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Zondag 19 april - Beloken Pasen 
 
De eerste zondag ná Pasen. ‘Beloken’ 
betekent zoiets als ‘gesloten’, denk bij 
voorbeeld aan ‘luik’. Deze term wordt ook 
wel in verband gebracht met het feit dat de 
volgelingen van Jezus, de apostelen, zich na 
diens dood en verrijzenis afgezonderd 
hadden, bang voor de dingen die konden 
gebeuren. Pas met Pinksteren doorbraken 
zij die angst en begon, nadat de Heilige 
Geest over hen was gekomen, hun prediking 
van de goede boodschap, het evangelie. 
Een "beloken" tijd... die term is eigenlijk ook 
wel van toepassing op de tijd waarin wij nu 
leven. Afgesloten van de gebruikelijke 
contacten, waarbij ook velen van òns  bang 
zijn voor de dingen die kunnen gebeuren. 
Maar ook in deze omstandigheden mogen 
we ons met elkaar verbonden weten, ook al 
zijn veel dingen anders dan anders...  
A.s. zondag  is er weer een online 
kerkdienst: we  komen  samen in het licht 
van de paaskaars, om te zingen, te bidden en 
de bijbel te openen. We zijn blij ds. Jan 
Stelwagen bereid te hebben gevonden in 
deze dienst voor te gaan: we gunnen ds. 
Pieter Goedendorp graag even een vrije 
zondag. 
Om 9.00 uur is de dienst live te volgen via 
Kerkomroep, maar terugkijken op een ander 
moment kan natuurlijk ook. 
De orde van dienst voor deze zondagviering 
treft u in de volgende kolom aan. 
 
Ina Wolff, scriba 

Orde van  dienst zondag 19 april: 
aansteken Paaskaars en intentiekaarsen 
welkom  
psalm van de zondag: Psalm 81:1, 4, 5 en 8 
gebed op de drempel, ‘votum’ en groet 
bij deze dienst… 
gebed om ontferming:  
Glorialied: ‘Halleluja’ (G.F. Händel; Tölzer 
Knabenchor)  
Schriftlezing: Genesis 8:6 t/m 17a  
Zingen: Lied 635:1, 2 en 3 
Schriftlezing: Johannes 20:19 t/m 23 
Zingen: Lied 644:1, 2 en 3 
Verkondiging 
Zingen: Lied 611:1 en 2 
gebed, afgesloten met het “Onze Vader” 
tenslotte 
zegen   
Zingen: Lied 650:1, 2, 3, 4 en 7 
 
Pasen 2020 

Het werd een Paasdag die we ons zullen 
heugen: Pasen 2020.  De Michaëlkerk bleef 
dicht, maar het internet verbond ons met 
elkaar. En méér dan anders ervoeren we -
vanaf het moment dat de nieuwe Paaskaars 
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in de lege dorpskerk werd binnengedragen 
tot en met het moment dat het “U zij de 
glorie” klonk- dat Pasen de dag blijft waarop 
we vieren hoe God juist óók in moeilijke 
tijden nabij is.  
De vele reacties op de dienst waren 
hartverwarmend. Reacties op de woorden 
die zijn gezegd. Op de persoonlijke manier 
waarop alles in beeld werd gebracht. 
Ontroering om de twee liederen die Carine 
Roos en Saskia Hoogendam zongen. 
Complimenten voor het “gemeentekoor” 
waar het enthousiasme vanaf straalde.  
Dat gelegenheidsgemeentekoor heeft 
trouwens een groot bereik gekregen! RTV 
Utrecht pikte het op in het nieuwsoverzicht 
van de Paasdag en ook de Protestantse Kerk 
plaatste het nieuws op de eigen website en 
Facebookpagina! Het Dienstencentrum 
informeerde naar ons “draaiboek”. Zo staat 
“onze” Michaëlkerk ook landelijk even voor 
het voetlicht.  
De kinderen van de nevendienst bleken in 
de dagen vóór Pasen ijverig bezig te zijn 
geweest om een prachtige verrassing voor 
de pastoriebewoners te maken! Aan het 
einde van de Paasmorgen hingen 
nevendienstleidsters Cathelijne en Janneke 
in de voortuin van de pastorie een slinger 
van mooie tekeningen op. Ze zijn allemaal 
even mooi!  

 
Een paar kinderen schreven er een 
Paaswens of een berichtje bij. Bij het lezen 
daarvan moesten we soms ontroerd even 
slikken. Alle kinderen: reuze bedankt! We 
hopen dat we elkaar gauw weer in het echt 
kunnen zien. Maar tot die tijd hebben we al 
jullie tekeningen om aan jullie te denken! 
Ds. Pieter Goedendorp 
 
Omzien naar elkaar 
 
Ook in deze 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! 
 
Piet Versteegh is geïnfecteerd met het 
Covid-19 virus en wordt nog altijd 
verpleegd op de IC van het Diaconessenhuis 
Utrecht. Hij wordt beademd en er is sprake 
van enkele complicaties. Het blijft spannend, 
vooral voor zijn vrouw Beppie, die intussen 
van haar mildere infectie genas en bij alle 
zorgen ook dankbaar is om de 
zorgzaamheid en aandacht die haar ook 
vanuit de buurt en de kerk tegemoet komt.  
Rijk van Geijtenbeek werd getroffen door 
een herseninfarct en moest in het 
ziekenhuis worden opgenomen. Hij kon na 
enkele dagen weer terug naar huis, waar 
Rijk en  Ria zich in deze ingewikkelde tijd 
met de nodige zorg  staande proberen te 
houden. 
Tjeerd Jongeling verblijft in het MRC 
Aardenburg in Doorn. Daar wordt de 
behandeling van de infectie voortgezet.  Als 
dat achter de rug is, zal de hersteloperatie 
kunnen plaatsvinden. 
Voor Harry Lokhorst is intussen de eerste 
chemobehandeling in een reeks achter de 
rug.  Op hoop van zegen. Na een drietal 
kuren zal een CT-scan moeten uitwijzen of 
het verlangde resultaat ook wordt bereikt.   
Ad van Riet moest in verband met 
complicaties bij zijn ziekte een voetoperatie 
ondergaan. Hij keerde weer naar huis terug 
en wordt daar nu verzorgd.  
 
Enkele gemeenteleden zijn in een langdurig 
behandeltraject, waar de coronatijd ook 
uitwerking op heeft. Het zijn onzekere 
tijden, zeker wanneer onderzoek aangeeft 
dat er nieuwe stappen gezet zouden moeten 
worden. We gedenken ook hen en wensen al 
onze zieken  goede moed en  sterkte toe. 
 
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.  
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 
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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)  
 

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 Beppie 
en Piet Versteeg, Roekenes 10. 
 
Gebedskring 
 
Door het coronavirus kan ook de 
gebedskring niet bij elkaar komen, maar dat 
betekent niet dat er niet wordt gedankt en 
gebeden. Integendeel: er is gedankt voor 
mensen die een huwelijksjubileum mochten 
vieren, voor goede uitslagen na 
onderzoeken en voor mensen die na 
ziekenhuis en revalidatie weer naar huis 
mochten. Nee, niet in de kring in het 
Michaëlhuis, maar thuis! Horen we van 
overlijden of ernstige ziekte en zieken-
huisopname, dan geven we dat aan elkaar 
door als gebedspunt. Ook wij sloten ons aan 
bij de wereldwijde kring van Christenen die 
op woensdag 25 maart samen het Onze 
Vader baden. Graag willen we u vragen  met 
ons te danken dat het mogelijk is, in 
verbondenheid met elkaar, de bijzondere 
diensten te volgen vanuit de Michaëlkerk, 
juist ook met Pasen. En te bidden voor de 
kansarmen in de wereld, zoals de daklozen 
en de mensen in vluchtelingenkampen en 
achterbuurten die getroffen worden door 
het coronavirus. 
Riek van Hussel 
 
 
Klokken van hoop en troost 
 
Om in deze onzekere tijd een boodschap van 

bemoediging, hoop en troost te blijven 

verspreiden, luiden 
in Nederland ook 
op de woensdag-
avonden in april 
van 19.00 – 19.15 
uur de kerk-
klokken. 

Met deze ‘klokken van hoop en troost’ 
verbinden we mensen met elkaar over de 
grenzen van sociaal isolement heen.  
Er wordt aan u gedacht!  
 
 
De kerkdienst meebeleven kan! 
 
De meeste gemeenteleden kijken live of 
later naar de kerkdienst via hun eigen 
computer, tablet of smartphone.  
 
Kerkomroep Settopbox 
Maar wist u dat de kerkdienst óók via de 
eigen TV bekeken kan worden? De 
kerkrentmeesters hebben een aantal “set-
topboxen” van de Kerkomroep: een 
ontvanger die  aangesloten kan worden op 
een internetverbinding (die is beslist nodig) 
en de eigen TV.  Op dit moment zijn er nog 
twéé Settopboxen op voorraad. Voor het 
aansluiten is een gebruiksaanwijzing 
bijgevoegd. 
 
KerkWebRadio 
Voor wie géén internet heeft, maar wel zou 
willen mee luisteren naar de dienst is er de 
KerkWebRadio. KerkWebRadio werkt via de 
telefoonlijn. Er is nog steeds een aantal 
ontvangers beschikbaar. Ook hier is voor 
het aansluiten een gebruiksaanwijzing 
bijgevoegd. 
 
Neem voor vragen over Settopbox of 
KerkWebRadio gerust contact op met de 
telefonische hulpdienst van onze gemeente 
#nietalleen (woensdagmorgen tussen 9.30 
en 12.30 uur via 0343 460157) of met Joop 
de Fluiter telefoon 06-19756785.  
Een toestel wordt bij thuis bij de deur 
afgeleverd. Het enige wat thuis nodig is, is 
een stopcontact en (voor KerkWebRadio) 
een telefoonaansluiting of (voor de 
Settopbox) een internetaansluiting.  
 
 

mailto:p.f.goedendorp@pknleersum.nl
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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 altijd even eenvoudig om 
verbinding te krijgen. Dat kan te maken 
hebben met de drukte bij Kerkomroep, die 
niet meer dan 100 gelijktijdige kijkers 
toelaat. Maar lukte het helemaal niet en kunt 
u wat hulp gebruiken? Neem dan gerust 
doordeweeks (en NIET op zondag tijdens de 
dienst!) even contact op met Jos Tollenaar, 
telefoon 06-53974741.  Hij  helpt van harte!  
 
Voor alle zorg 
 

In Leersum zie je ze 
steeds meer: de 

posters met de     
duim omhoog “voor 
alle zorg”.  Een 
initiatief van 
Remmelt Veenstra 
en Jos Tollenaar, dit 
keer bijgestaan 
door de dominee 
van de Michaëlkerk. 
Een spontane actie 

als dankjewel en steun in de rug van ons 
dorp voor alle mensen die in de 
gezondheidszorg, maar ook op zoveel 
andere manieren de schouders eronder 
zetten. Bij de plaatselijke supermarkt  zijn 
de posters gratis af te halen! Hang ze goed 
zichtbaar voor het raam of geef hem aan 
iemand die het verdient . 

#Niet alleen: Wij bieden hulp aan! 
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.  
 
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). 
 
Blijf onze kerk juist ook in deze tijden 
financieel steunen! 
 
Wij zijn verheugd dat ook in deze bijzondere 
tijd de kerk financieel gesteund wordt door 
zijn leden,  door middel van de bijdrage die  
overgemaakt wordt aan de collectes. Hierbij 
worden wij ook weleens verrast met een 
extra hoge gift, waarvoor veel dank!! 
Toch wil ik ook via deze weg nog een keer 
benadrukken dat de kosten binnen onze 
kerk gewoon door gaan; op sommige 
vlakken nog meer dan anders. Door het 
coronavirus blijft de Snuffelschuur voor-
lopig dicht, waardoor ook een niet 
onbelangrijk deel van ons jaarinkomen zal 
wegvallen.  
Desondanks ben ik ervan overtuigd dat wij 
hier sterker uitkomen, wetende dat 
barmhartigheid en solidariteit ook bijbelse 
kernbegrippen zijn, ook in tijden van 
coronavirus - en misschien dan zelfs nog 
meer! 
Voor nu wens ik een ieder veel gezondheid 
en sterkte toe in deze bijzondere tijden. 
Hartelijke groet, 
Rene Doornenbal, voorzitter College van 
Kerkrentmeesters 

http://www.kerkomroep.nl/
mailto:e.c.colijn@pknleersum.nl

