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om persoonlijke onzekerheid. Amanda
Gorman getuigde van haar door geloof
ingegeven hoop:
“De Bijbel vraagt om ons voor te stellen
dat ieder onder zijn eigen wijnrank en
vijgenboom zit
en niemand hen bang zal maken.
Als we onze tijd eer willen aandoen,
dan ligt overwinning niet in het zwaard,
maar in alle bruggen die we bouwden.
Dat is de belofte aan onze moerassen,
de heuvel die we beklimmen...”

De heuvel beklimmen
Over politiek laat ik als predikant me nooit
zo uit. Niet dat geloof en politiek niks met
elkaar te maken. Integendeel. De profeten
volgden in oudtestamentische tijden hun
overheden ook al kritisch! Maar politiek is
niet alles. En het gaat mij eerder om wat
vóóraf gaat aan welke keuze we ook in ons
leven te maken hebben…

Het gedicht is te lang om hier weer te geven.
En ik realiseer me hoe gebrekkig een
vertaling de woordkeus weergeeft waar ik
ademloos naar luisterde. Amanda Gorman
las het op de trappen van het Capitool op de
dag waarop in Nederland het demissionaire
kabinet weer nieuwe, nog striktere
maatregelen bekend maakte om alweer een
nieuwe variant van het coronavirus te
keren. Nóg minder bezoek. Een avondklok.
Er wordt heel wat gevraagd. De conclusie
van Amanda Gorman houd ik vast als een
ieder van ons passende oproep:
“Er is altijd licht,
als we maar dapper genoeg zijn om het te
zien,
als we maar dapper genoeg zijn om het te
zijn.”

Hoe geloof vóór politieke keuzes gaat,
toonde me in de afgelopen dagen de
Amerikaanse dichteres Amanda Gorman
weer. De 22-jarige (!) las afgelopen
woensdag bij de beëdiging van Joe Biden tot
president van de Verenigde Staten een
gedicht: “The Hill We Climb” – “De heuvel
die we beklimmen.” Misschien hoorde u het
ook wel. Zes minuten Engels zonder
ondertiteling. Prachtige woorden. Krachtige
taal. Hoopvolle beelden.

Zo is dat, bedacht ik me. Er is altijd licht.
Laten we het zien. Het zijn.

Een hoopvol visioen. Dat is nodig om
uitdagingen te boven te komen. Of het nu
om tweedracht in de samenleving gaat of

Pieter Goedendorp
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Orde van dienst

Online kerkdienst begint weer om
9.00 uur

-mededelingen en orgelspel
-aansteken van de kaarsen
-welkom
-hand op het hart
- psalm van de zondag: psalm 67:1 en 2
- ‘votum’ en groet
- bij deze dienst…
- gebed
- Lied 534
- Voor de kinderen
- Schriftlezing: Marcus 1:14 t/m 20
- Lied 531 (‘Jezus die langs het water liep’)
- Verkondiging
- Lied 517:1, 3 en 4
- gebed, afgesloten met het “Onze Vader”
- tenslotte
- zegen
- Lied: Wie zich door God alleen laat leiden
- Hand op het hart
- Filmpje: collectedoelen en orgelspel

Nadat we afgelopen
zondag
voor
de
zoveelste keer te
maken kregen met
een storing tijdens de
online kerkdienst, is
besloten
voorlopig
weer over te stappen
op 9.00 uur als
aanvangstijdstip.
Toen we vorig jaar geruime tijd op dit
tijdstip onze online kerkdienst hielden
hadden we geen last van storingen, dus we
hopen dat dat voor nu ook weer even een
“oplossing” is.
We houden dit vroegere tijdstip in ieder
geval aan voor de periode dat er nog geen
kerkgangers aanwezig zijn.
Zodra er wel weer kerkgangers bij de
diensten mogen zijn zal de situatie opnieuw
bekeken worden.
Let op: als u de dienst later terug wilt kijken,
duurt het altijd even voordat de dienst op
die manier beschikbaar is. Bij een live
uitzending om 9.00 uur zal dat vanaf
ongeveer 11.00 uur het geval zijn.

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

Zondag 24 januari 2021 9.00 uur
online kerkdienst

Omzien naar elkaar

De derde zondag na Epifanie. Langzaamaan
gaat de Kersttijd dan echt voorbij. Het
‘gewone leven’ wacht. Wat dat ons brengt?
We zijn er dezer dagen getuige van dat dat
allesbehalve blijde dingen zijn: meer
maatregelen om Covid-19 te keren. De
lockdown weegt zwaar. Voorlopig zullen we
als gemeente de kerk op zondagmorgen nog
niet van binnen zien. De diensten blijven
online. Let op: na de storingen die we in de
afgelopen maanden bij Kerkomroep
ondervonden, kozen we ervoor om
(voorlopig) de diensten weer om 9.00 uur te
laten beginnen!
Komende zondag gaat ds. Jan Stelwagen
voor in de dienst. Frank Firet bespeelt het
orgel. Lector is Marian Clarijs. Er is -in
overeenstemming met het advies van de
Protestantse Kerk in Nederland- voorlopig
géén zang tijdens de diensten.

De heer Henk Steenbeek,
Torenzichtlaan, is in het
ziekenhuis opgenomen. Hij
verblijft al enige tijd in
Warande zorgcentrum Bovenwegen in Zeist,
maar werd vorige week opgenomen in het
Diaconessenhuis in Zeist, op de afdeling
geriatrie. Er kwam verdrietig bericht van
Adrie Legemaat-Zaal. Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker leverde een
ernstige diagnose op. Er komt nu een
periode van intensieve behandeling. We
wensen Adrie en Herman en hun naasten
goede moed en sterkte toe - en zegen op de
behandelingen die er wachten. Een aantal
gemeenteleden ziet een operatie tegemoet.
Onder hen is Joop de Fluiter. Hij zal eind
volgende week de knieoperatie ondergaan,
waar hij ruim een jaar geleden al naar uitzag
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maar die door andere gezondheidsperikelen
werd geblokkeerd. Wie verder in afwachting
is van een ingreep en degenen die een
behandeling ondergaan wensen we bij alle
onzekerheden van deze tijd veel veerkracht
en goede moed toe.
Zulke veerkracht en goede moed hebben
velen nodig, in de breedte van onze
samenleving.
Het
kabinet
maakte
ingrijpende maatregelen bekend. De
lockdown vraagt veel van iedereen. Laten
we elkaar gedenken in onze gebeden en op
de manieren die ons gegeven zijn blijven
meeleven met elkaar. Een kaartje, een
briefje, een app of mailbericht, een
telefoongesprek: er kan een heleboel wèl!

die met elkaar danken voor huwelijksjubilea
of een geslaagde operatie en terugkeer uit
een ziekenhuis of na revalidatie. Die ook
met elkaar de handen vouwen om te bidden
voor mensen die voor een operatie staan en
niet zeker zijn dat de operatie door kan gaan
in verband met corona, die zware
behandelingen moeten ondergaan of groot
verdriet hebben door het overlijden van een
geliefd persoon. Bidden voor de eenzamen
en de alleenstaanden, voor de mensen die
besmet zijn met het corona virus of juist in
strenge isolatie leven om het risico om ziek
te worden zo veel mogelijk te beperken,
voor de mensen die thuis moeten werken en
de kinderen die online onderwijs volgen en
daardoor achter raken, hier in ons dorp,
maar ook elders. Steeds geven we aan elkaar
door als we horen van mensen die voorbede
nodig hebben. Vanzelfsprekend blijven we
God danken voor alles wat Hij ons geeft en
bidden voor mensen in nood, door ziekte,
oorlogs- en natuur geweld. We willen u
vragen met ons te bidden voor toenadering
van de kerken, hier in ons dorp, landelijk en
wereldwijd èn voor de vervolgde
Christenen.

Bloemengroet

Bert Wijnen.

De bloemengroet van
zondag 17 januari was
bestemd voor de heer

Verhuisbericht

Riek van Hussel

Een verhuisbericht van één van onze vaste
organisten: Jaap Grünbauer. Met ingang van
volgende week vrijdag 29 januari verhuist
hij naar Maarn. Daar hebben Jaap en zijn
partner Korien Bast samen een appartement
kunnen vinden. Door de coronaperikelen
heeft Jaap zijn plek op de orgelbank niet
meer kunnen innemen. We hopen elkaar in
goede tijden weer ‘live’ te kunnen
begroeten. Maar voor nu zwaaien we elkaar
even uit: het ga jullie goed!

Gratis veertigdagentijdkalender 2021
Op woensdag 17 februari
a.s.
begint
de
Veertigdagentijd.
De
Protestantse kerk stelt de
veertigdagentijdkalender
ter beschikking. Tijd om
stil te staan bij de komende
periode van bezinning op
weg naar Pasen, ook al zal
die hoogstwaarschijnlijk
heel anders zijn dan we
gewend
zijn.
De
veertigdagentijdkalender
2021 ‘Ik ben er voor jou’ daagt uit tot
bezinning in de tijd voor Pasen. De kalender
biedt ook nieuwe vormen om invulling te
geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door
te vasten van snoep, alcohol of vlees. Een
gratis exemplaar is aan te vragen via:
petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd
kalender.

Gebedskring
“Kind ’ren van één Vader, reikt
elkaar de hand!
Waar wij mogen wonen, in wat
streek of land,
hoe wij mogen spreken, in wat tong of taal,
kind ’ren van één Vader zijn wij allemaal”.

Een lied dat ik als kind graag en veel heb
gezongen. Nu, in de internationale “week
van gebed voor de eenheid van de kerken”,
komt het in mijn gedachten als een oproep
om te bidden dat we elkaar werkelijk de
hand reiken! Niet alleen als dorpsbewoners
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14 febr.: ds. Pieter Goedendorp
21 febr.: ds. Pieter Goedendorp

Petrus Magazine
Op de website petrus.protestantsekerk.nl
kun je je ook abonneren op het gratis Petrus
Magazine. Petrus verschijnt vier keer per
jaar. Al zo'n 200.000 Nederlanders krijgen
Petrus in hun brievenbus. Petrus is
genoemd naar die ene visser, vriend en
volgeling van Jezus. Maar het magazine gaat
niet over hem, maar over de kerk. Want die
lijkt wel wat op Petrus. Sterk als een rots en
tegelijk zwak en feilbaar. Soms moedig,
soms overmoedig, soms te voorzichtig. Maar
vooral een plek waar ieder mens welkom is.
Petrus is niet alleen een magazine, maar ook
een online vindplaats van geloof, hoop en
liefde.
Op de website petrus.protestantsekerk.nl
vind je meditaties, liederen en inspirerende
verhalen uit de (wereldwijde) kerk. Op de
hoogte blijven? Abonneer je dan via de site
ook op de wekelijkse digitale nieuwsbrief.

Bevestiging en ontheffing ambtsdragers
Op zondag 14 februari zullen Marian ClarijsKorevaar en Martin van Herk worden
bevestigd als ambtsdrager. We zijn heel blij
dat beiden bereid zijn gevonden deze taak
binnen de gemeente op zich te nemen:
Marian als ouderling-scriba en Martin als
wijkouderling (wijk 4). Op deze zelfde
zondag zal afscheid worden genomen van
Bert Hogendoorn (de huidige ouderling van
wijk 4) en ondergetekende als scriba.
Een bevestigings- en ontheffingsdienst die
gezien de omstandigheden uiteraard heel
anders dan anders zal moeten verlopen. Dat
is jammer, maar het allerbelangrijkste is dat
de kerkenraad met deze twee nieuwe
mensen vol vertrouwen en enthousiasme
verder kan werken aan de opbouw van onze
gemeente!

Plek in de Werkgroep Liturgie

Namens de kerkenraad:
Ina Wolff, scriba

Eén van de vaste werkgroepen van onze
gemeente is de werkgroep liturgie. De
werkgroep bestaat naast de predikant uit
een afgevaardigde van de organisten (Frank
Firet), kindernevendienst (Marjon van den
Ham), een kerkenraadslid (Coby Gerestein)
èn een aantal betrokken gemeenteleden
(Marian Clarijs en Niels Duifhuizen). De
groep
concentreert
zich
op
de
voorbereiding van de bijzondere diensten in
het kerkelijk jaar. In januari zwaaide de
werkgroep na een aantal jaren lidmaatschap
Coby en Marian uit. De plek van Coby zal
door een ander kerkenraadslid worden
ingenomen. Maar de plek van Marian, die in
februari
ouderling-scriba
van
onze
gemeente wordt, is vrij. Iets voor jou? Voor
u? Bel gerust met Marian Clarijs of ds. Pieter
Goedendorp om meer over het werk van
deze commissie te horen.

Collectebestemmingen
Zondag 24 januari
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie
voor “De Herberg te Oosterbeek"
De Herberg is in 1993 geopend op initiatief
van de IZB, in samenwerking met 300
diaconieën en met de Generale Diaconale
Raad van de toenmalige Nederlandse
Hervormde Kerk. Sindsdien wordt de
Herberg door veel meer diaconieën
gesteund, afkomstig uit de breedte van
kerkelijk Nederland.
De Herberg wil fungeren als het verlengstuk
van het pastorale en diaconale werk dat in
de gemeente plaatsvindt. De Herberg wil de
gemeente dienen door tijdelijk de pastorale
zorg voor een gemeentelid, die als gast in de
Herberg verblijft, over te nemen.
Omgekeerd heeft de Herberg de gemeente
nodig zodat de gast na het verblijf in de
Herberg
goede
nazorg
ontvangt.

Marian Clarijs 06 20160308
Pieter Goedendorp 453845

Kerkdiensten komende periode
31 jan.: ds. Pieter Goedendorp
7 febr.: mw.ds. Mendy Hofma, Amerongen

In het programma voor de Herberggast is
geprobeerd een balans te vinden tussen
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gezamenlijke
en
individuele
programmaonderdelen en vrije tijd. De
maaltijden zijn gezamenlijk met medegasten
en vrijwilligers. Ook wordt er samen koffie
en thee gedronken. Bijbelbesprekingen,
creatieve activiteiten en de themaochtend
(rond het thema zelfvertrouwen) worden
gehouden op vaste dagen en tijdstippen.
Dagopeningen en dagsluitingen vinden
plaats in de kapel.

Actie Kerkbalans 2021: Geef voor je
kerk

In de Herberg is een kleine professionele
staf. Heel veel taken, zowel overdag als ’s
avonds en in het weekend worden echter
door vrijwilligers gedaan. Dat er in de
Herberg zoveel vrijwilligers werken heeft
niet alleen een financiële reden. Zij bepalen
door hun gemotiveerde en enthousiaste
inzet een groot deel van de sfeer in huis. De
gasten merken dat op.
Om het verblijf voor de gasten financieel
mogelijk te maken, betalen zij een eigen
bijdrage per dag, die niet kostendekkend
is. De Herberg is daarom voor de exploitatie
afhankelijk van giften van diaconieën,
particulieren en andere donateurs.

Deze week is bij iedereen de brief voor actie
Kerkbalans op de mat gevallen of
persoonlijk overhandigd. In de week van 23
t/m 30 januari wordt de antwoordenveloppe bij u opgehaald. De financiële
situatie van onze Michaëlkerk staat onder
druk, dus we vragen nadrukkelijk om ieders
steun. Geef ruimhartig en (als het maar
enigszins mogelijk is): verhoog uw
toezegging ten opzichte van uw bijdrage
vorig jaar. Laten we er met elkaar voor
zorgen dat de Michaëlkerk kan blijven doen
waar ze al eeuwenlang voor staat!
Mogen we op u rekenen?

De algemene kerkelijke collecte op deze
zondag is bestemd voor orgel en muziek.

Financiën

Van harte aanbevolen!

Giften
De volgende giften werden in de afgelopen
tijd ontvangen:
€ 20.00
via mevr. J. van Drie
(verjaardagen)

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.

Hartelijk dank namens het College van
Kerkrentmeesters,
Lia van de Lagemaat
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