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mondkapje
te
gebruiken
bij
het
binnenkomen en weer verlaten van de kerk.
Intussen betekent het -net als voor zoveel
andere kerken, verenigingen en instellingen
een flinke uitdaging. Wanneer je niet meer
bij elkaar kunt komen, vraagt het extra
inspanning om elkaar in het oog te houden.
Het is een kwestie van volhouden. Laten we
ons best ervoor doen en onze creativiteit
gebruiken om met elkaar mee te leven en te
delen wat ons bezig houdt. Bel je
kerkbuurvrouw of -buurman eens op om bij
te praten. Als je / u ergens mee zit: aarzel
niet om contact op te nemen met je
wijkouderling of bij een diaken aan te
kloppen. Laten we attent zijn op elkaar èn
de buurt, het dorp waarin we wonen. Houd
moed, heb lief!

Volhouden
Aan het begin van de week werden nieuwe
maatregelen
tegen
het
coronavirus
afgekondigd. De beperkingen waarmee we
de afgelopen weken leefden waren niet
voldoende. Als samenleving zijn we nog
lang niet van het virus af.
Hoe werken de nieuwe regels door voor de
Michaëlkerk? Binnen het moderamen
overlegden we wat te doen. We kiezen
bovenal ervoor voorzichtig te zijn. Zo zijn
met uitzondering van de zondagse diensten
alle activiteiten voor de eerstkomende tijd
even stilgezet. Geen Bijbelgesprekskring
dus, in de afgelopen week. Geen open
ochtend op vrijdagmorgen. En net zo min
koffiedrinken buiten op het Kerkplein na de
dienst. Maar ook de catechesegroep staat
(hopelijk maar eventjes!) in de pauzestand.

Kanttekening - Coronakou
‘Er zit kou in de lucht. Ik voel het…’ M’n vijf
jaar geleden overleden moeder zei het wel
eens aan haar botten te kunnen voelen
aankomen: buien, vorst. Vroeger vond ik dat
wat vreemd. Maar hoe ouder ik word, des te
meer ik zelf denk mee te voelen…

Het is jammer, maar het moet. Alle beetjes
helpen en met onze terughoudendheid
hopen we ook als Michaëlkerk onze bijdrage
aan het terugdringen van Covid-19 te
leveren. Daarnaast nemen we het dringende
advies van de overheid over om een

Er wacht een
kille
winter.
Dat hangt dan
nog niet eens
zo erg van het
weer af. Covid-
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19 gaat er wel voor zorgen. We scheren
dezer dagen langs het randje van een
tweede lockdown. Het zal erom hangen.
Neemt iedereen de verantwoordelijkheid
die hij/zij draagt? Een spannende vraag.
Ook al ben je zelf van de ernst van de
situatie doordrongen, dan nog kan het
gebeuren dat je de gevolgen te dragen krijgt
van
andermans
afwegingen.
Veel
caféhouders voelen zich, nu de deuren vroeg
dicht moeten, de dupe van onverantwoordelijke feestvierders. En menig
kerkganger fronste de wenkbrauwen bij de
berichten over die ene gemeente die 600
gelovigen toeliet en de reactie die dat dan
van de overheid uitlokte: niet meer dan 30
mensen mogen ter kerke…

óók op de kop kan zetten, leer je niet
wanneer je je eigen spirituele pakket
digitaal samenstelt.
Een pleidooi dat me raakt. Ook al dringt
Covid-19 heel wat van ons in een nietgekozen isolement, uiteindelijk komen in de
ontmoeting op zondagmorgen de lijnen
samen. In je eentje houd je het niet vol. Door
de kerk, met haar mooie èn moeizame
mensen, leer je hoe God in je leven wil zijn.
‘t Is om vast te houden - juist wanneer je in
je eentje de kou in de botten zou kunnen
voelen komen. Juist in de coronakoude die
we tegemoet gaan. Wie
gelooft, weet
immers van de lente na de winter. Van de
morgen die op de nacht volgt. Met elkaar
verwachten we immers het nieuwe leven
dat ons van God tegemoet komt.

Er wacht een lastige wintertijd.
De
coronapandemie grijpt diep in in
samenleving en kerken. In de bundel “Kerk
in tijden van corona” denken veertien
kerkleiders, theologen en voortrekkers uit
rooms-katholieke en protestantse kerken na
over de impact en de doorwerking van de
crisis. Tijdens de eerste lockdown nodigde
journalist Leo Fijen (geen onbekende in ons
midden: hij was twee jaar geleden in de
Michaëlkerk te gast!) hen daartoe uit. Het
boek verscheen twee maanden geleden. Het
is het lezen waard. Om de vragen die erin
aan bod komen. Om de kansen die de
schrijvers zien.

ds. Pieter Goedendorp
Kerk in tijden van corona Baarn: Adveniat,
2020. – ISBN 978 94 9316 138 2. - € 19,50.

Een bijdrage van professor Bram van de
Beek boeide me buitengewoon. Hij schrijft
over de betekenis van de geloofsgemeenschap bij het wegvallen van de
samenkomsten. Online-vieren is een grote
uitkomst. Maar Van de Beek tekent wel aan:
godsdienst beoefen je niet in je eentje op de
bank. De basis van het christelijk geloof ligt
in de ontmoeting met anderen. In de
ontmoeting met de Ander, met God, die ons
in Christus opzoekt. En natuurlijk is het
prettig om anderen tegen te komen, maar:
“In de kerk komt de Ander je tegen en die
brengt een heleboel anderen mee…” De
zeurkous en de wiebelaar horen er óók bij.
Een kerkdienst is niet perse comfortabel.
Maar je leert er wel van. Van de mensen die
jij niet koos. Want de Ander, God, is daar
óók. God, die voor jou koos om samen met
hen en met Jezus te zijn. En hoe dat je leven

Zondag 18 oktober – doopdienst
Op 2 januari j.l.
werd
Sarah
geboren, dochter
van
Patrick
Willemse
en
Tineke
van
Dusschoten en
zusje van Elise.
We
hoopten
ergens
rond
Pasen haar doop
te kunnen vieren.
De
coronatijd
dwarsboomde
dat voornemen destijds en warempel: de
pandemie zit wéér -nog altijd- dwars. Maar
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komende zondag hopen we dan dat de doop
kan gebeuren. Ds. Pieter Goedendorp gaat
voor in de dienst. Frank Firet speelt het
orgel. We leggen het oecumenisch
leesrooster even terzijde om uit Matteüs 15
te lezen over Jezus’ ontmoeting met een
Kanaänitische moeder. Een geschiedenis
over wat moederlijke vasthoudendheid kan
uitwerken! Ook vandaag is er kindernevendienst en oppas voor de kleinsten in
de crèche van het Michaëlhuis.
Er geldt een maximum van 30 kerkgangers.
Een aantal plaatsen is voor de naasten van
Patrick en Tineke gereserveerd. Er blijft dus
weinig ruimte over! Wil je naar de kerk
komen, bel of app dan uiterlijk vrijdagavond
naar 06 82 73 48 61. Je krijgt dan contact
met één van de leden van de
coördinatiegroep. Aanmelden blijft vanwege
de corona-maatregelen nodig. In verband
met de coronamaatregelen wordt iedereen
verzocht op tijd, uiterlijk 9.45 uur aanwezig
te zijn. We nemen het dringende advies van
de overheid over om een mondkapje te
dragen bij het binnenkomen en weer
verlaten van de kerk. We gebruiken in deze
periode één ingang: de zijdeur van het
Michaëlhuis. Leden van het coördinatieteam
wijzen je 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.

-“Zegen mij” (Opwekking 710)
(de kinderen komen [weer] binnen)
-bij de doop
-“Zegen voor de kinderen”
doopvragen, bediening van de doop,
zegen en ontsteken van de doopkaars,
-“Al je haren zijn geteld”
-dank- en voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
-tenslotte
-zegen
-slotlied
-“Al laat geen zon zich zien”
-hand op het hart
-mededelingenfilm
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).

Kerkdienst later terugkijken?
Dat kan ook. Maar als je dat kort na afloop
van de dienst wilt doen, bestaat de kans dat
het videoarchief op Kerkomroep.nl dan nog
niet beschikbaar is. De verwachting is dat
dit de komende tijd vanwege de weer
oplopende drukte op zondagochtend wat
langer kan gaan duren - ook al wordt eraan
gewerkt om de tussenliggende tijd zo kort
mogelijk te houden. Mocht er nog geen
video opname beschikbaar zijn, dan is het
advies om het later nog eens te proberen.

Mocht het aantal aanmeldingen groter zijn
dan het aantal toegestane kerkgangers, dan
noteren we wie niet meer toegelaten kon
worden als eerste aanmelding voor de
komende zondag.
Orde van dienst zondag 18 oktober
-mededelingen, introfilm en orgelspel
-aansteken van de intentiekaarsen
-welkom
-“Lof zij de Heer” Lied 868: 1, 2 en 3
-hand op het hart
-gebed op de drempel, votum, groet
-bij deze dienst
-“Zing voor de Heer” (Psalm 96)
(de kinderen gaan naar de nevendienst)
-Schriftlezing Matteüs 15: 21-28
-“Groot is uw trouw, o Heer” Lied 885: 1 en
2
-preek

Mondkapjes op…
Nog altijd geen plicht, maar wel een
dringend advies: mondkapje opzetten in de
openbare binnenruimte. Het is een stap. Het
is lang niet altijd gemakkelijk. De bril
beslaat zómaar. Je gezicht is voor een deel
aan het oog onttrokken. Je moet soms je best
doen om verstaanbaar te zijn. In kringen
van de Wereldraad van Kerken ging vorige
week een door ds. Richard Bott uit Canada
geschreven gebed rond ‘wanneer ik mijn
mondmasker opzet’ (“A prayer as I put on
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my mask.”). Opvallend, hoe daarin dat
opzetten van zo’n lastig masker als blijk van
naastenliefde en zorg wordt gezien. Het
stemt je haast blij het te doen! Ds. Coen
Wessel vertaalde het en schreef ook een
verkorte versie. We hoorden die korte tekst
zondag ook al aan het einde van de dienst:

Bloemengroet
De
bloemengroet
van zondag 11
oktober ging naar
Eduard en Netty
Knoppers.
Beiden kampen met

Barmhartige God,
nu mijn lippen bedekt worden
leg mijn hart open.
Nu mijn stem gedempt wordt,
help me helder te spreken
in woord en daad.
Laat mijn adem gevuld zijn met uw liefde.
In de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

gezondheidsklachten en op deze wijze
willen we hen laten weten met hen mee te
leven.

Kerkdiensten komende periode
25 oktober: ds. Pieter Goedendorp
1 november: ds. Jan Stelwagen
8 november: ds. Pieter Goedendorp
15 november: ds. E. Schuddebeurs, Houten
22 november: ds. Pieter Goedendorp

(Coen Wessel)

Gebedskring
Ook in de afgelopen week hebben we
punten van dank aan elkaar doorgegeven,
dank voor het goede dat we dagelijks
ontvangen, voor gezondheid, positieve
uitslagen, huwelijksjubilea, mensen die na
een ziekenhuisopname weer naar huis
mochten gaan èn dat we in vrijheid ons
geloof kunnen belijden! Een vreemde tijd is
het, met oplopende aantallen op corona
geteste mensen, waarvan de uitslag positief
is, waarvan sommigen zo ziek zijn dat ze in
het ziekenhuis moeten worden opgenomen,
met zorg- en verpleeghuizen waar het virus
slachtoffers
maakt,
met
strengere
maatregelen om de besmettingen in te
tomen en met mensen die langer moeten
wachten voor ze geholpen worden in de
reguliere zorg. Zo hebben we elkaar ook
punten van gebed door gegeven, onder
meer voor de vervolgde Christenen, waar
ook ter wereld, de ernstig zieken (naar
lichaam en/ of geest), de mensen die
treuren om het verlies van een geliefde, die
onderzoeken en behandelingen moeten
ondergaan en voor de mensen die worden
verpleegd in ziekenhuizen, revalidatiecentra
en verpleeghuizen en alle mensen die daar
zorg verlenen. Andere punten van gebed

Omzien naar elkaar
Harry Lokhorst kwam dezer dagen weer
thuis vanuit De Gelderse Vallei. Gelukkig is
er hulp van thuiszorg. Tjeerd Jongeling is
opgenomen in zorgcentrum Bovenwegen,
Heideweg 2, 3708 AT Zeist. Er zijn meer
zieken, die thuis verblijven of van huis uit
een behandeling ondergaan. Niet iedereen
wordt op deze plaats genoemd. We bidden
voor hen allen om moed en kracht.
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zijn de slachtoffers van oorlogs- en
natuurgeweld.
Vorige week was het “ de week van de
eenzaamheid” en juist door de strengere
corona maatregelen zijn veel mensen in
isolatie verstoken van hun sociale contacten
en eenzamer als tevoren. We willen u
vragen met ons te denken aan (bijv. door
een telefoontje of kaartje) en te bidden voor
de eenzamen in ons midden!

getrainde boer kan zijn kinderen daardoor
naar school sturen en zijn elektra en
gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt
klein, maar betekent veel in het leven van
mensen. Eén boer of boerin trainen kost 160
euro. Daar vragen we vandaag uw bijdrage
voor via Kerk in Actie. Dank u wel!
Het nummer van de diaconie is:
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie
Michaëlkerk Leersum.
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: jeugd- en
jongerenwerk.
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".

Riek van Hussel

Collectebestemmingen
Zondag 18 oktober 2020
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie
voor “Kerk in Actie – Werelddiaconaat:
landbouw Rwandese zusters”.
Hoe zou u zich voelen als u nu niet
verzekerd zou zijn voor uw ziektekosten?
Niet prettig waarschijnlijk. Of als u ineens
afgesloten zou worden van elektra? Ons
leven zou op zijn kop staan. In het
Afrikaanse land Rwanda zijn deze zaken ook
belangrijk voor de mensen. Maar om al die
dingen te betalen, moet je genoeg verdienen.
Dat is lastig als je op een kleine akker werkt
en maar net aan genoeg kan verbouwen om
je gezin iedere dag te voeden. Vandaag
collecteren we voor werk van Rwandese
zusters.
Geen grootschalig ontwikkelingsproject,
maar dicht aan de basis. Deze zusters
trainen boeren en boerinnen, zodat die met
andere technieken meer opbrengst uit hun
land halen. Bijvoorbeeld door irrigatie, meer
variatie en wisselteelt, dieren houden, eigen
compost verwerken, vruchtbare grond leren
vasthouden en beter samenwerken. Een
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