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Storm

Er gaat een storm over de wereld. De storm
van het coronavirus. We zitten in zwaar
weer. Hoe zal dat aflopen? Kunnen we hier
veilig doorheen komen?

Er trekt een storm over de wereld. De storm
van het coronavirus. Langzaam maar zeker
veroorzaakt ‘ie alom schade.
Er trok een storm over ons land. Het was in
het weekeinde van 9 februari. Ciara had een
ongekende kracht. Je zag op TV hoeveel last
vliegtuigen bij het landen daarvan hadden.
“Zou dat ooit veilig kunnen?” dacht ik. Je zag
ze wiebelen - scheef op de landingsbaan
afkoersen - soms keihard op de grond
terecht komen. Ik heb niet van ongelukken
gehoord.
Wel
van
hondsberoerde
passagiers. Maar achteraf wel begrepen dat
piloten en bemanningen in hun opleiding en
later ook tijdens hun training in een
vluchtsimulator eindeloos vaak oefenen op
zulke situaties. En dat ze daardoor als het
zover is feilloos weten - voelen - hoe dat te
doen, hun machine veilig aan de grond
zetten. Op vertrouwen kunnen ze hun reis
zelfs bij zwaar weer beëindigen...

In de kerk oefenen we elke zondag in
vertrouwen. Wanneer we de Bijbel
opendoen, bidden, zingen, de doop en het
avondmaal vieren doen we niet anders dan
oefenen. Elke zondag weer. En bij zoveel
hoogte- en dieptepunten in het leven. We
slaan de Bijbel open en leren er hoe God met
mensen optrekt. Hoe Jezus God naar ons toe
brengt en ons bij God. En dat dat niet alleen
zo is als het allemaal voor de wind gaat.
Maar dat dat óók geldt wanneer het stormt.
Er trekt een storm over de samenleving. We
zullen ons 2020 heugen, niet om Ciara, maar
om de corona. Het leven valt stil. Iedereen
merkt er wel iets van. Het maakt ons
bezorgd. En bang. En angstig. En tegelijk
maakt het ons creatief. Want we verzinnen
nieuwe dingen. Wie had ooit gedacht dat
Kerkomroep zó belangrijk zou worden? Dat
we via het internet zóveel verbinding
zouden ervaren?
We houden vol te oefenen, juist nu in zwaar
weer. We voeden ons vertrouwen dat we er
niet alleen voorstaan. En dat er een
doorkomen aan is.

ds. Pieter Goedendorp
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De kerkbanken blijven leeg maar we
blijven verbonden

woord, dat je doet denken aan een
uitgelaten menigte. Toch is daar meer van te
zeggen. Sla Psalm 118 vers 25 in de Bijbel in
Gewone Taal maar eens op. Daar wordt het
“Hosanna!” trefzeker vertaald: “Heer, help
ons en red ons…” Hosanna is niet alleen een
eerbetoon: er klinkt ook een roep om hulp.
Zo is in de oude geschiedenis van
Palmpasen ook voor ons, bij alle zorg en
vrees om de corona, herkenning te vinden!
Overigens: voor de kinderen zal dominee
Beer er zondag ook weer zijn. Hij neemt z’n
Palmpaasstok mee!

Als u de kerkdienst van afgelopen zondag
heeft gevolgd heeft u het vast gezien: het
duurde even voordat de paaskaars en de
andere kaarsen aangingen ...
We ontstaken aan het begin van de dienst
(met enige moeite) een "lichtend vuur", nu
de wereld waarin we leven zo angstig en zo
duister is. Tegelijkertijd was dit moment
ook wel heel symbolisch: het donker om ons
heen is kennelijk zo krachtig, dat het licht
moeite heeft erdoor heen te komen. Maar
uiteindelijk lukte het toch! Vanuit dat
vertrouwen mogen we ook de komende tijd
tegemoet gaan.

Om 9.00 uur wordt de dienst opgenomen
en uitgezonden via kerkomroep.
We
hebben voor dit tijdstip gekozen om zo
hopelijk de drukte bij Kerkomroep te
omzeilen.
De uitzending van de internetdienst 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
⟳).

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend
vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer
dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend
vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer
dooft.
En in dat licht
hopen we ook de
komende
zondagen
weer
bij
elkaar
te
komen: u thuis en
wij in de kerk met een ouderling, dominee,
organist en drie mensen voor beeld en
geluid. We werken met een kleine en zo
constant mogelijk samengestelde groep
mensen, waarvan u in deze weken de namen
nog regelmatig zult tegenkomen. Dat alles
om te helpen het coronavirus te keren.

Natuurlijk kunt u de uitzending (veel) later
terugkijken. Dat terugkijken zou vanaf 10.00
uur moeten kunnen. Lukt dit niet, probeer
het dan later nog eens. Ook goed om te
weten: Kerkomroep heeft de kwaliteit van
uitzendingen wat teruggeschroefd in
verband met overbelasting van de server.
Het is dus allemaal iets minder scherp dan
we gewend zijn.
Moeite met Kerkomroep? Er is hulp!
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
blijkt het niet voor iedereen even eenvoudig
om verbinding te maken met de
Michaëlkerk.

Op allerlei manieren horen we terug dat
velen van u zich op deze manier echt
verbonden voelen - ondanks de afstand.
Wij van onze kant blijven ons daar van harte
voor inzetten!
Ina Wolff, scriba
Zondag 6 april - Palmzondag
Het is Palmzondag. We lezen aan het begin
van de laatste week van de Veertigdagentijd
over Jezus’ intocht in Jeruzalem. Hem wacht
een bijzonder onthaal. “Hosanna!” roepen
de mensen langs de weg. Een Hebreeuws
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Lukte het niet? Komt u er niet uit? Neem
dan doordeweeks (maar NIET op zondag
tijdens de dienst!) gerust even contact op
met Jos Tollenaar, telefoon 06-53974741.
Zoek gerust hulp. Jos helpt van harte!
Pieter Goedendorp

Zing mee in het Michaëlkerk Paaskoor
2020!

“Ik mis het, elkaar even te zien!”
Een gevoel dat velen zullen herkennen.
Maar via Kerkomroep kunnen we elkaar
tóch even zien. En ons met elkaar
verbonden weten. Steek thuis een kaars aan
wanneer je inschakelt op Kerkomroep en de
dienst gaat volgen. Als je wilt kun je er een
foto van maken op je mobiel en die appen of
sturen naar p.f.goedendorp@pknleersum.nl.
Ook al is het op de foto, zo zien we elkaar op
zondag terug!

Volgende week vieren we Pasen. Hoe
onvoorstelbaar is het, dat de Michaëlkerk
dit jaar leeg blijft bij het belangrijkste feest
van de kerk! De kerk blijft leeg, maar dat
betekent nog niet dat we niet samen kunnen
zingen! En dat gaan we doen: “U zij de
glorie” in een bijzonder Michaëlkerkkoor.
Hoe doe je mee? Meld je aan voor het
“meezingkoor”
met een
mail
aan
michaelkerk@pknleersum.nl, schrijf in het
onderwerp “paaskoor2020” en schrijf in de
mail je naam. Je ontvangt een antwoordmail
met instructies, waarbij ook een MP3bestand van door organist Frank Firet
gespeelde begeleiding van “U zij de glorie”.
Je speelt de mp3 thuis af, zingt de twee
coupletten van lied 634 uit het Nieuwe
Liedboek mee en neemt dat op een
videofilmpje op met de smartphone of
webcam. Zing alleen of zing samen met je
partner of gezin. Geschoolde stem, brommer
of pieper: het maakt niet uit, alles is goed! In
de eindmix zal het prachtig samenklinken!
Stuur je filmpje uiterlijk op Palmzondag
in. Een video-editor maakt er daarna een
mooie film van, die we in de Paasdienst gaan
gebruiken. Wat zal dat bijzonder klinken en
wat zal het mooi zijn om elkaar zó op
Paasmorgen terug te zien bij de
Kerkomroep! Voeg je in bij het Paaskoor en
nodig gerust anderen uit!

Kinderen leven mee met ouderen
Een
mooi
initiatief
vanuit
de
kindernevendienst: diverse kinderen zijn
aan het knutselen, kleuren en tekenen
gegaan om een kaartje te maken voor onze
gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Op
maar liefst 156 adressen wordt dezer dagen
door de kinderen, samen met hun papa's en
mama's, een kaartje bezorgd om een hart
onder de riem te steken en te laten weten:
we vergeten u niet hoor!

Omzien naar elkaar
Wat een lief
en geweldig
idee!
Bedankt
kinderen en
leiding
kindernevendienst!

Ook in deze Nieuwsbrief weer een hele rij
gemeenteleden die met ziekte te maken
hebben of in moeilijke omstandigheden
verkeren. Denkt u in deze bewogen tijden ook
om hen en stuur eens een extra kaartje of
bericht van betrokkenheid. Dat geldt zeker
ook voor onze senioren!
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Tjeerd
Jongeling
werd
opnieuw
opgenomen worden in het UMC, waar hij
vorige week geopereerd is. Het is een
herhaling van het vorig jaar doorstane
traject. Wilt u ter bemoediging een kaart
sturen, doe dat dan naar het huisadres van
Tjeerd en Helma.
Voor de heer N.D. Gerwig bleek het allengs
onmogelijk om zelfstandig thuis te blijven
wonen aan de Englaan. Zo was een
verhuizing naar De Tabakshof in Elst
onafwendbaar. Daar verblijft hij nu op de
gesloten afdeling. Dat is extra moeilijk door
de corona: weg uit de vertrouwde omgeving
en verstoken van bezoek van dochter en
vrienden.
Na een lang verblijf in het ziekenhuis is
Louis de Bonte verhuisd naar verpleeghuis
Vilente Pieter Pauw, in Wageningen.
Wilma Verlegh-Stijn is voor enkele weken
opgenomen in Zon & Schild. Onze gedachten
en gebeden gaan uit naar haar en haar man
Jan.
Gerard Westbroek revalideert thuis van
een hartoperatie.
Joop de Fluiter heeft met tegenslag bij zijn
revalidatie te maken en kampt bovendien
met klachten aan de knie, waarvoor hij al op
de rol stond voor een operatie. Mevrouw
Elly van Dam - ter Wee verbleef enige tijd
ter revalidatie elders, en kwam intussen
weer thuis om daar verder te herstellen.
Harry Lokhorst blijkt ernstig ziek te zijn. Er
wordt naar een passende behandeling
gezocht, maar de coronatijd maakt dat danig
ingewikkeld.
Ad van Riet is ziek en inmiddels ten gevolge
van angiosarcoom aan bed gekluisterd.
Mede dankzij thuiszorg is het nog mogelijk
om thuis te zijn. Medische zorg is daarnaast
wel geboden.
Voor de gemeenteleden die in een
behandeltraject zitten zijn het nu
spannende
tijden.
Zij
zijn
ervan
doordrongen dat zij bij de kwetsbaren
horen, voor wie het coronavirus een groot
risico betekent. Zo noemen we ook hun
namen nogmaals:

Woord van dank
Vanaf 18 november 2019 is mijn man Louis
niet meer thuis. Hij is gevallen, heup uit de
kom, naar het ziekenhuis. Daar heeft hij
twee weken gelegen, toen revalidatie in
Zonnehuis. Ook daar is hij twee weken
geweest, weer naar Ziekenhuis in verband
met een opgelopen infectie. Daarna
Zonnehuis en opnieuw ziekenhuis. Op dit
moment is Louis ter revalidatie in
verpleeghuis Vilente in Wageningen. Graag
willen we iedereen bedanken voor alle
meeleven uit Leersum; voor telefoontjes,
bezoekjes en heel veel kaarten. Dat heeft
ons zeer goed gedaan. Heel veel dank
daarvoor.
Een hartelijke groet, mede namens Louis,
Ria de Bonte

Bedankt!
Voor alle tekens van medeleven in deze
onzekere periode zeggen we u / jullie allen
hartelijk dank. Het doet ons goed te merken
dat er zó met ons wordt meegeleefd. We
putten er moed uit.
Sita en Pieter Goedendorp

Bloemengroet
In deze bijzondere
tijden gaat er in plaats
van een bos bloemen
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 Anneke Sasse.

Dick Doornenbal
Chiel van der Weiden
Wim Bezemer
Steven Boonzaaijer
Sita Goedendorp-Sliep
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Blijf onze kerk juist ook in deze tijden
financieel steunen!

Pastoraat - omzien naar elkaar
Hoewel het in de huidige situatie niet goed
mogelijk is om bij elkaar op bezoek te gaan,
kunnen we wel op andere manieren blijven
omzien naar elkaar. Een kaartje, een briefje,
een telefoontje... een klein gebaar, maar
vaak van grote betekenis.
Ook
ds.
Pieter
Goedendorp
en
seniorenpastor Esther Colijn kunnen hun
gebruikelijke huisbezoeken nu 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:
ds. Pieter Goedendorp (tel. 45 38 45,
p.f.goedendorp@pknleersum.nl)
Esther Colijn (06 22 30 94 59,
e.c.colijn@pknleersum.nl)

We missen in deze periode de collecte
opbrengsten voor diaconie en kerk. Daarom
noemen 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, eventueel onder vermelding van
de gewenste bestemming.
Uw bijdrage voor onze kerkelijke
activiteiten kunt u overmaken op NL62
RABO 0373 724 128 t.n.v. Herv. Gem.
Leersum.
Blijft u onze kerk ook in deze moeilijke
tijden financieel steunen?
#Niet alleen: Wij bieden hulp aan!

Géén internet, maar wèl mee luisteren
met de kerkdienst?
Dat kan gelukkig
nog altijd via de
telefoonlijn dankzij
KerkWebRadio.
Joop de Fluiter
heeft nog steeds
een paar oude KerkWebRadio-toestellen
liggen. Het kan een mooie oplossing zijn!
Neem gerust contact op met Joop de Fluiter,
telefoon 06-1975 6785 of met de
telefonische hulpdienst van onze gemeente
#nietalleen op woensdag-morgen tussen
9.30 en 12.30 uur via 0343 460157. Een
toestel wordt bij thuis bij de deur
afgeleverd. Het enige wat thuis nodig is, is
een stopcontact en een telefoonaansluiting.
Aansluiten is niet moeilijk. Joop de Fluiter
voegt er een gebruiksaanwijzing bij.

Overal
in
Nederland
zetten talloze
lokale
organisaties en
kerken zich in
voor mensen die hulp kunnen gebruiken.
Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? Je
bent #Nietalleen.
Hoe werkt het?
Iedere woensdagochtend tussen 9.30 en
12.30 uur zijn wij telefonisch bereikbaar in
het Michaëlhuis op 0343 - 460157.
Kunt
u
bijvoorbeeld
door
deze
omstandigheden de deur niet meer uit om
boodschappen te doen? Of voelt u zich
eenzaam en zou u het fijn vinden als u
gewoon eens van iemand een telefoontje
krijgt?
Heeft u hulp nodig, bel ons dan gerust: we
gaan dan ons best doen om iets te regelen.
Er zijn inmiddels 15 mensen die zich als
vrijwilliger hebben gemeld en graag iets
voor u willen doen. U hoeft zich echt niet
bezwaard te voelen!
En als u liever per mail contact zoekt, dan
kan dat via e.c.colijn@pknleersum.nl
Als er andere momenten zijn waarop u
dringend hulp nodig heeft, mag u bellen
naar Ina Wolff (0343-456623).
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In de Stille Week…

Gebed
Almachtige God, door uw Zoon
geeft U ons kracht voor het leven.
Wij bidden U: bewaar ons in uw liefde,
opdat wij,
in verbondenheid en dienstbaarheid,
de taak vervullen waar U ons toe roept,
vandaag, morgen en altijd.

De weg naar Pasen is anders dan anders in
deze coronatijd. De kerkdeuren gingen dicht
in de loop van de Veertigdagentijd. En ze
zullen ook nog een tijd gesloten blijven. Zo
moeten we ook aan de Stille Week anders
vorm geven. Dat is misschien even wennen,
maar het kan vast! Doorgaans komen we op
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille
Zaterdag bij elkaar voor drie vieringen op
een rij, waarin we Jezus’ gang in gedachten
volgen. Voor deze drie dagen reiken we dit
keer een andere mogelijkheid aan: een
Schriftlezing en
een paar regels ter
overdenking, deels ontleend aan de
Veertigdagenkalender
2020
van
de
Protestantse Kerk, aangevuld met een vraag
ter overdenking, een gedicht of gebed…

VRIJDAG 10 APRIL
GOEDE VRIJDAG
Lezen: Johannes 18 en 19
“Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij:
'Het is volbracht.' Hij boog zijn hoofd en gaf
de geest.” (Johannes 19: 30)
De evangelisten
vertellen hoe er
met de dood van
Jezus twee dingen
uit de Schrift in
vervulling gingen.
Het eerste dat
mensen dobbelen
over zijn kleren
(Psalm
22:19).
Het tweede de vraag om iets te drinken
(Psalm 69:22). Als Jezus dan sterft zegt hij:
'Het is volbracht.' Hij heeft gedaan wat er
moest gebeuren. Johannes vertelt hoe Jezus
vlak voordat Hij sterft zijn moeder en een
leerling elkaar met nieuwe ogen laat zien.
Alsof Hij hen op het hart drukt goed voor
elkaar te zorgen.

DONDERDAG 9 APRIL 2020
WITTE DONDERDAG
Lezen: Johannes 13: 1-30
“Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor
jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.”
(Johannes 13: 15)

Jezus is in Jeruzalem voor het pesachfeest.
De leerlingen eten met elkaar en Jezus wast
de voeten van zijn teerlingen. Het wassen
van de voeten van gasten liet zien hoe
gastvrij iemand was. Door de stoffige wegen
en de blote voeten in sandalen was dit ook
noodzakelijk. Het wassen van voeten was
een taak die normaal door slaven werd
uitgevoerd. Jezus wil dat de leerlingen hem
navolgen. Het gaat erom dat iemand de
minste wit zijn en een ander wil dienen (zie
ook Marcus 9:35). Dit is voor veel mensen
niet makkelijk Jezus wil hierin een
voorbeeld zijn.

¿ Jezus verbindt zijn moeder en zijn leerling
aan elkaar. Ben jij / bent u wel eens door
een verdrietige gebeurtenis dichter bij
andere mensen gekomen?
Gedicht
Bij het vallen van de nacht
Bij het falen van de kracht
Met de duisternis rondom,
Roep ik: Kom, Here Jezus, kom!
(Guillaume van der Graft)

¿ Hoe kun jij / kunt u de mensen om je heen
dienen?
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ZATERDAG 11 APRIL
STILLE ZATERDAG
Lezen: Psalm 139
“Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar
aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent
daar” (Psalm 139:8)

De eerste berichten over
de opstanding zijn vol
verwarring. Opeens is er
het bericht over een leeg
graf. de ontmoeting in de
tuin. Jezus leeft. zichtbaar.
tastbaar, herkenbaar. Hij is
lijfelijk aanwezig met een
verheerlijkt lichaam in een verheerlijkt
bestaan, doorademd met Gods glorie en met
herkenbare littekens. Zo breekt Hij in ons
gesloten wereldbeeld in. De schok is groot.
maar de vreugde niet te stuiten.

‘God ziet alles!’ had
een
onderwijzer
gezegd. Maar een
leerling
voegde
eraan toe: ‘Maar Hij
verraadt ons niet!’ Het gaat in Psalm 139
niet alleen over Gods alziendheid, maar
vooral over Gods alomtegenwoordigheid.
Nee, God verraadt ons niet. We gaan Hem
ter harte. Hier spreekt de taal van de liefde.
Als je van iemand houdt, dan wil je bij de
ander zijn, toch? Zo geldt dat zeker voor de
Here God. Waar je ook bent, Hij is daar ook.
Alomtegenwoordig: ‘op bergen en in dalen,
ja overal is God.’ Oók in de diepste dalen.

¿ Hoe kun jij / kunt u de vreugde over Jezus’
opstanding in uw omgeving laten zien?
Gebed
God van leven, zie genadig neer op ons,
mensen op zoek naar licht en leven.
Wek ons op
uit het duister dat ons omringt
en laat Christus’ Opstanding
ook licht werpen op onze eigen weg.
Doordring ons
van het besef van uw liefde,
zodat we ervaren,
juist nu we onze kwetsbaarheid
gewaarworden,
dat U te allen tijde bij ons bent.

Sta vandaag eens stil. Letterlijk door
bijvoorbeeld tien minuten of langer
helemaal niets te doen. En dan na te denken
over wat deze dag voor u betekent.
Citaat
“Stilte is de zendtijd van de Heilige Geest”
Gebed
U komt mij, lieve God,
zo nederig nabij
in dagen van gemis
en moeite vindt U mij
U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn.
Ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart
de zon die Pasen heet
ook dagen in mijn hart
(Jaap Zijlstra)
ZONDAG 12 APRIL
PAASDAG
Lezen: Johannes 20:1-18
“Maria uit Magdala ging naar de leerlingen
en zei tegen hen: 'Ik heb de Heer gezien!'
(Johannes 20: 18-A)
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