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Nieuwsbrief  
13 november '20 
 
 
 
 
Zondag 5 april 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Zondag 15 november  
 
De negende zondag van de herfsttijd. 
Voorganger is ds. Erik Schuddebeurs uit 
Houten. 
Wil je naar de  kerk komen, bel of app dan 
uiterlijk vrijdagavond naar 06 82 73 48 
61. In verband met zorgvuldige navolging 
van de coronamaatregelen wordt iedereen 
verzocht op tijd, uiterlijk 9.45 uur aanwezig 
te zijn. Het dragen van een mondkapje is 
niet verplicht, wordt door velen wel op prijs 
gesteld, maar laten we aan ieder zelf over. 
We gebruiken in deze periode één ingang: 
de zijdeur van het Michaëlhuis. Leden van 
het coördinatieteam wijzen 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.  
 

Orde van dienst zondag 15 november 
-introfilm en orgelspel 
-aansteken van de kaarsen door de diaken 
van dienst 
-welkom door de ouderling van dienst 
-Zingen: lied 90 vers 1 en 8 (Psalm van de 
zondag) 
- Gebed op de drempel 
- Bemoediging en groet 
- Bij deze eredienst... 
- Zingen: lied 992 
- Met de kinderen 
- Zingen: lied 288 
 (Kinderen gaan naar de kindernevendienst) 

- Schriftlezing:Matteüs 25 vers 31 – 46 
- Zingen: lied 513 vers 3 
- Verkondiging 
- Zingen: lied 973 
- Gebeden: Dank, voorbeden, stil gebed en 
Onze Vader 
(Kinderen uit de kindernevendienst komen 
terug) 
- Tenslotte 
- Zingen: lied 769 vers 5 
- Zegen 
 
De dienst begint om 10.00 uur en wordt live 
uitgezonden via www.kerkomroep.nl. 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). 

 
Kerkomroep 
 
Helaas .... ook afgelopen zondag deed zich 
(voor de derde keer op rij) een storing voor. 
Gelukkig bleek achteraf de gehele 
kerkdienst wel online te staan, maar zo'n 
ervaring vergt wel het nodige geduld van 
iedereen! Zowel voor u als kijker als voor 
iedereen die bij de dienst betrokken is, is dit 
heel frustrerend. Dit wordt ook onderkend 
door Kerkomroep. Vorige week dacht men 
het probleem gevonden (en opgelost) te 
hebben, maar door de storing van afgelopen 
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zondag werd duidelijk dat de mogelijke 
oorzaak toch ergens anders lag. Men werkt 
nu met man en macht om de nodige 
aanpassingen te verrichten, zodat de 
techniek hopelijk zo snel mogelijk weer naar 
behoren functioneert.  
We hopen dat u het thuis nog even volhoudt, 
door toch te blíjven proberen de dienst live 
te volgen. Of de dienst later terug te kijken. 
En mocht er a.s. zondag nou weer een 
storing bij Kerkomroep optreden, dan is het 
goede nieuws dat de apparatuur om zelf 
diensten te kunnen opnemen deze week is 
binnengekomen.  
A.s. zondag zal getest worden. Als er weer 
sprake is van een storing, dan zullen wij de 
dienst zelf opnieuw uitzenden. In dat geval 
kan er teruggekeken worden vanaf 13.00 
uur.  
Hierbij gaan we ervan uit dat de belasting 
van de server van Kerkomroep op dat 
tijdstip dan niet meer het probleem is. 
 
 

Omzien naar elkaar 
 
Wout Blankestijn 
keerde in de afgelopen 
week thuis terug na een 
opname van enkele 
weken zorgcentrum 
Bovenwegen. Daar is 
nog altijd Tjeerd Jongeling opgenomen: 
Warande zorgcentrum Bovenwegen, 
Heideweg 2, 3708 AT Zeist. Ernstig ziek, 
maar thuis, is Harry Lokhorst, voor wie 
intussen een goede palliatieve zorg wordt 
geregeld. Na de eerder op deze plaats 
gemelde onderzoeken kon Maas van de 
Lagemaat in de afgelopen week met succes 
worden behandeld. Nu is het nog wachten 
op de dotteringreep die moet volgen. Niek 
van Hussel kwam fietsend ten val, waarbij 
hij kneuzingen opliep. Een pijnlijke 
tegenvaller. Voor Dick Doornenbal was er 
bemoedigend bericht na de scan die hij 
onlangs onderging. De chemokuren zullen -
na een drietal pauzeweken- kunnen worden 
voortgezet.  Joop de Fluiter revalideert 
thuis van de operatie die plaatsvond en 
hoopt daarna snel de knieoperatie te 
kunnen ondergaan die aanvankelijk al aan 
het begin van dit jaar plaats zou vinden. 
Inmiddels weet u hoe ook andere 

gemeenteleden, niet altijd met name 
genoemd, in verband met ernstige ziekte 
met uiteenlopende vooruitzichten onder 
behandeling zijn. Soms is er een goede 
uitslag, vaak zijn er zorgen. Laten we 
proberen -ondanks alle beperkingen die er 
tijdens de pandemie zijn opgelegd- met hen 
mee te leven en hen gedenken in onze 
gebeden. 

 
Bloemengroet  
 
Afgelopen zondag 8 
november waren er 
twee boeketten 
bloemen. Op deze 
oogstzondag ging het 
ene boeket naar goed 

gebruik naar een van de agrariërs in onze 
gemeente: Ria en Leo van Doorn. Het andere 
boeket ging ter bemoediging naar de heer 
Rients Zoodsma.  

 
 
Kerkdiensten komende periode 
 
22 november: ds. Pieter Goedendorp 
29 november: mw.ds. G. Morsink, Zeist 
6 december: ds. Pieter Goedendorp 
13 december: ds. Jan Stelwagen 
 

Verhuisbericht 
 
Er kwam een adreswijziging binnen van 
mevrouw Mies van den Berg – van der 
Horst. Zij verhuisde vorige week van de 
Kersengaard naar de Schermerij: een hele 
overstap. Alle goeds toegewenst in de 
nieuwe woning! 
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Dierbaren gedenken  

 
Volgende week is het alweer de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar: de 
Eeuwigheidszondag. We gedenken dan in de 
dienst de overledenen van de afgelopen 
twaalf maanden. We noemen hun namen en 
steken bij iedere naam een kaars aan. Een 
kaars als een stil gebed.  
Er zijn veel gemeenten waar -in gewone 
tijden- kerkgangers de mogelijkheid krijgen 
om dierbaren die hèn zijn ontvallen te 
gedenken en een lichtje aan te steken. In de 
Michaëlkerk kozen we daar niet voor. Maar 
nu in de pandemie alles anders is dan 
anders en het veel mensen onmogelijk is om 
zelf -waar dan ook- ter kerke te gaan, bieden 
we de mogelijkheid om die namen wel te 
laten klinken. Is er in uw/jouw kring een 
overledene om te blijven gedenken, neem 
dan gerust contact op en geef  zijn/haar 
naam (een roepnaam volstaat!) aan mij 
door: p.f.goedendorp@pknleersum.nl. 
Vanwege de voorbereiding op de dienst 
graag uiterlijk woensdag 18 november!  
 
Ds. Pieter Goedendorp  

 
 
Reactie op financiële situatie 
Michäelkerk 
door enkele betrokken gemeenteleden 
 
Ons als gemeenteleden werd gevraagd mee 
te denken, hoe wij tot een gezond financieel 
beleid kunnen komen. Ook wij hebben 
meegedacht, vandaar dit schrijven. 
Dat er op jaarbasis een structureel tekort 
van € 30.000,- is, is zeer zorgwekkend. 
Op welke manieren wij de gevolgen van dit 
probleem kunnen oplossen, daar moeten wij 

samen als gemeenteleden heel sterk over 
nadenken. 
Als dit de toekomst is, zoals wij in de 
nieuwsbrief van 6 november konden lezen:  
- geen seniorenpastor 
- geen betaalde kostersfunctie 
- geen full-time predikant 
dan voelen wij de behoefte om te zeggen: 
kom op gemeenteleden, dat kunnen wij 
s.v.p. toch niet laten gebeuren! 
Het moet toch mogelijk zijn dit probleem 
met elkaar op te lossen. 
Als wij bedenken dat - in de coronatijd - alle 
medewerkers van de kerk er tot nu toe alles 
aan doen om ons, op welke manier dan ook, 
bij de kerk te blijven betrekken, hoe kunnen 
wij dan als gemeenteleden achterblijven? 
Ons voorstel is: laten we met elkaar een 
extra donatie geven om dit gat te dichten. 
Laat ons en onze Michaëlkerk niet in de 
steek. Mogen wij op u rekenen?  
 
 
Boekenclub 

Aan het begin van het seizoen kondigden we 
de bijeenkomst van de Boekenclub op 
maandag 16 november aan. Het mag 
duidelijk zijn dat die bijeenkomst NIET 
doorgaat. Zodra het mogelijk zal zijn hopen 
we toch weer in het Michaëlhuis om de tafel 
te zitten en met elkaar te spreken over de 
roman van Murat Isik “Wees onzichtbaar”.  
Deze -bekroonde- roman vertelt het verhaal 
van Metin, een Turks jongetje dat op 
vijfjarige leeftijd met zijn ouders en zijn 
zusje in de Amsterdamse Bijlmer 
terechtkomt en daar opgroeit. Het gezin 
wordt gedomineerd door een tirannieke 
vader, die een groot deel van de 
gezinsuitkering uitgeeft aan gokken en 
drinken. Murat Isik trekt de lezer vanaf de 
eerste bladzijde het verhaal binnen en toont 
je een wereld waarvan je haast geen weet 
kunt hebben. Het boek vertelt op haast 

mailto:p.f.goedendorp@pknleersum.nl
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elegante en lichtvoetige manier een ernstig 
verhaal.  
Voor belangstellenden maakten we een 
korte “leeswijzer” en wat vragen bij het 
boek om daar alvast eens over na te denken.  
Neem even contact op met Jolande Bos, tel. 
06-57584811, e-mail: j.bos@pknleersum.nl  
en het komt in de bus of mailbox. 
ds. Pieter Goedendorp  / Jolande Bos 

 
Erkenning en verantwoordelijkheid  

 
De “Kristallnacht” van 9 op 10 november 
1938 was de eerste openlijke geweldpleging 
tegen de Joden in Duitsland na de 
machtsovername door de nazi's in 1933. De 
pogrom markeerde de start van de 
systematische vervolging van de Joden, de 
Shoah van de Tweede Wereldoorlog. Nog 
altijd wordt de Kristallnacht herdacht, ook 
in ons land. In het jaar waarin we driekwart 
eeuw bevrijding vieren sprak de scriba van 
de Protestantse kerk, ds. René de Reuver, 
tijdens de nationale herdenking in de Raw 
Aron Schustersynagoge in Amsterdam. De 
door hem uitgesproken verklaring onder de 
titel ‘Erkenning en Verantwoordelijkheid’ 
haalde in de afgelopen week het landelijke 
nieuws. 
 
 ‘Het is onvoorstelbaar hoe groot het verdriet 
is dat de Shoah in de Joodse gemeenschap 
heeft teweeggebracht en hoe diep de pijn die 
de overlevenden hebben gevoeld. Een pijn die 
door de volgende generaties wordt 
meegedragen en ervaren. Het is in erkenning 
van dat verdriet en die pijn dat de 
Protestantse Kerk in Nederland zich richt tot 
de Joodse gemeenschap in ons land.’ staat er 
onder meer in de verklaring.  
 
Op drie manieren is in de verklaring sprake 
van erkenning van schuld. Allereerst erkent 
de Protestantse Kerk zonder 

terughoudendheid dat de kerk mede de 
voedingsbodem heeft bereid waarin het 
zaad van antisemitisme en haat kon groeien. 
Vervolgens wordt benoemd dat ‘het de 
kerkelijke instanties in de oorlogsjaren 
veelal aan moed heeft ontbroken om voor 
de Joodse inwoners van ons land positie te 
kiezen. Dit ondanks de daden van 
ongelofelijke persoonlijke moed die, God-zij-
dank, ook door leden van de kerken werden 
verricht.’ En ook is er een erkenning van 
falen in de opvang van Joden die na 1945 
terugkeerden in onze samenleving. 
 
Aan de Joodse gemeenschap in Nederland 
wordt daarom gezegd: 
‘In de erkenning van dit alles belijdt de kerk 
schuld. Vandaag in het bijzonder tegenover 
de Joodse gemeenschap. Want antisemitisme 
is zonde tegen God en tegen mensen. Ook de 
Protestantse Kerk is deel van deze schuldige 
geschiedenis. Wij schoten tekort in spreken en 
in zwijgen, in doen en in laten, in houding en 
in gedachten.’ 
 
De Protestantse Kerk erkent tevens haar 
verantwoordelijkheid voor het heden en de 
toekomst, ‘om alles te doen wat mogelijk is 
om de joods-christelijke relaties verder uit 
te laten groeien tot een diepe vriendschap 
van twee gelijkwaardige partners, onder 
andere verbonden in de strijd tegen het 
hedendaagse antisemitisme’. 
 
Op de website van de Protestantse kerk is 
de verklaring in z’n geheel terug te lezen. 
Daar is ook een Brochure 'Erkenning en 
verantwoordelijkheid' te downloaden, 
waarin de verklaring, een toelichting en 
artikelen waarin de rol van de kerken in en 
na de Tweede Wereldoorlog wordt belicht:    
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/v
erklaring-van-de-protestantse-kerk-tijdens-
kristallnachtherdenking-2020/ 
 

 
Noodoproep Snuffelschuur 
 
De Snuffelschuur is dringend op zoek naar 
mensen die (tijdelijk) op zaterdagochtend 
willen komen helpen. Op dit moment zijn 
enkele vaste medewerkers wegens ziekte 
uitgevallen, waardoor de bezetting op 
zaterdagmorgen te klein is. Dit heeft weer 

mailto:j.bos@pknleersum.nl
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https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/verklaring-van-de-protestantse-kerk-tijdens-kristallnachtherdenking-2020/
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tot gevolg dat bepaalde afdelingen voor de 
verkoop niet bemand zijn. 
Wie o wie komt een handje helpen? Graag zo 
spoedig mogelijk aanmelden bij   Teus 
Lagerweij (voorzitter van het bestuur van 
de Snuffelschuur): Lagerweij1@gmail.com. 
Telefonisch mag ook op 06-83164140. 

 
 
Eerst dit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadat ik een paar weken geleden de start van 
een Bijbelpodcast voor kinderen meldde, 
maakte iemand me erop attent nog niet 
eerder aan diezelfde podcast voor (jongeren 
en) volwassenen aandacht te hebben 
geschonken. Bij deze  - en met plezier!  
Het gaat over “Eerst dit,” een dagelijkse 
gratis Bijbelpodcast van EO, IZB en NPO 
radio 2. De naam “Eerst dit” is ontleend aan 
de tekst "Zoek eerst het Koninkrijk van 
God". De podcast brengt de Bijbel tot 
klinken in je dagelijks leven en helpt om in 
de drukte van alledag ruimte te vinden om 
groeien in geloof in God en in het volgen van 
Jezus. Elke doordeweekse dag verzorgt één 
van de vijf theologen van het vaste team dat 
aan de reeks meewerkt een aflevering met 
steevast een Bijbelgedeelte, een 
overdenking en een kort gebed. Iedere 
morgen staat er een nieuwe aflevering klaar, 
die steeds zo’n zeven minuten duurt. Zeven 
minuten, een prima tijd om thuis even voor 
te gaan zitten of onderweg te beluisteren. 
Sinds een tijdje volg ik de podcast zelf en 
eerlijk, geen dag gaat voorbij zonder een 
aansprekende gedachte of uitdagende zin! 
Onlangs vierde de podcast z’n 500ste 
aflevering.  In die tijd bleek uit 
luisteronderzoek dat het met een 
maandbereik van ruim 210.000 luisteraars 

de populairste podcast van de NPO is 
geworden.  
“Eerst dit” is te beluisteren via NPOradio2 
(www.nporadio2.nl/podcasts/eerst-dit) en 
een eigen app, die in Apple’s App Store en 
de Google Play Store te downloaden is. 
Daarnaast zijn de podcasts ook te 
beluisteren via Spotify of de andere podcast-
apps van Apple of Android. 
 
Pieter Goedendorp 
 

 
Collectebestemmingen 
 
Zondag 15 november 2020 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie 
voor “Woord en Daad" 
 

 
Op hun site schrijven ze: Ieder mens is 
geschapen naar Gods beeld en alle mensen 
zijn gelijkwaardig. Daarom weten we ons 
geroepen om Gods liefde en barmhartigheid 
te weerspiegelen en door te geven. Zoals in 
onze missie staat: In een gebroken wereld, 
getekend door armoede en onrecht, streeft 
Woord en Daad naar zichtbare tekenen van 
Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels 
perspectief op gerechtigheid en 
barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te 
dragen aan een duurzame verandering van 
mensen hier en daar. 
 
We willen onze verantwoordelijkheid 
nemen om vanuit die missie met hoge 
ambities duizenden mensen zoals Oudaegro, 
Dina, Alamu en Kate te bereiken, door 
programma’s die verbinden en 
levensveranderend zijn. Zo wordt onze visie  
werkelijkheid: Als bijbelgetrouwe 
organisatie verbinden we, samen met lokale 
partners en actoren uit relevante sectoren, 

http://www.nporadio2.nl/podcasts/eerst-dit
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mensen wereldwijd. Zo geven we vorm aan 
een menswaardig bestaan voor armen en 
rijken en scheppen we hoop en kansen om 
armoede te overstijgen. 
We zien die hoop en kansen als Oudaegro 
door nieuwe technieken zijn oogst weer ziet 
groeien. Als we tot het hoogste niveau gaan 
om álle kinderen in Haïti naar school te 
laten gaan, ongeacht hun afkomst. Als we 
met de overheid in Ethiopië samenwerken 
om jongeren daar een toekomst te bieden. 
Als we vol verwondering zien dat Kate, 
mede dankzij haar sponsors in Nederland, 
nu een sterke en onafhankelijke vrouw is. 
 
Woord en Daad werkt wereldwijd in 22 
landen, voor vele kwetsbare doelgroepen. 
Want we weten: door mensen in een land 
samen te laten groeien, gaan ze samen op 
weg naar een zelfstandig bestaan. We 
verbinden mensen, organisaties en sectoren 
in een land, en over landsgrenzen heen. 
Via onze programma’s Agrarische 
ontwikkeling, Beleidsbeïnvloeding, 
Bewustwording, Duurzaam water, Educatie, 
Noodhulp en weerbaarheid en Werk en 
opleiding, werken we al 45 jaar aan 
duurzame verandering. 
 
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 deze week 
is: jeugd- en jongerenwerk.  
 
 
Financiën 

Giften 

De volgende giften werden in de afgelopen 
tijd ontvangen: 
 
• € 50.00 via Dhr. H. van de Lagemaat 

Darthuizen wijk 3 

• € 52.30 via Dhr. B. Hogendoorn wijk 4  

• € 10.00 via Dhr. P. Hogendoorn 

kaartenactie 

• €   5.00 via Mevr. J. van de Berg  

 

Hartelijk dank namens het College van 

Kerkrentmeesters. 

       Lia van de Lagemaat 
 
 

 

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". 
 


