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Zondag 17 mei 2020

-Psalm 66: 1 en 7
-drempelgebed, ‘votum’ en groet
-bij deze zondag
-Lied 939: 1 en 3
-Schriftlezing Johannes 16:16-24
-Lied “Onze Vader in de hemel”
-overdenking
-Lied 657:1 en 4
-afscheid seniorenpastor Esther Colijn
-gebeden, afgesloten met het ‘onze Vader’
-tenslotte
-zegen
-Lied 886
-de collectedoelen
-zwaaien naar…

We tellen de zesde zondag van de Paastijd.
De vijfde na Pasen. Het zijn de zondagen
waarop we de vreugde van het feest van de
Opstanding vasthouden. (Elke zondag viert
eigenlijk een beetje Pasen!)
De eerste zondagen na Pasen zijn vooral de
zondagen waarop we jubelen en zingen.
Maar tegelijk komt er ook een andere toon
in. De toon van het vragen - het bidden. Zo
draagt deze vijfde zondag na Pasen ook z’n
eigen naam op de kalender van de kerk:
‘Rogate...’ - ‘Vraagt...’ - ‘Bidt’.
Ds. Pieter Goedendorp gaat voor in de
internetviering. In deze viering neemt onze
seniorenpastor Esther Colijn afscheid van
onze gemeente. Ouderling en lector is Ina
Wolff. Frank Firet bespeelt het orgel.
Janneke Firet brengt samen met Paul
Tollenaar de dienst in beeld terwijl Jos
Tollenaar de geluidstechniek regelt.

Het licht van Gods liefde
Half mei is het alweer. Twee maanden zijn
we onderweg in coronatijd. M’n gedachten
gaan vaak terug naar de laatste “gewone”
diensten in de Michaëlkerk: de Bidstond van
woensdag 11 maart. En de zondag erna, de
derde van de Veertigdagentijd. Daarna ging
ons land op slot en schakelden we met de
kerk over op onze “online-vieringen.”
Verwonderlijk om te merken hoe het
internet ons is gaan verbinden!

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 ⟳).

Twee maanden zijn voorbijgegaan en onze
overheid heeft vorige week verrassend de
over ons uitgevaardigde maatregelen
versoepeld. De kinderen mogen weer naar
school. Kappers kunnen weer aan het werk.
Maar kerkdiensten kunnen er nog niet
gehouden worden.

De liturgie voor zondag 17 mei
-aansteken van de Paaskaars en
intentiekaarsen
-welkom
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De Protestantse Kerk vraagt de kerkenraden
wèl om erover te denken wat de
mogelijkheden zullen zijn wanneer grotere
groepen in de nieuwe anderhalvemetersamenleving weer bij elkaar mogen
komen. Hoe het ook zij, vermoedelijk zullen
we de komende maanden vooràl nog
“virtueel” met elkaar verbonden blijven en
de internetvieringen volgen.

Overleden
We ontvingen bericht van het overlijden van
twee van onze gemeenteleden.
Willemina Oosterveen – Schimmel
(23 april 1933 - 27 april 2020) sinds 1981
weduwe van Lodewijk Oosterveen.
Mevrouw Willemina Oosterveen woonde in
Leersum en overleed op 27 april in
Doorwerth.
De plechtigheid voorafgaande aan de
crematie
heeft
in
besloten
kring
plaatsgevonden in Den en Rust te Bilthoven.

Over die diensten: juist nu we elkaar niet in
levende lijve kunnen ontmoeten, is te
merken hoe de diensten ons verbinden. Ik
merk het aan de reacties. Ze zijn
hartverwarmend en een grote bemoediging
bij alle energie die de voorbereiding èn de
uitvoering van de diensten vergt. Ze zijn ook
nodig. Waar ‘gewone’ diensten een zekere
directheid hebben draagt een dienst via het
internet alleen maar op een onzichtbare
manier bij aan de onderlinge band. Maar
wàt een fantastisch team vrijwilligers heeft
het met elkaar deze maanden mogelijk
gemaakt om zó door te gaan!
Twee maanden coronatijd. We tellen in de
kerk af naar het Pinksterfeest. Het laatste
van de hoogfeesten in de kerk. Daarna komt
de lange feestloze helft van het kerkelijk
jaar. Ik hoop en wens ons allen mèt het
Feest van de Geest de steun in de rug toe om
de uitdagingen die we tegenkomen aan te
kunnen gaan!

Jannetje van Kooten-Lokhorst
(1 maart 1931 – 11 mei 2020) sinds 18 mei
1995 weduwe van Rijk van Kooten.
Na een korte ziekenhuisopname werd
Jennie Van Kooten vorige week vrijdag
overgebracht naar hospice De Wingerd in
Amerongen. Zondag ontving ze daar nog een
groet vanuit de Michaëlkerk. Daags erna, in
de vroege morgen van de 11de mei, is zij
overleden. De uitvaart vindt in de besloten
kring van de familie plaats.
We gedenken hen in onze gebeden en
wensen hun naasten troost en de nabijheid
van God toe.

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!

Twee maanden bleef de kerk ’s zondags
leeg. Ik keek nog eens terug naar de
overdenking die ik op de avond van de
Biddag hield. We lazen toen uit Prediker en
uit de Bergrede. Ergens tegen het einde van
de overdenking trof ik woorden, die ik toen
zonder te weten van wat de coronatijd zou
brengen uitsprak:
“Van dag tot dag, van seizoen tot seizoen God
betrekken bij de dingen van de dag. Bij taken
die vóór ons liggen, de uitdagingen die we
tegenkomen, de beslommeringen waar we
ons doorheen moeten worstelen. We krijgen
vanavond een focus aangereikt. Door de
Prediker. Met wijsheid, kennis, vreugde. Door
Jezus. Het licht op ons pad. Het licht van Gods
liefde om op onze beurt te laten stralen…”
Laten we die focus blijven zoeken. Het licht
van Gods liefde ervaren. Om het op onze
beurt uit te stralen.

Piet Versteegh wordt nog altijd in het
Diaconessenhuis in Utrecht verpleegd.
Tjeerd Jongeling is (in afwachting van de
hersteloperatie die hopelijk in juni kan
plaatsvinden) opgenomen in verpleeghuis
de Lichtenberg te Amersfoort.
Rijk van Geijtenbeek verblijft sinds vorige
week in het Zonnehuis te Doorn.
Ook Aart van Amerongen verblijft na een
ziekenhuisopname ten gevolge van een val
inmiddels in het Zonnehuis.

ds. Pieter Goedendorp

Een aantal andere gemeenteleden is thuis
bezig met langdurige behandelingen. We
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gedenken onze zieken op hoop van zegen
over hun behandeling in onze gebeden en
wensen hen goede moed en sterkte toe.

zij haar contract, dat op 1 juni a.s. afloopt,
niet wil verlengen. Esther is tot dit besluit
gekomen
omdat
het
geheel
van
werkzaamheden als seniorenpastor teveel
van haar vraagt in combinatie met haar
studie en andere werkzaamheden…”
En toen kwam de coronacrisis en de lock
down. De laatste werkweken van Esther
worden erdoor overschaduwd. Maar het zou
ten onrechte zijn om er geen aandacht aan
te besteden. Dat kan niet in een dienst, maar
dan wel met een persoonlijk woord op deze
plek…
“Een jaar vliegt voorbij, beste Esther. Het
lijkt te kort om véél sporen achter te laten.
Maar het is lang genoeg om indruk te
maken. Indrukken te over bij jou, omdat het
kerkenwerk een nieuw terrein was waarop
je je ontplooide. Maar ook bij de mensen die
aan je pastorale zorg werden toevertrouwd.
Je brengt als pastor het levensverhaal van
mensen in verband met het grote Verhaal
van God.
Dat klinkt verheven, maar het gebeurt heel
dichtbij: in de vertrouwelijkheid van het
dagelijks leven. Om de manier waarop je
daar authentiek vorm en inhoud aan hebt
gegeven wil ik je namens de Michaëlkerk
van harte bedanken.
Het jaar vloog voorbij. En met de
coronacrisis voelt het alsof we er geeneens
een waardig (aardig) einde aan konden
maken.
Dat is jammer, want het was mooi om met
elkaar op te trekken aan elkaars zijde als
predikant-pastor en seniorenpastor.
De lockdown gooide roet in het eten.
Tegelijk werd het een kers op de taart: je
hebt juist in de voorbije weken je ferm
ingezet om de hulpinitiatieven te bundelen
voor #NietAlleen. Dank daarvoor en dank
voor al je inzet in de Michaëlkerk in het
afgelopen jaar. Het werd al met al een tijd
om toch niet te vergeten, Esther. Ga met
God. Het ga je goed.”

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 zullen
hun gebruikelijke huisbezoeken voorlopig
nog niet afleggen. 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 (tel. 45 38 45,
p.f.goedendorp@pknleersum.nl)
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
mevrouw Jenny van Kooten-Lokhorst, die
naar hospice De Wingerd was overgebracht.

Pieter Goedendorp

Afscheid nemen…

Afscheid - door Esther Colijn

In Kruispunt van 12 maart. Het laatst
verschenen kerkblad. Een korte mededeling
in de smalle kolom op pagina 9 kondigt het
afscheid aan van onze seniorenpastor per 1
juni: “Esther Colijn heeft ons laten weten dat

Aan alle dingen komt een einde en zo ook
aan mijn tijd als seniorenpastor in Leersum.
Het was een boeiend en leerzaam jaar in uw
midden. Ik wil graag in het bijzonder Pieter
Goedendorp bedanken voor onze bijzondere
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samenwerking. Ook de kerkenraad en alle
gemeenteleden ben ik dankbaar voor het in
mij gestelde vertrouwen. Ondanks de korte
periode van mijn aanstelling heb ik mij
welkom gevoeld in uw midden. Een aantal
van u heb ik beloofd persoonlijk afscheid te
komen nemen, u begrijpt dat deze belofte
door het Covid-19 virus wat moeilijk is na te
komen en ik vraag uw begrip daarvoor.
Weet dat ik zeker aan u denk en u het goede
toewens in alle opzichten. Ga met God dan
ben je nooit alleen.
Wanneer er vroeger bij ons thuis een
bijzondere gebeurtenis plaatsvond dan
werd psalm 134 vers 3 gezongen. Deze
zegenbede is van alle tijden daarom zing ik
in gedachten u deze bede toe.
Uit Sion, aan de Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is ’t die u bij name riep.

toen
we bij elkaar kwamen in de
Michaëlkerk.
Punten om te danken, zoals deze week
onder meer voor de thuiskomst van coronapatiënten uit het ziekenhuis, mensen die een
huwelijksjubileum mogen vieren, de
uitlopende natuur met zijn mooie kleuren
en de initiatieven, die juist in deze vreemde
tijd ontstaan, om mensen te helpen.
Natuurlijk zijn er nu veel punten voor
gebed die we met elkaar delen: degenen die
juist in deze periode extra risico lopen
omdat ze midden in een behandel traject
zitten, de eenzamen, mensen die een
ongeluk kregen, mensen die verdriet
hebben door het overlijden van een geliefde
en mensen die aan huis zijn gebonden en
nauwelijks bezoek mogen ontvangen.
Vanzelfsprekend zijn er gebedspunten die
telkens terugkomen: de mensen die ziek zijn
en lijden door het coronavirus, o a ook in
vluchtelingenkampen en onder dak- en
thuislozen, de nabestaanden van hen die
door het corona virus zijn overleden, alle
zorgverleners en ieder die beslissingen
moet nemen over het vieren of juist
aantrekken van maatregelen rond het virus!
Graag willen we u vragen met ons te bidden
voor alle mensen ,
wereldwijd, die op
de bres staan voor
vrede
en
gerechtigheid!

Hartelijks, Esther Colijn
Projectgroep financiën
Mede naar aanleiding van het advies vanuit
de PKN om een meerjarenbegroting op te
stellen is begin dit jaar een projectgroep
geformeerd, bestaande uit de heren Arie
Kamphuis
(kerkrentmeester),
Kees
Gerestein (gemeentelid) en Jos Wolff
(gemeentelid). Beide gemeenteleden zijn
voor deze projectgroep gevraagd vanwege
hun financiële achtergrond en expertise.
Doel van de projectgroep is om een strategie
voor de komende jaren te ontwikkelen, de
kerkenraad hierover te adviseren en daar
vervolgens onze beleidskeuzes op af te
stemmen.
Zoals bekend mag worden verondersteld
kampt onze gemeente al jaren met een
begrotingstekort en zullen we met elkaar
moeten gaan kijken hoe we dit tekort
kunnen oplossen. Niet alleen dit jaar, maar
ook voor de komende jaren. Ook u als
gemeenteleden zullen we hier nadrukkelijk
bij betrekken, want het is tenslotte een
probleem dat ons allen aangaat.
U hoort hier dus ongetwijfeld meer over!

Riek van Hussel
Feest van de Geest 2020 => 2021
Dit jaar zou het weer gaan gebeuren: van
Hemelvaart tot Pinksteren het Feest van de
Geest. Maar de pandemie maakt het anders.
Als gevolg van de corona-maatregelen van
de overheid gaat de editie van 2020 niet
door.
Het landelijke bestuur van Feest van de
Geest meldde dat in een brief aan alle
deelnemende kerken. “Natuurlijk gaan onze
gedachten in de eerste plaats uit naar allen,
die door dit virus getroffen zijn.
We horen verhalen van zieken, van heel erg
zieken, we horen verhalen van sterven en van
nabestaanden. Dat hierop gehandeld wordt,
is in onze ogen juist en het enige wat er nu
toe doet.”

Ina Wolff, scriba
Gebedskring
Zoals
bekend
geven
we
elkaar
gebedspunten door, zoals we dat ook deden
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Het bestuur stelt voor de editie van 2020 te
verschuiven naar 2021, eveneens in de
periode van Hemelvaartsdag tot en met
Pinksteren.
Aan deelnemende kerken en kunstenaars
wordt gevraagd om dan weer mee te doen.
“We beleven heftige tijden, we weten niet hoe
de ontwikkelingen zullen zijn” schrijft het
bestuur om dan af te sluiten met een gedicht
van Guillaume van der Graft:
“O God, Ge zijt een God van het vuur,
een God van het vuur en de vreugde,
Gij smelt onze namen in het leed,
en Gij geeft ons een andere toekomst,
Gij slaat ons als tranen in de wind
en Gij wast ons als zout in de bodem,
Wij zegenen Uw naam op de aarde
als blinden de hitte van de zon.”

Zing mee in het
“PinksterKinderKoor 2020”

Nog maar even en dan vieren we
Pinksteren! Pinksteren, het Feest van de
Geest.
De verjaardag van de kerk. Jammer, dit jaar
blijft de kerken dicht. Maar we vieren wèl
feest! 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!

Zwaaien naar….
Sinds een paar weken eindigt de
internetdienst op zondagmorgen met een
korte video: “Zwaaien naar…” Cameraman
Henk Boeve trekt door het dorp met z’n
GoPro en vraagt gemeenteleden om elkaar
toe te zwaaien.
Wist u al dat we die filmpjes ook op
YouTube bewaren? Kijk op YouTube bij het
kanaal van de Michaëlkerk PKN Leersum.
https://www.youtube.com/channel/UCMKf
rhydBkK5VUd8ngRrTvw

Wat gaan we doen? We zingen samen
“Boven, onder, voor en achter”
uit
Opwekking voor Kids. Josephine zong het
liedje alvast een keer voor.
Het filmpje daarvan kun je opvragen. Thuis
speel je het af op telefoon of tablet. Je kunt
kiezen: wil je meezingen? Wil je meedoen
met de gebaren in het liedje? Wil je allebei?
Het mag! Ga maar aan de slag! 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!
ds. Pieter Goedendorp.
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Bedankt

blijkt het niet altijd even eenvoudig om
verbinding te krijgen. Dat kan te maken
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!

Lieve mensen,
Het overlijden van Anneke, mijn vrouw,
onze moeder, schoonmoeder en oma, laat in
ons gezin een niet te herstellen leegte
achter. Zij was het onvervangbare
middelpunt. Wij voelen ons nu als een door
de bliksem getroffen boom die wel zal
herstellen maar met duidelijk zichtbare
littekens.
Gesterkt
worden
we
door
het
overweldigende
aantal
blijken
van
medeleven. Talloze bloemen, brieven,
kaartjes telefoontjes en e-mails geven aan
dat Anneke niet alleen in het gezin een
geliefd middelpunt was. Men noemt haar
een lieve, rustige, sociaalvoelende, warme
vrouw.
Deze uitspraken troosten en steunen ons
zeer. Wij zijn hiervoor oprecht dankbaar.
Het zeer grote aantal reacties maakt het ons
echter onmogelijk om een ieder die ons in
woord en geschrift heeft bijgestaan,
daarvoor persoonlijk te bedanken.
Uw aller medeleven getuigt daarvan, dat
Anneke een bijzondere vrouw was. Net als u
zullen we haar nooit vergeten.
Mede namens de kinderen en kleinkinderen.

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.

Het nummer van de diaconie is: NL70 RABO
030 211 1697 t.n.v. diaconie Herv. Gem.
Leersum.
Deze week wordt onze bijdrage gevraagd
voor het jaarproject: een bijbel voor
iedereen in China.
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:
orgel en muziek.

Herman Sasse
Moeite met Kerkomroep? Er is hulp!

Hemelvaartsdag - geen online kerkdienst
Op Hemelvaartsdag is er vanuit de
Michaëlkerk geen uitzending via Kerkomroep. We beperken ons in deze periode
tot de zondagse vieringen. In plaats daarvan
geven we u graag lied 663 mee:
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

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
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