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Nieuwsbrief  
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Zondag 5 april 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Woorden ter bemoediging 

De coronamaatregelen zijn deze week weer 
aangescherpt. Dat raakt de samenleving 
hard en het raakt ons ook als kerk. Het 
kerkelijk leven dat voorzichtig op gang 
kwam wordt nu opnieuw beperkt. Om moe 
en verdrietig van te worden, ook omdat een 
einde voorlopig nog niet in zicht is. Preses 
ds. Marco Batenburg heeft een bemoedigend 
woord voor alle gemeenten binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland. 

 
 
Gemeente van Jezus Christus, broeders en 
zusters, 
De coronamaatregelen zijn deze week weer 
aangescherpt. Dat raakt de samenleving 
hard en het raakt ons ook als kerk. Het 
kerkelijk leven dat voorzichtig op gang 
kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke 
contacten, samen zingen, ontmoetingen in 
huis en in het kerkgebouw zijn weer aan  
 

 
banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is 
voor ons kerk-zijn. Het is om moe en 
verdrietig van te worden - ook omdat een 
einde voorlopig niet in zicht is. 
Dit alles vraagt veel van ons. We worden in 
ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar 
het werkelijk op aankomt. In de eerste 
plaats is dat de levende God zelf. We zijn 
niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet 
in een zwijgzaam heelal, maar steeds 
opnieuw laat onze God van zich horen. 
Daarom luisteren we volhardend naar het 
Evangelie en leven we Christus tegemoet. De 
toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd 
beseffen we in deze dagen ook het grote 
belang van onderlinge gemeenschap. We 
blijven volhardend in geloof vieren door 
samen te komen en online verbonden te 
zijn. Langs allerlei wegen houden we 
contact. 
Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar 
en anderen door ons telkens af te vragen: 
wat kan ik vandaag betekenen voor de 
mensen die op mijn weg komen? En laten 
we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. 
Het gaat niet om de veelheid aan 
activiteiten, maar om betekenisvolle 
relaties. 

In alles wat in deze dagen op onze weg 
komt, weten we ons afhankelijk van Gods 
Geest. Om zijn leiding bidden wij. 

Zondag 11 oktober 
 
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Pieter 
Goedendorp 
Ouderling van dienst: Coby 
Gerestein 
Lector: Marjon van den Ham 
Begeleiding: Wim ter Haar 
Collecte Diaconie: De Bijbel voor 
iedereen in China 
Collecte Kerk: beeld en geluid 
 

Bankrekeningnummer diaconie: 
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 
 
Bankrekeningnummer kerk: 
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 
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Kom, Schepper Geest, 
ontsteek in ons het vuur van uw liefde. 
Houd ons vast, 
in Jezus’ Naam. 

Laten we bidden: 
- voor plaatselijke gemeenten, dat het geloof 
bewaard wordt en dat we zorgzaam zijn 
voor onszelf en elkaar. 
- voor voorgangers en kerkenraden, dat zij 
de moed niet verliezen en kunnen 
volharden in vieren, gebed en de pastorale 
en diaconale zorg die nodig is 
- voor onze regering om wijsheid, om te 
onderscheiden waar het op aan komt 
- voor nabestaanden van mensen die 
getroffen zijn door het virus, om geduld en 
herstel voor degenen die nu ziek zijn 
- voor mensen in de zorg en het onderwijs, 
om draagkracht 
 
Namens de Generale Synode, 
ds. Marco Batenburg, preses 
 
 

Zondag 11 oktober- vierde zondag 
van de herfsttijd 
 
“In oktober maximaal 30 mensen tijdens 
eredienst en géén gemeentezang...”  
Met pijn in het hart, maar overtuigd van het 
belang van dat dringende advies raadt de 
Protestantse Kerk in Nederland haar 
gemeenten aan de richtlijnen van de 
overheid ter harte te nemen. Net als in 
zoveel andere kerken nemen we ook in de 
Michaëlkerk onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid tegen de verbreiding 
van corona. Maar de diensten gaan wel 
degelijk door! Komende zondag, de vierde 
van de herfsttijd, gaat ds. Pieter Goedendorp 
voor in de viering. Wim ter Haar bespeelt 
het orgel. En zolang samenzang niet 
verantwoord lijkt brengt de zanggroep -
deze week met Betty Bijkerk, Pieter 
Hogendoorn, Carine Roos en Maarten 
Westerduin- de liederen ten gehore.  
In de dienst van komende zondag zijn -net 
als op “Israëlzondag” vorige week- de 
Joodse wortels van het christelijk geloof 
terug te horen. We horen een gedeelte van 
Psalm 119 en volgen dan het spoor van de 
lezingen uit het Matteüsevangelie weer 
verder: Matteüs 22: 1–14. 
 

Er geldt vooralsnog dus een maximum van 
30  kerkgangers. Wil je naar de kerk komen, 
bel of app dan uiterlijk vrijdagavond naar 
06 82 73 48 61. Je krijgt dan contact met 
één van de leden van de coördinatiegroep. 
Aanmelden blijft vanwege de corona-
maatregelen nodig. Heb je aarzelingen? 
Geen probleem, maar weet dat de 
anderhalve meter maatregel in de 
kerkruimte goed wordt toegepast! Daarom 
wordt ook iedereen verzocht op tijd, 
uiterlijk 9.45 uur aanwezig te zijn. Het 
dragen van een mondkapje is niet verplicht. 
Dat laten we aan ieders eigen wens over. We 
gebruiken in deze periode één ingang: de 
zijdeur van het Michaëlhuis. Leden van het 
coördinatieteam wijzen je graag waar je 
plaats kunt nemen. Na afloop van de dienst 
wachten we ook weer op hun aanwijzingen 
om het verlaten van de kerk goed te laten 
verlopen.  
 
Mòcht het aantal aanmeldingen groter zijn 
dan het aantal toegestane kerkgangers, dan 
noteren we wie niet meer toegelaten kon 
worden als eerste aanmelding voor de 
komende zondag.  
 
 
Orde van dienst zondag 11 oktober 
-mededelingen, introfilm  en orgelspel  
-aansteken  van  de  intentiekaarsen 
-welkom  
-zanggroep: "Ontwaak, o mens…" Lied 215: 
1, 2, 3 en 4 
-hand op het hart 
-gebed op de drempel, votum, groet 
-bij deze dienst 
-we luisteren naar:  Psalm 119  
-voor / met de kinderen 
-we luisteren naar: “Onder, boven, voor en 
achter...” 
-Schriftlezing  Matteüs 22: 1-14 
-zanggroep: “Maak ons uw liefde, God, tot 
opmaat...” Lied 974: 1 en 2 
-preek 
-zanggroep: "Vernieuw in ons, o God” Lied 
858  
-dank- en voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’ 
-tenslotte 
-zegen 
-slotlied 
-zanggroep: “Zingt volop Gods lof”  
-hand op het hart 
-mededelingenfilm 
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De diensten beginnen om 10.00 uur en 
worden live uitgezonden wie 
www.kerkomroep.nl. De  uitzending begint 
ongeveer vijf minuten vóór kerktijd. Schakel 
PC of Kerkomroep-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 ⟳).  
 

En verder vooruit… 

 
Al te ver vooruit kijken doen we niet. De 
coronamaatregelen maken plannen maken 
knap lastig. Maar we willen wel alvast de 
blik richten naar zondag 18 oktober.  We 
hopen dan in de dienst de doop te vieren 
van Sarah Anna Hendrika Willemse. Sarah, 
dochter van Patrick en Tineke Willemse,  
werd op 2 januari geboren. Ze is het zusje 
van de 2½ jaar oude Elise. De 
coronapandemie doorkruiste de plannen 
om haar op de Paasdag te laten dopen. Ook 
al kan de doop jammer genoeg nog altijd 
niet in een volle kerk bediend worden met 
de wijde kring van de gemeente als 
doopgetuige, Tineke en Patrick willen toch 
graag hun dochter ten doop houden. Ook op 
deze plaats wensen we Tineke en Patrick 
alvast een mooie doopviering en alle goeds 
toe. 
 
Om de doopouders in de gelegenheid te 
stellen hun naaste familieleden om zich 
heen te hebben, zal er deze zondag een 
beperkt aantal zitplaatsen voor andere 
kerkgangers beschikbaar zijn. 
 

Omzien naar elkaar 
 
Harry Lokhorst is intussen al enkele weken 
in De Gelderse Vallei, Willy Brandtlaan 10, 
6716 RP Ede, opgenomen. Vóórdat een 
nieuw chemotraject kan beginnen moet 
eerst met een infectie afgerekend worden. 
Tjeerd Jongeling is opgenomen in 
zorgcentrum Bovenwegen, Heideweg 2, 
3708 AT Zeist. De heer Henk Steenbeek is 
nog altijd in De Ridderhof, De Postmeester 
93, 3958 DC Amerongen. Er zijn meer 
zieken, die thuis verblijven of van huis uit 
een behandeling ondergaan. De tweede 
coronagolf brengt hen soms ook 
onzekerheid over de voortgang van hun 
behandeling. Niet iedereen wordt op deze 
plaats genoemd. We bidden voor hen allen 
om moed en kracht. 
 

 
Bloemengroet  
 
De bloemengroet 
van zondag 4 
oktober ging naar 
mevrouw Janny van  
Riet.  
Na  een ongelukkige 
val in februari heeft 

zij nog steeds pijnklachten, waar op dit 
moment helaas niet veel aan te doen is.  
 
 

Bedankt....... 
 
Blij verrast dat ik het mooie boeket bloemen 
mocht ontvangen vanuit de Michaelkerk. 
Bedankt ook voor de telefoontjes, bezoekjes 
en mooie kaarten met bemoedigende 
woorden als teken van medeleven, dat doet 
me heel erg goed. 
Dankbaar ben ik ook dat ik elke zondag 
thuis live de kerkdienst kan volgen via 
Kerkomroep. Hierbij wil ik het beamerteam 
en allen die zorg dragen om de kerkdienst 
mogelijk te maken hartelijk bedanken. 
 
hartelijke groet, 
Corrie Doornenbal-van Doorn 

 
 
 
 

http://www.kerkomroep.nl/
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Vieringen in coronatijd - van het 
moderamen 
 
Vorige week waren er de door de regering 
afgekondigde aangescherpte corona-
maatregelen, deze week gevolgd door extra 
maatregelen als gevolg van het overleg van 
minister Grapperhaus met de kerkelijke 
organisaties. Deze informatie stelde ons 
natuurlijk voor de vraag: wat betekent dit 
alles voor onze zondagse kerkdiensten en 
voor andere bijeenkomsten.  Het in onze 
gemeente aangestelde coördinatieteam 
heeft zich over de nieuwe richtlijnen 
gebogen en een aantal adviezen en 
aanbevelingen opgesteld. Op basis hiervan 
heeft het moderamen het volgende 
besloten: 

1. De regels voor onze erediensten 
waren al in lijn met de landelijke 
richtlijnen en behoeven weinig 
verandering.  Het aantal bezoekers 
maximeren we voorlopig weer op 
30. We blijven gebruik maken van 
een aanmeldsysteem, houden 
onderling afstand, desinfecteren de 
handen en nemen de jas mee naar de 
zitplaats. Er vindt geen gemeente-
zang plaats; de liederen worden 
gezongen door een  zanggroepje. 

2. Koffiedrinken na de dienst is alleen 
mogelijk als het buiten kan. Tot nu 
toe ging dat goed, maar het is 
duidelijk dat de weersomstandig-
heden de mogelijkheden de 
komende tijd zullen beperken.  

3. Het gebruik van een mondkapje 
willen we niet verplichten, maar het 
advies vanuit de overheid is helder. 
U bent vrij hierin uw eigen keuze te 
maken.  Desgewenst kunt u met 
mondkapje op de kerk binnen 
komen en dit afdoen als u bij uw 
zitplaats bent aangekomen. 

4. Wat betreft andere bijeenkomsten 
dan een kerkdienst gaan we uit van 
een maximum van 20 personen in 
het Michaëlhuis.  Conform het advies 
van de PKN stellen we ons 
terughoudend op wat betreft te 
organiseren activiteiten, maar willen 
we dit wel per keer en per situatie 
bekijken. Immers, sommige 
activiteiten hebben ook duidelijk 
een pastoraal karakter en zorgen 

ook weer voor onderlinge 
verbinding - iets wat we in deze tijd 
juist zo nodig hebben. Daarom is 
deze week de catechese van start 
gegaan, blijft de kerk op 
vrijdagochtend open en kan ook de 
bijbelgespreksgroep weer van start 
gaan. Uiteraard is dit alles op basis 
van de kennis van nu en zal ook van 
belang zijn hoe organisatoren en 
deelnemers hier tegenaan kijken. 

 
Verder blijven natuurlijk alle andere zorg-
vuldigheidseisen van kracht: deelnemers 
mogen geen klachten hebben, we houden 
anderhalvemeter afstand, stoelen staan van 
tevoren klaar, er wordt extra geventileerd 
en we desinfecteren onze handen bij 
binnenkomst. 
 
Ina Wolff, scriba 
 
 

Bijbelgespreksgroep – woensdag 14 
oktober  
 
Een herstart van de Bijbelgesprekskring is 
óók binnen de opgelegde beperkingen 
mogelijk. Zo hopen we weer eens in de 
maand op woensdagmorgen elkaar te 
kunnen ontmoeten. De eerste bijeenkomst is 
op woensdag 14 oktober van 10.00 tot 
11.30 uur in de grote zaal van het 
Michaëlhuis. We houden daarbij goed 
rekening met de anderhalvemeter regels. Bij 
de kern van het kerkelijke leven horen de 
zondagse eredienst, ontmoeting en 
geloofsgesprek. Zo draagt de 
bijbelgespreksgroep bij aan de vitaliteit van 
het gemeenteleven. Al vele jaren. LET OP: in 
verband met de COVID-19-regelgeving is 
het nodig van tevoren op te geven! 
Aanmelden kan tot en met dinsdagmorgen 
13 oktober bij p.f.goedendorp@pknleersum.nl. 
Bellen mag ook, liefst dinsdag rond 9.00 uur: 
0343 453845. 
 
ds. Pieter Goedendorp 
 
Kerkdiensten komende periode 

 
18 oktober: ds. Pieter Goedendorp  

25 oktober: ds. Pieter Goedendorp 

1 november: ds. Jan Stelwagen 

 

mailto:p.f.goedendorp@pknleersum.nl
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Open ochtenden 
 
Iedere vrijdag is er 
van 10.30 – 12.00 
uur gelegenheid in 
het Michaëlhuis om elkaar te ontmoeten, bij 
te praten, en een kop koffie te drinken. Nu 
we elkaar rondom de kerkdiensten nog niet 
helemaal als vanouds kunnen ontmoeten, is 
dit voorlopig misschien een mooi 
alternatief.  
De stoelen staan in een wijde kring en 
daarnaast worden de gebruikelijke  
voorzorgsmaatregelen genomen.  
Iedere vrijdagochtend is een gastheer of 
gastvrouw aanwezig.  
 
Van harte welkom! 
 
 
Herhaalde oproep: hulp gezocht voor 
Snuffelschuur 
 
Wie o wie komt op zaterdagochtend helpen 
bij het desinfecteren van de winkelmandjes? 
Tot nu toe hebben zich twee gemeenteleden 
gemeld en wat zou het fijn zijn als daar nog 
wat aanmeldingen bij komen, zodat er meer 
gerouleerd kan worden. Ieder aanbod is 
overigens welkom: je mag van 9.00 - 12.00 
uur komen, maar van 9.00 - 10.30 of van 
10.30 - 12.00 uur kan ook. Op de 
maandagochtend kan de Snuffelschuur 
overigens ook nog vrijwilligers gebruiken, 
voor het sorteren van de binnengekomen 
goederen.  
Gezien onze bijzondere relatie met de 
Snuffelschuur brengen we deze oproep 
graag (nogmaals) onder de aandacht van 
onze gemeenteleden en andere lezers van 
deze nieuwsbrief.  
Aanmelden kan  (graag zo spoedig mogelijk) 
bij de secretaris van het bestuur van de 
Snuffelschuur, Hetty van den Broek: 
hetty65@ziggo.nl 

 
 
Bericht van HVV 
 
In verband met de huidige situatie m.b.t. het 
coronavirus zullen er in ieder geval in de 
maanden oktober en november geen 
bijeenkomsten van de Hervormde Vrouwen 
Vereniging zijn. 
 

Wat kan ik vandaag betekenen voor 
de mensen die op mijn weg komen? 
 

 
 
Gebruik je oren om te horen 
en je ogen om te zien 
Kijk en luister naar de ander 
of je nodig bent misschien 
 
Gebruik je handen om te helpen 
en je voeten om te gaan 
Zorg en aandacht zonder vragen 
om een ander bij te staan 
 
Gebruik je liefde om te troosten 
om te delen angst en pijn 
Droog de tranen van de ander 
om er voor elkaar te zijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mooie opbrengst collecten Beeld en 
geluid 
 
De collecte opbrengst over de laatste 6 
maanden  was een blijde verrassing voor de 
mensen van beeld en geluid. Hieruit spreekt 
het belang dat de Michaëlkerk gemeente 
hecht aan het audiovisuele onderdeel van de 
kerk. Behalve onderhoud aan apparatuur en 
software is er sinds eind maart meer budget 
nodig voor de uitzendingen. De gemiddelde 
uitzendkosten stegen met ruim € 80,- per 
maand. Dit heeft te maken met het grotere 
aantal kijkers sinds de corona tijd. Dankzij 

mailto:hetty65@ziggo.nl
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de goede collecte opbrengsten kan op tijd 
nieuwe software aangeschaft worden en 
kan over enige tijd een van de oudste 
computers vervangen worden. Zo kunnen 
we de kerkdiensten met 11 gemotiveerde 
mensen bij u thuis  blijven ‘bezorgen’. 

 
Het beamerteam 
 
 
Collectebestemmingen 
 
Zondag 11 oktober 2020 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie 
voor “Een Bijbel voor iedereen in China", 
het gemeenschappelijke jaarproject met de 
Johanneskerk. 
 
De Bijbel is steeds slechter verkrijgbaar in 
China, en voor mensen van het platteland te 
duur. Kerk in Actie helpt met subsidies voor 
bijbelpapier om de bijbel betaalbaar te 
houden. In China zijn veel 
minderheidsgroepen voor wie de voertaal 
geen mandarijn is. Kerk in Actie helpt bij 
Bijbelvertaling in minderheidstalen zodat de 
Bijbel in hun hartstaal beschikbaar wordt. 
Ook helpt ze bij alfabetiseringscursussen 
zodat mensen deze bijbels kunnen lezen. 
Hoewel de grootste bijbeldrukkerij ter 
wereld in China staat, zijn de meeste bijbels 
bestemd voor de export. Elk jaar opnieuw 
moet de Chinese Raad van Kerken bij de 
overheid een verzoek indienen voor het 
aantal Bijbels dat ze denkt nodig te hebben. 
Christenen uit arme gebieden kunnen geen 
eigen Bijbel betalen. Daarom helpt Kerk in 
Actie met subsidie. Zo kan er ook voor hen 
een Bijbel worden gedrukt. 
 
Het nummer van de diaconie is:  
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie 
Michaëlkerk Leersum.  
 
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 is: beeld en 
geluid.       
 
Als u onze gemeente wilt steunen met een 
extra gift, kunt u deze overmaken op: 
NL 40 RABO 03 73 72 41 36 onder 
vermelding van "gift corona". 

Financiën van de Diaconie 
 
Giften  
Voor de attenties welke de Diaconie 
bezorgde voor onze gemeenteleden tussen 
de 70 en de 80 ontvingen wij:  
10 euro via de bank 
2 maal 20 euro met een mooie bedankkaart 
20 euro met een mooie bedankkaart via 
ouderling Wim Immink 
2 maal 10 euro in een enveloppe 
 
Voor de actie “Help Moria” is tot nu toe 
290,00 euro overgemaakt! 
 
Collectes van 15 maart t/m 30 augustus 
2020: 
15 mrt KiA Zuid-Soedan € 122,50 
22 mrt Dorcas Moldavië € 157,50 
29 mrt NBG   € 189,00 
5 april Bijbels voor China € 207,25 
12 apr KiA Kinderen in de knel€ 203,75 
19 apr Hulporganisatie ZOA € 165,75 
26 apr Gevangen zorg Nl € 227,25 
3 mei KiA Noodhulp Nigeria € 154,00 
10 mei St. de Regenboog € 251,00 
17 mei Bijbels voor China € 157,00 
24 mei Hospice de Wingerd € 261,00 
31 mei KiA Pinksterzending € 154,50 
7 juni KiA gestrande  vluchtelingen  
    € 212,25 
14 juni SchuldHulpMaatje € 175,25 
21 juni KiA Werelddiaconaat € 109,25 
28 juni De Herberg  € 180,75 
5 juli Bijbels voor China € 169,40 
12 juli Leger des Heils € 250,50 
19 juli Hulporganisatie ZOA € 168,25  
26 juli Oikocredit  € 160,55 
2 aug Bijbels voor China € 54,10 
9 aug St. de Hezenberg € 71,25  
16 aug KiA vluchtelingen  
 Rwanda  € 64,00  
23 aug KiA slachtoffers  
 Beiroet   € 182,10  
30 aug Voedselbank UHR € 123,94 
Zendingsbussen  € 54,04
  
 
Hartelijk dank voor uw gaven namens uw 
Diaconie,  
Jos Versluis, penningmeester. 
 
 
 
 


