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Nieuwsbrief  
8 januari 2021 
 
 
 
Zondag 5 april 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Voorzichtig … 
 
Soms vind je een tekst. Soms vindt een tekst 
jou. Zo begon het nieuwe jaar met een 
gedicht op het internet. 
 
HOPEN 
 
het begint 
met een glimp 
in je onderbuik 
het start met het licht 
door de bomen 
het sijpelt naar binnen 
als zon op je huid 
en het durft weer voorzichtig 
te dromen 
 
het begint 
met een inzicht, een uitzicht 
een afslag 
het start met de glans 
van een glimlach 
 
het begint 
als een berg 
die onwrikbaar is 
als de uren die moeizaam 
verlopen 
maar het start met iets kleins 
soms 
een simpel gebaar 
 
en het durft weer voorzichtig 
te hopen 
 

Hoopvolle woorden van Tanja Helderman. 
Ze helpen 2021 in te gaan. Na dat rare jaar 
2020  voorzichtig het nieuwe tegemoet. Niet 
helemaal nieuw natuurlijk, want niemand 
gaat helemaal vrijuit van oud naar nieuw. 
We dragen allemaal wel het gewicht van 
persoonlijke omstandigheden of pandemie 
met ons mee. En toch... het kan hoopvol. 
Want helemaal alleen hoeven we dat 
gewicht niet te dragen en helemaal alleen 
staan we er nooit voor.  
 
De eerste dagen van het nieuwe jaar 
bedacht ik me hoe belangrijk voor mij die 
oude regels zijn, die aan het begin van elke 
kerkdienst weer worden aangehaald: “Onze 
hulp is de naam van de Heer.”  Een aanhaling 
uit Psalm 124. Het ‘votum’ van elke 
kerkdienst.  ‘Votum’ klinkt plechtig, maar de 

woorden gelden voor alle dagen. En je kunt 
zo ook alledaags zeggen. Zo doet de  
tekstdichter van Psalmen voor Nu het: “Hij 
noemt zich ‘Helper’ en hij hééft geholpen... Hij 
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maakt zich wáár.” Dat vind ik mooi gezegd 
van God. 
 
Nee, helemaal alleen staan we er nooit voor. 
God reikt ons de hand. Hij maakt de naam 
waar, waarmee Hij zich aan Mozes bekend 
maakte: JHWH  - ‘Ik zal er zijn...’ ‘Ik zal er 
zijn’ kun je merken, zelfs nu, in coronatijd. 
Het wordt waar, overal waar mensen voor 
elkaar instaan. 
 
Als het goed is, hebben mensen in de kerk 
daar extra aandacht voor en weten ze in het 
spoor van de Heer hoe dat werkt. Zo hoorde 
ik op de laatste zondag van 2020  m’n 
Goudse collega Jacobine Scholte-de Jong aan 
het woord bij Andries Knevel op NPO2. Ze 
vertelde onder meer over de tijd waarin ze -
al jong- weduwe werd. Op een gegeven 
moment pakte ze haar werk weer op. Maar 
ze geeft aan dat wat te groot was, toen voor 
even geparkeerd te hebben en zegt:  “Dat is 
met geloven ook wel zo. Dat je denkt: ik laat 
het maar even. Er is een ander die voor mij 
bidt. Er is een ander die voor mij zingt.” Ze 
heeft gelijk, dacht ik toen - en denk ik nog. 
Laten we in deze tijd -en na deze tijd- elkaar 
daarin uitdrukkelijk tegemoet komen. Voor 
elkaar instaan. Zo helpen we voorzichtig de 
Heer, die erop uit is ons het leven te geven... 
 
ds. Pieter Goedendorp. 
 
 

Zondag 10 januari 2021 10.00 uur 
online kerkdienst 
 
We verwelkomen ds. Arjan Plaisier uit 
Amersfoort. Een goede bekende: van 
augustus 1993 tot juni 2003 was hij 
predikant van de Michaëlkerk.  

 
Orde van dienst  
 
mededelingenfilm   
aansteken paaskaars en intentiekaarsen 
Zingen: Als alles duister is, Evangelische 
Liedbundel 171  
 Als alles duister is, 
 Ontsteek dan een lichtend vuur 
 Dat nooit meer dooft, 
 Een vuur dat nooit meer dooft. 

welkom      
Hand op het hart    
psalm van de zondag: ps. 100   
  

Votum en groet 
Gebed                                                            
bij deze dienst…    
Zingen: lied 518:1,6....    
Schriftlezing:  Luk.4:14-30   
Zingen: lied 339a .......     
Verkondiging     
 Moment van stilte 
Zingen: lied 875.........     
gebed, afgesloten met het “Onze Vader” 
tenslotte     
Zingen: lied 428  
 Overvloedig geef Ik u; 
 zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u. 
 Ga en deel Mijn liefde uit; vrede zij u. 

zegen       
Hand op het hart 
Film met collectebestemmingen 
  
De dienst begint om 10.00 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).  

 
 

Onvergetelijke Kerstdagen 
 
..... werden het, vorige maand. Kerst vieren 
in een lege kerk of thuis achter het 
computerscherm! Wie via Kerkomroep de 
diensten bijwoonde, heeft gezien hoe 
prachtig de kerk ondanks de lockdown toch 
was versierd door een groep vaardige 
bloembindsters. De Kinderkerstviering “De 
Sparkle van Leersum” heeft veel mensen,  
jong en oud, op Kerstavond een geweldig 
plezier gedaan. En wat is er tijdens de 
Kerstdienst mooi gemusiceerd en gezongen! 
En hoe werd het kleine kerstlichtje 
gewaardeerd dat bij verschillende 
gemeenteleden aan huis werd bezorgd. Al 
die activiteiten konden alleen maar slagen 
omdat er achter de schermen werk werd 
verzet. Stel je eens voor hoeveel 
gemeenteleden op weg naar de feestdagen 
op één of andere manier de handen uit de 
mouwen staken! De leiding van de 
nevendienst, die een Adventspakket bij alle 
kinderen thuis bezorgde. De bezoek-
medewerk(st)ers die het Kerstnummer van 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498
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de Open Deur rondbrachten. De 
organisatrices van de Kinderkerstviering. 
De medewerkenden aan de online-
Kerstmorgendienst. De leden van het 
Beamerteam. Het was een uitdaging, Kerst 
te vieren in lockdown. Maar zóveel leden 
van de Michaëlkerk durfden ‘m aan te gaan. 
Teveel namen zijn het om op te noemen. 
Aan allen een oprecht dankjewel!  
 
 

Terugkijken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurlijk zijn de diensten van de voorbije 
tijd allemaal terug te zien via Kerkomroep. 
We hebben daarnaast ook op YouTube een 
eigen kanaal ter beschikking. De 
Kinderkerstviering, de mozaïekvideo van de 
kinderen en het rondbrengen van het 
Kerstlicht zijn daar gemakkelijk terug te 
vinden: YouTube => Michaëlkerk 
PKNLeersum of: 
https://www.youtube.com/channel/UCMKf
rhydBkK5VUd8ngRrTvw 
 
 

Omzien naar elkaar 
 
Niek van Hussel moest vóór Kerst ter 
behandeling worden opgenomen in het 
Diaconessenhuis in Utrecht. Gelukkig kon hij 
alweer snel naar huis terugkeren. Een aantal 
gemeenteleden verwacht dezer dagen een 
oproep voor een operatieve ingreep. Hoe de 
pandemie die planning beïnvloedt is niet 
altijd te voorzien. We wensen hen bij de 
spanning die dat meebrengt rust en sterkte 
toe. 
Ook al begint geleidelijk aan de 
vaccinatiecampagne, het blijven -zeker voor 
wie kwetsbaar is- bij het voortduren van de 
pandemie spannende tijden. We leven mee 
met allen die hun bewegingsvrijheid 
beperkt zien en realiseren ons door het 
verdrietige nieuws uit de protestantse 
gemeente van Biddinghuizen, waar de 

voorbereiding van online-diensten een 
“spreading event” geworden bleek te zijn, 
hoe nodig alle terughoudendheid blijft!  
Wie werkzaam is in de zorg, ervaart in deze 
weken de druk die de pandemie oplevert. 
Gedenken we allen die zorg nodig hebben èn 
wie zorg verlenen in onze gebeden.  
En laten we niet vergeten dat we, ook al is 
het niet mogelijk om vrijuit bij elkaar op 
bezoek te gaan, wel op andere manieren 
kunnen blijven omzien naar elkaar. Een 
kaartje, een briefje, een telefoontje... Samen 
zijn we niet alleen! 

 
   

Vanuit de pastorie 
 
Rond de feestdagen en de jaarwisseling 
kwamen er weer vele kaarten en berichten 
en lekkernijen (!) om ons als bewoners van 
de pastorie goede feestdagen en zegen in 
het nieuwe jaar toe te wensen. Op de 
Kerstdag de bloemengroet vanuit de 
onlinedienst te mogen ontvangen was een 
hart onder de riem. Sita en ik werden er blij 
door verrast! We danken u / jullie allen 
ervoor en willen ook vanaf onze plaats 
iedereen ‘heil en zegen in het nieuwe jaar’ 
toewensen. Met de woorden van de 
Nieuwjaarsgroet die we rondstuurden: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Dat het komende jaar verlicht en verwarmd 
zal worden 
met liefde, nabijheid, hoop, gezondheid, 
geloof 
wensen we u / je op de dempel van 2021 
van ganser harte toe.” 
 
Met een hartelijke groet,  
Sita & Pieter Goedendorp 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCMKfrhydBkK5VUd8ngRrTvw
https://www.youtube.com/channel/UCMKfrhydBkK5VUd8ngRrTvw
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Dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graag willen wij de Kerstengel bedanken 
voor de aandacht tijdens de feestdagen. 
 
Gerrit en Riek van Cooten 
 

 

Bloemengroet 
 
Het mooie boeket bloemen 
dat op 1e kerstdag in de kerk 
stond was als dank voor zijn 
bijzondere inzet in het 
afgelopen jaar bestemd voor 

ds. Pieter Goedendorp en zijn vrouw Sita. 
Zondag 27 december ontving de heer Maas 
van de Lagemaat de bloemengroet. Op 
oudejaarsavond 31 december gingen de 
bloemen uit de dienst naar koster Henk 
Boeve en zijn vrouw Anne, als dank voor 
hún inzet het afgelopen jaar. 
De bloemengroet van zondag 3 januari was 
bestemd voor de heer Niek van Hussel. 
 

Dank! 
 
Voor de bloemengroet uit de eerste dienst  
van dit jaar, voor kaarten en telefoontjes in 
de afgelopen periode: vriendelijk bedankt! 
Wat is het goed te weten dat er mensen zijn 
die voor je bidden, dat geeft steun en 
vertrouwen! Dank u wel! Voor ieder veel 
heil en zegen in dit nieuwe jaar.  
 
Niek van Hussel                      
 

Kindernevendienst 
 
De scholen zijn dicht. En er is op zondag ook 
geen kindernevendienst. Wat jammer! Maar 
je kunt de verhalen van Kind op Zondag wel 
volgen! Kijk maar eens op 

https://www.kindopzondag.nl/digitaal. 
Daar zijn de  verhalen te downloaden om ze 
dan zelf of samen te lezen of ernaar te 
luisteren! De werkbladen die bij het verhaal 
horen zijn op dezelfde site te vinden. Om dit 
te kunnen doen, moet je je wel registreren 
op de site. Je hebt daarvoor het 
abonnementsnummer van onze kerk nodig. 

  
 
Gebedskring 
 
Dankbaar zijn we voor de diensten met 
Kerst: de kinderkerstdienst, zo anders dan 
anders, wat een creativiteit, tijd en 
voorbereiding en wat aansprekend, niet 
alleen voor de kinderen, ook voor de groten 
en zó feestelijk! De compilatie van 
kerstdiensten van 2019, zo mooi in elkaar 
gevlochten, …  wat een werk en wat mooi! 
En de Kerstdienst waarin het Licht centraal 
stond en de boodschap dat je niet alleen 
bent, duidelijk klonk: Immanuel, God met 
ons! en het licht dat rond ging onder ons! 
Alle reden om God te danken dat we door de 
moderne techniek ( ook een gave )” in 
vrijheid”, zij het op afstand van elkaar, 
samen het Geboortefeest van Jezus Christus 
mochten vieren, al was het vanuit een lege 
kerk! Het jaar onzes Heeren 2021! Dankbaar 
mogen we aan een nieuw jaar beginnen, 
dankbaar omdat we ook dit jaar mogen 
weten dat we er niet alleen voor staan, maar 
dat God er bij is. Zo hebben we gedankt met 
mensen  die na een behandeling of operatie 
weer naar huis mochten, die een 
huwelijksjubileum vierden en goede 
uitslagen kregen en voor de mogelijkheid 
van vaccinatie tegen het corona virus! In de 
afgelopen periode hebben we elkaar ook 
punten van gebed aangereikt, gebed voor 
ernstig zieken, voor mensen die rouw 
dragen om het overlijden van een geliefde, 
voor slachtoffers in het verkeer en  van 
oorlogs-en  natuur –geweld. Gebed ook voor 
alle mensen die lijden door corona, die al zo 
lang in isolatie leven, die tijdelijk in 
quarantaine zijn, die besmet raakten en ziek 
werden, en alle zorgmedewerkers. We 
vragen u met ons te bidden voor de 
regeringsleiders om wijsheid bij het nemen 
van maatregelen in verband met de 
bestrijding van het corona virus! 
Riek van Hussel 
 

https://www.kindopzondag.nl/digitaal
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Mededeling voorzitters 
 
Op 13 oktober hebben Arend Altena, 
voorzitter van de Johanneskerkgemeente en 
Ida Hogendoorn, voorzitter van de 
Michaelkerkgemeente, een goed en open 
gesprek gehad over de relatie van onze 
beide gemeentes.   Het lijkt ons  goed te 
kijken naar mogelijkheden van samen-
werking  om elkaar te versterken, maar ook 
om elkaar ruimte te geven daar waar 
gewenst vanwege  het eigen karakter van 
beide kerken. De intentie die wij als 
voorzitters voor ogen hebben is dat wij 
goede ‘buurkerken’ zijn in Leersum. Onze 
wens is te komen tot een normalisering van 
de verstandhouding en te werken aan 
herstel en heling van de relatie zonder 
hiervoor een tijdsplan vast te stellen. Ons 
voorstel is om in kleine kring het gesprek 
hierover voort te zetten. In deze overleggen 
kunnen steeds kleine doelen worden 
gesteld  en geëvalueerd. 
 
 
Collectebestemmingen 
 
 
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.  

 
 
Zondag 10 januari  
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie 
voor “Bijbelvereniging, voorheen 
Gideons” 

In 1946 waren enkele Nederlandse 
zakenmensen in de Verenigde Staten. Zij 
vonden in hun hotelkamer een Bijbel. Die 
Bijbel was daar geplaatst door The Gideons 
International. Deze organisatie is in 1899 
opgericht door drie zakenmensen met als 
doel om in iedere hotelkamer een Bijbel te 
leggen. Het idee om op deze manier Bijbels 
te verspreiden, werd in meer landen 
opgepakt. Zo ontstonden er over de hele 
wereld afdelingen van The Gideons 
International. Inmiddels in bijna 200 
landen! 

In januari 1948 werd in Nederland een 
afdeling opgericht onder de naam ‘De 
Nederlandse Gideons’. Deze Nederlandse 
afdeling kreeg de steun van The Gideons 
International. De vereniging ‘De 
Nederlandse Gideons’ groeide en in 1951 
werd een buitendienst-medewerker in 
dienst genomen om hotels te bezoeken en 
daar Bijbels te plaatsen. Intussen zijn de 
laatste jaren de aantallen aangevraagde 
Bijbeluitgaven zó toegenomen, dat de 
verspreiding nu nagenoeg geheel via 
pakketverzendingen plaatsvindt. Er heeft 
zich namelijk een enorme verbreding 
voorgedaan in zowel de Bijbeluitgaven 
alsook in de doelgroepen. Enkele vrijwillige 
rayonvertegenwoordigers onderhouden de 
contacten met de overnachtingslocaties en 
een andere vrijwilliger zorgt er voor dat de  
tienduizenden aangevraagde Bijbeluitgaven 
tijdig worden verzonden. 

Met uw gebed en uw gift helpt u mee de 
Bijbel te verspreiden in Nederland en velen 
de kans te bieden om de Bijbel te gaan lezen. 
 
De algemene kerkelijke collecte op deze 
zondag is bestemd voor jeugd- en 
jongerenwerk.  
Van harte aanbevolen! 
 
 

Geven via de Givt-app! 
 
Helaas lukte het niet om afgelopen zondag 
de QR-code te presenteren via de beamer, 
maar dat hopen we a.s. zondag alsnog te 
kunnen doen!  
Wanneer u de QR-code scant zonder de 
Givt-app te hebben gedownload, wordt u 
verzocht uw emailadres in te vullen om uw 
gegevens te registreren. Dat kost veel meer 
werk dan dat u eerst de app download op 
www.givtapp.net/download.  
Tijdens het collectemoment zal op de 
beamer de onderstaande QR code 
verschijnen, waarmee u direct aan onze 
collectedoelen kunt geven.  
U opent de camera op uw smartphone. 
Wanneer de app geïnstalleerd is vraagt de 
camera de Givt-app te openen. Deze gaat 
direct naar de Michaelkerk, waar u het 
bedrag voor collecte 1 kunt invullen. Door 
op + collecte toevoegen te drukken krijgt u 
collecte 2 en door weer op  + collecte 

http://www.givtapp.net/download
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toevoegen  komt collecte 3 in beeld. Kies 
dan volgende en u kunt bevestigen. 
Het blijft natuurlijk gewoon mogelijk om de 
doelen te steunen via de overschrijvingen 
op de rekeningnummers van het College van 
Kerkrentmeester en de Diaconie.  
Voordelen Givt-app:  

 U geeft anoniem 

 U kunt uw giften in een jaaroverzicht 

opvragen voor de belastingdienst 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters 
en de Diaconie, 
Lia van de Lagemaat en Jos Versluis 

 
Als u vragen hebt of het lukt niet om de app 
te installeren, neem dan contact op via de 
mail: jozefversluis@gmail.com of bij acute 
hulp 06-21809374. 
 
 

Zendingsbus 
 
Tijdens de “live” diensten was er bij de 
uitgang de mogelijkheid om voor de zending 
te geven. Omdat we nu online een 
mogelijkheid hebben een 3e collecte via de 
app aan te bieden, kunt u nu toch het dit jaar 
vastgestelde zendingsdoel ondersteunen. 
De diaconie heeft gekozen voor een project 
via de Stichting Albanië Comité, die 
voedselpakketten brengen naar de armste 
gezinnen in de bergdorpen. Een 
voedselpakket kost 40 euro.   
Kijkt u gerust op: Projecten – Stichting 
Albanië Comité (albaniecomite.nl) 
Natuurlijk kunt u ons zendingsdoel ook 
steunen door uw gift over te maken op het 
rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. 
Project Albanië. 
 
Met vriendelijke groeten,  
De Diaconie. 

 
 
 
 

Start Actie Kerkbalans 2021: Geef 
voor je kerk 

 
 
 
 
 
 
 

 
De jaarlijkse actie Kerkbalans gaat weer van 
start. Het thema is dit jaar ‘Geef voor je 
Kerk’. Wist u dat dit de grootste 
inzamelingsactie van het land is? Overal 
vragen plaatselijke kerken en parochies aan 
hun leden om een financiële bijdrage over te 
maken. In de week van 16 t/m 23 januari 
valt ook bij u de brief voor Kerkbalans op de 
mat. De antwoordenvelop wordt in de  week 
van 23 t/m 30 januari bij u opgehaald. Doet 
u weer mee?      
 
 
Fiscaal vriendelijk geven aan de 
Michaelkerk - hoe werkt dat? 
 

 
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 
 
 

mailto:jozefversluis@gmail.com
https://www.albaniecomite.nl/projecten/
https://www.albaniecomite.nl/projecten/
mailto:financien.cvk.mk@pknleersum.nl

