
Hartelijke groet,
Marian Clarijs

Martin van Herk
Lieve gemeenteleden. Samen met Kirsten
mogen we al weer twee jaar in het prachtige
Leersum wonen. De vrijheid in de mooie
natuur (waar ik in mijn vrije tijd veel te
vinden ben) en de leuke contacten die we al
opgedaan hebben zorgen ervoor dat we hier
helemaal op ons plek zitten. Direct vanaf de
eerste week zijn we ook nog eens met open
armen ontvangen hier bij jullie in de
Michaëlkerk.
Ik vind het prachtig om vanaf komende
week de rol van ouderling te mogen gaan
invullen. Zeker omdat ik nog maar een korte
tijd in de gemeente ben wordt het voor mij
ook best spannend. Ik kijk uit om velen van
jullie te gaan ontmoeten en te luisteren wat
er in de gemeente leeft, om zo namens de
Michaëlkerk er te zijn waar dat zo nodig is.
De meeste stappen zal ik gaan zetten in wijk
4, waar ik het werkgebied van Bert over
mag
gaan
nemen.
Met
al
het
coronagebeuren zal het net anders gaan
lopen dan normaal. Maar die uitdaging gaan
we gewoon aan met elkaar. Bert laat een
prachtig wijkteam met enthousiaste
gemeenteleden achter, die ik mag gaan
ondersteunen in het vele goede werk waar
ze zich al jaren voor inzetten.
Mijn doel is een verbinder te mogen zijn
tussen de gemeenteleden onderling om zo
met elkaar en met hulp van onze Heer te
blijven bouwen aan de Michaëlkerk van
morgen.
Martin van Herk

Marian Clarijs
Mijn naam is Marian Clarijs, 34 jaar oud en
inmiddels woon ik al weer 11 jaar in
Leersum. Ik ben getrouwd met Martijn en
moeder van Levi en Thirza. Daarnaast ben ik
werkzaam als logopedist in het Speciaal
Onderwijs.
U zou mij kunnen kennen van de (online)
kerkdienst, waarin ik regelmatig meewerk
als lector of lid van de zanggroep. Daarnaast
was ik ook actief in het wijkteam en de
werkgroep Liturgie.
En dan nu een nieuwe taak: ouderlingscriba. Ik vind het fijn dat ik in de
Michaëlkerk mijn steentje kan bijdragen.
Het is een omvangrijke taak heb ik gemerkt
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Erratum

Bloemengroet

Een verschrijving in het geboortebericht van
Mara, dochter van Hans en Jeannine van
Wijk, in de Nieuwsbrief van vorige week.
Mara kreeg bij de aangifte van haar
geboorte de namen Maria Christina mee.
Mara is haar roepnaam. Bij dezen
aangevuld!

De bloemengroet van
zondag 31 januari was
bestemd
voor
mevrouw Joke Crum,
Kon. Wilhelminalaan 52.

Bedankt!

Afscheid

Lieve mensen,
Hartelijk dank voor de kaarten, telefoontjes
en ook praktische hulp na mijn operatie.
Ook voor de bloemen uit de laatste
kerkdienst hartelijk dank. De wat langer
bekende tumor aan de nier is met succes
weggehaald, er is geen verdere behandeling
nodig en ik ben al vrijwel genezen van de
ingreep. Mede te danken aan uw meeleven,
want dat is heel genezend!
Heel veel dank hiervoor!
Joke Crum

A.s. zondag worden wij officieel ontheven
van onze taken als wijkouderling resp.
ouderling-scriba.
Allebei hebben we vele jaren deel
uitgemaakt van de kerkenraad en ons met
hart en ziel ingezet voor de gemeente van de
Michaëlkerk. Dat we het zo lang (en met
zoveel plezier) hebben gedaan, zegt om te
beginnen wel iets over de goede sfeer in de
kerkenraad. Een sfeer die gekenmerkt
wordt door openheid, respect voor elkaar
en een gezamenlijk doel: datgene doen wat
goed en heilzaam is voor onze gemeente.
En het is juist ook de gemeente van de
Michaëlkerk, die ons zo lief is, waardoor we
dit werk zo lang hebben kunnen doen. Een
gemeente die heel divers is samengesteld,
maar waar iedereen erbij hoort en zichzelf
mag zijn. Een gemeente waar heel veel
positieve energie is en allerlei mooie dingen
gebeuren.
Helaas is alles anders geworden door
corona en dat heeft ook consequenties voor
de dienst van zondag. We hadden heel graag
afscheid genomen in het midden van de
gemeente, omringd door u/jullie allen, met
wie we ons zo verbonden voelen.
Nu dat niet mogelijk is, bedanken we
iedereen langs deze weg voor het in ons
gestelde vertrouwen. We zijn ook heel blij
met onze opvolgers Martin van Herk en
Marian Clarijs, die het stokje van ons gaan
overnemen.
Het ga u/jullie allen goed en graag tot ziens!

Kerkdiensten komende periode
21 febr.: ds. Pieter Goedendorp
28 febr.: ds. Arend Altena
7 maart: ds. J. Visser, Ermelo

Collectebestemmingen
Zondag 14 februari
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie
(collecte 1 via de collecte-app) voor
“Stichting de Vrolijkheid”.
De Vrolijkheid is een netwerk van
professionele
kunstenaars,
regelaars,
vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders,
die samen wekelijks meer dan 100
kunstprojecten op bijna 30 asielzoekerscentra realiseren.
Dans, theater, muziek, nieuwe media en
beeldende kunst zijn het instrument om
verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes
bieden de inspiratie om eigen talenten te
ontdekken en ontwikkelen.

Hartelijke groet
Bert Hogendoorn en Ina Wolff
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De Vrolijkheid hanteert vijf principes voor
alle projecten: de 5 V’s. Op basis daarvan
worden activiteiten en programma’s
ontworpen en geëvalueerd.

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.

Vrolijkheid
is het uitgangspunt van de organisatie. Bij
de Vrolijkheid wordt ingezet op een
positieve dynamiek en het creëren van
zorgeloze momenten en herinneringen.

Financiën

Veiligheid
is niet vanzelfsprekend op een AZC. De
Vrolijkheid biedt met een vast team van
kunstenaars en vrijwilligers een veilige plek
waar iedereen zichzelf kan zijn.

Giften
De volgende gift werden in de afgelopen tijd
ontvangen:
€ 10.00 via mevr. M. Clarijs (verjaardagen)
Hartelijk dank namens het College van
Kerkrentmeesters.
Lia van de Lagemaat

Vertrouwen
in anderen is iets dat wel eens verloren
raakt tijdens een asielprocedure. Het
aangaan van gelijkwaardige vertrouwensrelaties vormt een kernbestanddeel van
ieder kunstproject bij de Vrolijkheid.
Verhaal
staat bij de Vrolijkheid voor kunst. Het
vertellen van verhalen via uiteenlopende
kunstvormen is wat de Vrolijkheid doet.
Veerkracht
van kinderen en jongeren is de motor van de
Vrolijkheid. Het vermogen om binnen
lastige omstandigheden iets moois te maken
een groot talent van jonge azc-bewoners en
het vertrekpunt van ieder kunstproject.
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2
via de collecte-app) op deze zondag is
bestemd voor het jeugd- en jongerenwerk
in onze gemeente.
Als zendingsdoel (normaal gesproken de
zendingsbus bij de uitgang) is gekozen voor
een project via het Albanië Comité dat
voedselpakketten brengt naar de armste
gezinnen
in
de
bergdorpen.
Een
voedselpakket kost 40 euro. Kijkt u gerust
op: Projecten – Stichting Albanië Comité
(albaniecomite.nl) Dit is collecte 3 via de
collecte-app). Natuurlijk kunt u ons
zendingsdoel ook steunen door uw gift over
te maken op het rekeningnummer van de
Diaconie o.v.v. Project Albanië.
Van harte aanbevolen!
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