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Zondag 31 mei 2020
Eerste Pinksterdag

De liturgie voor zondag 31 mei
-aansteken Paaskaars en intentiekaarsen
-welkom
-Lied 146-C
-drempelgebed, ‘votum’ en groet
-bij deze zondag
-“Mag ik dan bij jou?”
-Schriftlezing uit Handelingen 2
-“Als de wind die waait met vlagen”
-overdenking
-“Samen in de naam van Jezus”
-gebeden, afgesloten met het ‘onze Vader’
-“Onder, boven, voor en achter”
-tenslotte
-zegen
-Lied 675
-collectedoelen
-zwaaien naar…

Pinksteren: de vijftigste Paasdag. ‘Paasfeest
in ’t goud.’
We vieren de komst van de Heilige Geest,
Gods kracht die ook nu nog mensen
aanraakt. Maar niet alleen dat: Pinksteren is
een feest van verbinding. Dat klinkt
misschien vreemd, in de coronatijd. Maar
het is wèl wat gebeurt: waar mensen
letterlijk op een afstand moeten blijven,
weet de Heer van het leven elke afstand te
overbruggen. Zo is er óók in een lockdown
alle reden om in verbondenheid met elkaar
Pinksteren te vieren.
Ds. Pieter Goedendorp gaat weer voor in de
dienst. Ouderling en lector is Ina Wolff.
Frank Firet bespeelt het orgel.
Henk Boeve en Jos Tollenaar regelen
techniek en geluid, terwijl Gerben Jacobs,
Martijn Clarijs en Paul Tollenaar camera en
beeld verzorgen. Een zanggroep van vier
gemeenteleden zingt de liederen in de
dienst. Op video zingt Josephine van
Geijtenbeek solo èn samen in het
“Pinksterkinderkoor” met 17 (!) kinderen!

Pinksteren met de kinderen

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 ⟳).

Jammer genoeg kunnen we nog niet met z’n
allen in de kerk terecht. De kinderen van de
nevendienst ontvingen dezer dagen van de

1

leiding een tasje met een brief en een
‘Pinkster knutsel’.
Een keuze uit twee werkjes met een duif als
thema. Waarom die duif? Omdat die duif in
de Bijbel verwijst naar de Geest van God. Op
Eerste Pinksterdag
laat dominee Beer
graag
aan
de
kinderen zien wat
hij ervan maakte.
Tot ziens!

plaatsvindt, opgenomen in verpleeghuis de
Lichtenberg te Amersfoort.
Rijk van Geijtenbeek verblijft in het
Zonnehuis te Doorn. Inmiddels werd voor
Ria van Geijtenbeek opvang gevonden in
zorgcentrum Elim in Amerongen.
Een aantal gemeenteleden is thuis bezig met
langdurige behandelingen. We gedenken
onze zieken op hoop van zegen over hun
behandeling in onze gebeden en wensen
hen goede moed en sterkte toe.

Pinksterdag, paasfeest in ‘t goud

Bericht van overlijden

O pinksterdag, paasfeest in ‘t goud:
God heeft ons niet verlaten;
zijn Geest getuigt zeventigvoud,
brengt ons in alle staten.

Maartje Christina Schram
*9 juni 1954 – †21 mei 2020
Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,
hebt boven ’t nameloze mij uitgetild,
laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,
dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.

O hemelvuur, stormende kracht,
als duif hier neergestreken,
brand ons vooruit door diepe nacht,
de aarde tot een teken.
O pracht van God, kolom van licht,
zelf aan het Licht onttogen,
o warmte van Gods aangezicht:
door U zijn wij bewogen.

Met die dichtregels van Ad den Besten (Lied
920) opent het droeve bericht dat we
ontvingen van het overlijden van onze oudseniorenpastor Martine Schram.
Op Hemelvaartsdag 21 mei is zij vredig
ingeslapen, thuis in Driebergen Rijsenburg.
Martine overleed in de leeftijd van 65 jaar.
Zij was aan onze gemeente verbonden als
seniorenpastor vanaf februari 2013 tot zij
genoopt door de ziekte die haar trof haar
taken moest neerleggen in het najaar van
2016.
Dankbaar voor de toewijding en empathie in
haar
pastorale
werk,
voor
haar
enthousiasme en creatieve inbreng in het
kerkenwerk, voor het geloofsvertrouwen en
de overgave waarin ze ook in ons midden
voorging gedenken ook wij in de
Michaëlkerk, Martine Schram.
De herdenkingsdienst vond op 27 mei plaats
in de Maartenskerk in Doorn.

O Trooster lief, berg ons in U,
wij waren haast verloren:
waar blijft de hoop als wij niet nu
uit U worden herboren?
(Lied 699 – Klaas Eldering)

Omzien naar elkaar
Om zicht te kunnen houden op elkaar
noemen we in de Nieuwsbrief 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!

Aansluitend werd Martine ter aarde besteld
op de natuurbegraafplaats van de Nieuwe
Algemene Begraafplaats aan de Oude
Arnhemse Bovenweg in Doorn.
Onze deelneming gaat uit naar Martine’s
naasten, Mieke, Tom en Reijnoud en hun
families.

Piet Versteegh verblijft in MRC Aardenburg
te Doorn om daar te revalideren van de
gevolgen van de Covid-19 infectie.
Tjeerd Jongeling is in afwachting van de
hersteloperatie, die hopelijk in juni
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Weet jij hoe God eruitziet?

voorlopig nog niet af. 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:

Niemand weet het precies.
Toch kun je wel zien hoe God is.
Als licht, of juist als de nacht.
Als woorden, of juist als stilte.
Als tranen, of juist als blijdschap…

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 (453845),
mail: p.f.goedendorp@pknleersum.nl

Je kunt God kennen als een kasteel.
Als je bij God schuilt,
hoef je niet weg te rennen
voor mensen die je kwaad willen doen
en bang willen maken.
God beschermt je elke dag
achter de sterke muren van zijn liefde.

Zwaaien maar!
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. Die filmpjes bewaren
we ook op YouTube. Kijk op het kanaal van
de
Michaelkerk
PKN
Leersum.
https://www.youtube.com/channel/UCMKf
rhydBkK5VUd8ngRrTvw
Je kunt God kennen als adem.
Hij is de krachtige wind,
die aarde en zee hun vorm geeft
en die de sterren laat schijnen
tot in alle hoekjes van de hemel.
Hij is de adem van alles wat leeft,
die je hart licht, je ziel weer mooi
en je geest als nieuw maakt.
Uit: Marie-Hélène Delval: 'De gezichten van God',
met illustraties van Barbara Nascimbeni
(uitgeverij Columbus) ISBN 9789085433385

Pastoraat - omzien naar elkaar

Gebedskring

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 leggen de gebruikelijke huisbezoeken

Het is nog steeds niet mogelijk , ondanks de
versoepeling van de maatregelen rond het
corona virus, ‘s zondags weer naar de kerk
te gaan. Juist met het Pinksterfeest wil je als
gemeente samen Gods lof zingen! Het is erg
jammer dat het niet kan!
Ook als gebedskring komen we nog steeds
niet bij elkaar. Toch blijft het danken en
bidden “gewoon” doorgaan. Danken dat we
door de technische mogelijkheden van nu en
de inspanningen van predikant, ouderling/
lector, organist en mensen van het
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beamerteam, in verbondenheid met elkaar,
de bijzondere diensten kunnen volgen
vanuit de Michaëlkerk en dat we in beeld
komen als we naar elkaar zwaaien. Een
geweldig initiatief vooral voor de ouderen
en degenen die tot de risicogroep behoren
en thuis blijven!
Danken ook met mensen die een
huwelijksjubileum vieren, die blij zijn met
goede uitslagen en met het ontslag uit het
ziekenhuis, en met hen die vooruit gaan met
revalideren. Punten van gebed, die we aan
elkaar door hebben gegeven, zijn mensen
die rouw dragen, die in een verpleeghuis
zijn op genomen, die zich eenzaam voelen,
die zware behandelingen krijgen, die
besmet zijn met het coronavirus en alle
zorgverleners.

Vanuit de kerkenraad
Het moderamen heeft op 18 mei jl., mede
naar aanleiding van het door de PKN
uitgebrachte protocol, besproken hoe we de
komende periode doorgaan met onze
kerkdiensten. Graag informeren we u
hierover:
 De focus blijft voorlopig liggen op
een online dienst.
 In ieder geval in de maand juni
blijven we nog werken op basis van
het huidige format, behalve dat we
de diverse functies (ouderling,
organist, beamerteam) dan gaan
rouleren. Ook gaan we in principe
weer het rooster met gastpredikanten volgen.

9.00 uur blijft voorlopig het
aanvangstijdstip van de online
kerkdiensten.

De maand juni zien we als een
overgangsfase, die gebruikt wordt
om voorbereidingen te treffen voor
de situatie per 1 juli, als er -althans
naar de richtlijnen van overheid en
landelijke kerk- maximaal 100
mensen bij een kerkdienst zouden
mogen zijn.
Hoeveel mensen dat in onze
Michaëlkerk zouden kunnen zijn rekening houdend met in ieder geval
het uitgangspunt van 1,5 meter
afstand houden - is nog de vraag.
Een commissie van 4 personen is
gevraagd om in het kader van de
huidige richtlijnen de capaciteit van
onze kerk in kaart te brengen en een
gebruiksplan op te stellen.
 Op 24 juni zullen we dit plan
bespreken in een
kerkenraadsvergadering en zullen er besluiten
worden genomen over de situatie
vanaf 1 juli.

Graag willen we u vragen met ons te bidden
om de Heilige Geest in ons leven en bij alle
werk in de kerken wereldwijd!
Riek van Hussel
Huwelijksjubileum
Een bijzondere dag, komende dinsdag 2
juni, voor Henk en Klaartje Lokhorst-Pater.
Henk en Klaartje zijn dan zestig (!) jaar
getrouwd. Ze hadden het graag willen
vieren met hun naasten, maar het is helder:
dat feest kan door de corona spijtig genoeg
niet doorgaan.

In grote lijnen betekent dit dus dat we ook
in de maand juni nog ongeveer op dezelfde
voet doorgaan, zij het dat er meer/andere
mensen betrokken worden bij de diensten
dan de vaste groep waarmee tot nu toe
gewerkt is. Ook gaan we kijken naar een
verbreding van de zangstemmen: het
streven is om per dienst 4 zingende
gemeenteleden erbij te betrekken.
Hoewel er vanaf 1 juli wel weer meer
mogelijkheden komen, betekent het zeker

Ook op deze plek wensen we Henk en
Klaartje van harte geluk met hun bijzondere
huwelijksjubileum.
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niet dat alles weer als vanouds kan gaan. Zo
wordt
gemeentezang
nog
steeds
nadrukkelijk ontraden en zijn er tal van
andere richtlijnen waar we rekening mee
zullen moeten houden. Eind juni hopen we u
te kunnen informeren wat dit alles voor
onze gemeente betekent!

In Rabat is een theologisch instituut waar
predikanten
opgeleid
worden
en
voorgangers van huiskerken. Ieder jaar
studeren hier zo’n 75 studenten uit diverse
landen en achtergronden. Er is veel
aandacht voor de dialoog tussen christenen
en moslims. Vooral christenen uit landen
waar moslims in de meerderheid zijn
studeren hier graag. U draagt ook bij aan dit
theologisch onderwijs, waardoor de kerk er
kan zijn in Marokko en vooral Afrikaanse
dominees
veel
internationale
en
interreligieuze ervaring opdoen.
Het nummer van de diaconie is:
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. de
diaconie Herv. Gem. Leersum.

Ina Wolff, scriba

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
de familie Westbroek, Kon. Emmalaan 12.

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:
de kosten van bijstand in het pastoraat.
Moeite met Kerkomroep? Er is hulp!
Heeft u problemen met het bekijken van de
kerkdienst via Kerkomroep? Kunt u wat
hulp gebruiken? Neem dan gerust
doordeweeks even contact op met Jos
Tollenaar, telefoon 06 53 97 47 41. Hij helpt
van harte!

Blijf onze kerk juist ook in deze tijden
financieel steunen!
De diaconie vraagt deze zondag onze
bijdrage voor Kerk in Actie, jonge kerk in
Marokko. In Marokko is het niet toegestaan
om christen te zijn, behalve voor nietMarokkanen. Steeds meer christenen uit
diverse Afrikaanse landen komen in
Marokko studeren en blijven er deels
wonen. Ook stranden Afrikaanse migranten
die via de woestijn Europa willen bereiken
in Marokko. Veel van deze Afrikanen zijn
christen. Hierdoor groeit de kerk in
Marokko.
Hulp aan getraumatiseerde migranten
De Evangelische Kerk in Rabat zit vol op
zondagochtend. Eén grote familie: trefpunt
voor christenen uit diverse Afrikaanse
landen. Hun geloof en de Franse taal brengt
hen samen. Ghanezen en Nigerianen
bezoeken de Engelstalige dienst. De kerk
opent haar deuren voor iedereen die
christen is of die hulp nodig heeft, zoals de
gestrande migranten die vaak slachtoffer
van mensenhandel zijn en getraumatiseerd
en berooid aankomen.
Oecumenisch theologisch onderwijs
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