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Het wordt weer een hele uitdaging! Kerst
zonder kerkgang. Een dienst vanuit een lege
kerk. En dat, terwijl juist de hoogtijdagen
ons zó met elkaar verbinden! Wat zullen we
het missen! Maar laten we in dat gemis dan
ook zoeken naar manieren om de
onderlinge betrokkenheid te blijven vinden.
En naar mogelijkheden om wáár te maken
waar het evangelie ons toe oproept. Wie
Jezus Christus als Licht der wereld belijdt,
wil toch niet anders dan het licht van Gods
liefde in eigen omgeving te verbreiden? ’t Is
niet altijd eenvoudig misschien. Maar het is
te doen. Een kwestie van volhouden en
volharden. Van moed houden en gewoon:
liefhebben…

De banken weer leeg,
maar we blijven verbonden…
“Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik
van de mogelijkheid om kerkdiensten
digitaal uit te zenden en mee te maken.” Dat
is wat de Protestantse Kerk adviseert aan de
gemeenten, nu de tweede lockdown is
afgekondigd.
Als kerkelijke gemeente zijn we onderdeel
van de samenleving. Daarom willen we
gehoor geven aan de nadrukkelijke
oproepen van de overheid en de landelijke
kerk. We nemen daarmee onze eigen
verantwoordelijkheid in het licht van de
coronacrisis en zijn daarmee solidair met de
hele samenleving, die zucht onder de
beperkingen van dit moment.
Zo zullen vanaf komende zondag 20
december de banken weer leeg blijven en
ook de vieringen van Kerstmis en de
Oudejaarsavond alleen online meegemaakt
kunnen worden.
Het zat eraan te komen, de tweede
lockdown. Maar ook al rekende je er wel
mee, het verrast toch. De samenleving wordt
stilgezet. En hoewel kerken dankzij de
godsdienstvrijheid de ruimte hebben om
hun erediensten te blijven houden, is het
natuurlijk voor iedere kerkenraad de vraag
of dat wenselijk of wijs is. We kozen er -met
pijn in het hart- voor om in ieder geval voor
de duur van de lockdown weer over te
schakelen naar onlinediensten.

Zondag 20 december - online

De vierde zondag van de Adventstijd.
Doorgaans een verwachtingsvolle zondag,
die uitziet naar Kerst. Maar dit jaar dan in
onze beleving vooral een zondag aan het
begin van een nieuwe lockdown: de dienst
zal alleen online te volgen zijn! Voorganger
is ds. Pieter Goedendorp. Wim ter Haar
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bespeelt het orgel. Een zanggroep van vier
gemeenteleden draagt bij aan de liturgie.

Mevrouw C. van Vulpen – Karelse
De heer G. Westbroek en mevrouw J.A.W.
Westbroek-Weerkamp
De Ridderhof, De Postmeester 91, 3958 DC
Amerongen:
Mevrouw E. H. van Os - Versteegh
De Ridderhof, De Postmeester 93, 3958 DC
Amerongen:
Mevrouw J.A. van Spanje - van den Berg
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

Orde van dienst zondag 20 december
-introfilm en orgelspel
-aansteken van de kaarsen
-welkom
-Lied 441: 1 en 5
-votum en groet
-bij de dienst
-Psalm 19: 1 en 2
-voor jong en ouder
-video “Advent is kijken naar wat komt”
-Schriftlezing Lucas 1: 26-38
-orgelspel
-preek
-video: Lied 433
-gebeden
-tenslotte
-zegen
-Lied 444: 1, 2, 4 en 5
-mededelingenfilm en orgelspel…

U weet: er zijn meer zieken, die thuis
verblijven of van huis uit een intensieve
behandeling ondergaan. Niet altijd worden
ze hier genoemd. Maar om ook hen dan in
deze spannende tijden niet te vergeten
worden ook hun namen -voor zover bekendhier nog een keer genoemd:
Wim Bezemer
Peter Blok
Steven Boonzaaijer
Dick Doornenbal
Corry Doornenbal-van Doorn
Joop de Fluiter
Rijk van Geijtenbeek
Sita Goedendorp-Sliep

De internetdienst begint om 10.00 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 ⟳).
Terugkijken op een ander moment kan
natuurlijk ook.

Gedenken we hen allen, ook in ons gebed
om moed, kracht en vertrouwen.

Omzien naar elkaar
Juist ook in deze feestmaand noemen we de
namen van gemeenteleden die in een
verpleeghuis of zorgcentrum wonen. Het
kan hen goed doen een blijk van onze
betrokkenheid in deze tijd te ontvangen.
Het Gouden Hart, Rijksstraatweg 46, 3956 CR
Leersum:
Mevrouw J.J. van den Berg - Heierman
Mevrouw J.W. de Jong - Kranenburg
Mevrouw J. Legemaat - van Dijk
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
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In Memoriam
Wulf Evert van den Berg
(7 maart 1923 – 12 december 2020)

Geraakt door de lockdown
De scholen dicht. Veel winkels en bedrijven
dicht. Het dringend advies om thuis te
werken. Verloven en vakanties ingetrokken
voor wie werkt in de zorg. Er worden veel
mensen geraakt door de gevolgen van de
tweede coronagolf en de lockdown. De
impact ervan op de samenleving is groot.
We wensen iedereen die met de onrust en
onzekerheid ervan in eigen leven te stellen
heeft voldoende veerkracht en goede moed
toe.

“Geen verdriet
omdat ik er niet meer ben
Glimlach
Ik heb een mooi leven gehad”
Het zijn de woorden waarmee de rouwbrief
opent, die Rob en Marjan van den Berg en
hun kinderen verstuurden na het overlijden
van hun (schoon-) vader en opa. Zo keek
Wuf van den Berg zelf ook terug op zijn
lange levensweg: bovenal dankbaar. Het
overlijden van zijn vrouw Riet, op 13 januri
2018, bracht hem een groot gemis. Ze waren
ruim 69 jaar gelukkig getrouwd. En in die
lange jaren hebben Wuf en Riet zich voor de
Michaëlkerk geruime tijd en met toewijding
ingezet als leden-administrateurs. Dat Wuf
in dienst was van de burgerlijke gemeente
vergemakkelijkte dat vast en zeker.
Na het overlijden van Riet besloot Wuf de
eenzaamheid aan de Engelberg 20 te
ontvluchten. Hij verhuisde naar de
Schermerij. Z’n fysieke beperkingen en het
gemis stemden hem wel somber. Hij zag er
meer en meer naar uit weer verenigd te
worden met zijn Riet.
In
een
dienst
die
vanwege
de
coronabeperkingen maar voor een kleine
kring van genodigden toegankelijk was,
hebben we op vrijdag 18 december God
gedankt voor het leven van Wuf van den
Berg en ons te binnen gebracht dat niets ons
zal kunnen scheiden van de liefde van God,
zoals Jezus die heeft belichaamd. Zo wensen
we naast Rob en Marjan, hun kinderen en
kleindochter ook alle anderen die rouw
dragen om het overlijden van Wuf van den
Berg die zorgzame liefde van God toe.

Kerst rond de Michaëlkerk
We vieren het Kerstfeest anders dan anders,
dit jaar. Maar we vieren het zeker!
 Op donderdagmiddag 24 december
is er om 17.00 uur de première van
“De sparkle van Leersum”, de online
Kinderkerstviering van dit jaar.
Daarna is ‘De sparkle” doorlopend
terug te zien.
 Op Kerstavond 24 december is er in
plaats
van
de
traditionele
Kerstnachtdienst een reprise van de
viering van vorig jaar. Vanaf 19.00
uur online en
doorlopend te
bekijken.
Geen
Drive
in
Kerstnachtdienst dus, zoals we
vorige week nog dachten. Door de
aangescherpte coronamaatregelen
kan dit plan helaas geen doorgang
vinden.
 Kerstmorgen 25 december starten
we op tijd: 9.45
uur
orgelspel,
waarna om 10.00
uur de onlineviering van Kerst
begint. Het thema
van die dienst
sluit aan bij dat
van Open Deur,
het
missionaire
blad waarvan alle
gemeenteleden
dezer dagen namens de kerkenraad
een exemplaar ontvangen. Zoals
altijd is nà kerktijd ook deze dienst
bij Kerkomroep altijd terug te zien.
U kunt dus ook op een ander
moment tijdens de Kerstdagen de
viering alsnog bekijken.

ds. Pieter Goedendorp
Bloemengroet
Afgelopen zondag 13
december gingen de
bloemen als groet en
ter bemoediging naar
de heer Steven
Boonzaaijer.
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In de Nieuwsbrief van de komende week
vindt u méér informatie over al deze
vieringen. De volgende nieuwsbrief zal op
woensdag 23 december verschijnen.

Afgelopen week ging het voornamelijk over
de toekomst. Jesaja vertelde dat de wereld
mooier zou worden. Geloof jij dat ook?
Volgende week mogen we aan de slag met
“goed nieuws”. De engel Gabriël kom bij
Maria aan de deur een heeft goed nieuws
voor haar. Wat voor goed nieuws zou Simon
Schreefloos tegen komen?
Vrijdag 25 december vieren we kerst. We
vieren de geboorte van Jezus. Zijn komst
maakt de wereld lichter en mooier. Is dat
geen goed nieuws? Wat maakt jouw/uw
wereld mooier en lichter?

De Sparkle van Kerst
Kinderkerstviering

Hoe moet het nu dit jaar? Kun je nog wel
ergens dat echte kerstgevoel vinden? Het
gevoel van samenzijn, je niet alleen voelen?
Waar is de sparkle van Kerst?

Advent in huis

Donderdag 24 december om 17.00 uur is er
een online Kerstviering. Deze viering is voor
jong en oud. Veel kinderen en volwassenen
hebben meegeholpen om het kerstgevoel te
vinden… kaarsjes worden aangestoken, er
wordt
gezongen,
het
traditionele
kerstverhaal wordt op een heel moderne
manier verteld, … en wat doet Engel in de
boom???
Kijk -live of later- mee op:
www.pknleersum.nl/michaelkerk

De derde week van de Advent. We gaan af
op de laatste Adventszondag. De kinderen
die “Het Beste Nieuws” thuis gebruiken
doen hun best om vrolijk nieuws te vinden.
Misschien is dat wel een hele uitdaging,
dezer dagen. Maar het kan vast wel!
Ook in de afgelopen week kwamen er foto’s
binnen voor de Advents-challenge.

Anneke en Henny

Op weg naar kerst met de
kindernevendienst
Simon Schreefloos ging afgelopen week op
zoek naar nieuws wat nog moest gebeuren,
want hij wil graag op vakantie. Zou het hem
gelukt zijn om op vakantie te gaan?
Suzan, René, Babette en Marcus
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voor onze regionale omroep thuis in het
geheugen van 2020. Een verslaggever was
vorige week in de Michaëlkerk om er over
na te praten en te peilen wat de coronacrisis
voor de kerk betekent. Binnenkort zal het
item terug te zien zijn in het jaaroverzicht
RTVUtrecht!
Wilt u “U zij de glorie” zelf nog eens
terugzien? We bewaarden de video op het
YouTubekanaal van de Michaëlkerk:
https://www.youtube.com/watch?v=8M30J
wWFXqU&t=14s
Daar zijn trouwens ook nog altijd de
“zwaaifilmpjes” van het afgelopen voorjaar
te bekijken, net als het Pinksterkinderkoor
dat onder leiding van Josephine zo vrolijk
“God is altijd bij je” zong!

Kees en Coby

Wie sluit aan en stuurt voor komende week
foto’s
in?
Dat
kan
naar
p.f.goedendorp@pknleersum.nl of via de
Facebookpagina Michaëlkerk-PKNLeersum.

Op zoek naar een engel...
Wie doet er mee!?

“U zij de glorie” in het jaaroverzicht
van RTV Utrecht

'We gaan op berenjacht' hoorde je in het
afgelopen voorjaar vaak. Ook in Leersum
waren veel kinderen onderweg om beren te
spotten. Nu wordt het Kersttijd. Viel het je al
op hoeveel engelen er dezer dagen te zien
zijn? Oók in Leersum! Soms zie je ze in een
vensterbank of zelfs buiten!
Zullen we het gaan proberen? Ouderen
zetten een engel achter het raam - als je er
een lichtje bij zet dan zie je 'm zelfs in het
donker. En kinderen gaan op zoek.
Bij dominee Beer aan de Rijksstraatweg
wacht er al één!

Het zal niet lang meer duren, of de media
zullen in hun jaaroverzichten ons weer in
herinnering brengen wat er in dit toch al
onvergetelijke jaar allemaal is gebeurd. Zo
meldde RTV Utrecht zich onlangs bij ons. De
mozaïekfilm die we als Michaëlkerk voor
Pasen maakten (“U zij de glorie!”) hoort
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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 deze week
is: kosten pastoraat en catechese.

Kerkdiensten komende periode

NB: al deze diensten zijn alleen online te
volgen.
kerstavond 24 dec.:
o kinderkerstviering (v.a. 17.00 uur)
o reprise Kerstnachtdienst 2019 (v.a.
19.00 uur)
1e kerstdag 25 dec.:
o ds. Pieter Goedendorp, v.a. 9.45 uur
zondag 27 dec. 10.00 uur:
o mw. ds. H. Ouwerkerk, Schoonhoven
donderdag 31 dec. 19.00 uur:
o ds. Pieter Goedendorp
zondag 3 januari 10.00 uur:
o ds. Pieter Goedendorp

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

Actie Kerkbalans 2021
Kerkbalans 2021

Ook in 2021 doet onze gemeente weer mee
aan de actie Kerkbalans. Net als vorige jaren
is uw steun hard nodig om het plaatselijke
kerkenwerk draaiende te houden. De actie
wordt gehouden in de periode tussen 16 en
30 januari en het thema is: 'Geef vandaag
voor de kerk van morgen'.
Vooruitlopend daarop informeren wij u
graag vast over de mogelijkheid van:

Collectebestemmingen
Zondag 20 december 2020
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie
voor “Kerk in Actie, missionair werk:
Daarom Kerst”.
Over de hele wereld wordt kerstfeest
gevierd. Kerstbomen, kerstcadeaus en
wintermarkten bepalen voor een groot deel
onze kerststemming. Voor christenen draait
het om de geboorte van Jezus Christus. In
Hem gaf God licht in het donker. Dat mogen
we doorgeven en delen met mensen om ons
heen.
De Protestantse Kerk wil een open,
uitnodigende kerk zijn. En juist met Kerst
staan altijd de deuren wagenwijd open voor
iedereen die op zoek is naar warmte, licht
en
geborgenheid.
Vanwege
de
coronamaatregelen is dat helaas dit jaar
onmogelijk. Met ‘Daarom Kerst’ biedt de
Protestantse Kerk diverse materialen en
activiteiten aan om mensen op een
aantrekkelijke manier tóch kennis te laten
maken met de echte kerstboodschap.
Bijvoorbeeld met de cd’s van ‘Daarom
Kerst’, speciaal bedoeld om uit te delen aan
buren of vrienden. Voor kinderen is een
eigen cd gemaakt.
Met uw bijdrage aan de collecte worden
nieuwe
materialen
en
activiteiten
ontwikkeld om zoveel mogelijk mensen te
bereiken met het goede nieuws van Kerst.
Doet u mee? Van harte aanbevolen!
Het nummer van de diaconie is:
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie
Michaëlkerk Leersum.

Fiscaal vriendelijk geven aan de
Michaelkerk
Wist u dat, als u de jaarlijkse kerkelijke
bijdrage ( Kerkbalans) schriftelijk vastlegt in
een ”Overeenkomst Periodiek Gift”,
de bijdrage 100% fiscaal aftrekbaar is en u
daardoor een deel terug ontvangt van de
belastingdienst?
U kunt meer doneren aan de Michaelkerk
zonder dat het u meer kost, een win-win
situatie voor beiden.
Giften die niet zijn vastgelegd, zijn niet of
slechts voor een deel aftrekbaar.
Wij leggen het u heel graag persoonlijk uit.
Geïnteresseerd?
Nadere informatie bij CVK penningmeester
Arie Kamphuis, telefoon 441639 of mail
naar financien.cvk.mk@pknleersum.nl
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