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Nieuwsbrief  
23 oktober 2020 
 
 
 
 
Zondag 5 april 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Samen 
 
Het najaar vordert. Gure herfstdagen, 
zowaar deze week  afgewisseld met een 
warmterecord! Voor de scholieren is de 
herfstvakantie dit weekeinde voorbij. Het 
werd geen gewone vakantietijd. De 
pandemie blijft het leven van veel mensen 
en van de hele samenleving beheersen. 
Verreweg de meeste mensen die ik spreek, 
kiezen er uit vrees voor corona voor om 
maar liever veilig in huis te blijven. Bijna 
iedereen kent in eigen omgeving wel 
iemand die het virus intussen opliep. De 
cijfers spreken klare taal: we zijn er nog lang 
niet van af. Covid19 terugdringen zal van 
iedereen heel wat vragen aan 
terughoudendheid èn opoffering. Zo kozen 
we in de Michaëlkerkgemeente er voor om 
àlle activiteiten buiten de zondagse dienst 
vooralsnog te staken. En we beperken het 
aantal kerkgangers op dit moment tot 
dertig, kinderen 
inbegrepen. We 
zoeken de randjes 
van ‘wat mag’ niet 
op. Omwille van 
elkaar. Dat is heel 
Bijbels. Omzien 
naar elkaar doen 
we samen.  
 
ds. Pieter Goedendorp 
 
 

Zondag 25 oktober  
 
We tellen de zesde zondag van de herfsttijd. 
Ds. Pieter Goedendorp gaat ook deze zondag 
voor. Frank Firet bespeelt het orgel. We 
voegen ons naar de coronamaatregelen 
wanneer we met niet meer dan dertig 
kerkgangers bij elkaar komen. 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 dan 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.  

 
Let op: dit weekend gaat de wintertijd weer in! 

Zondag 25 oktober 
 
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Pieter 
Goedendorp 
Ouderling van dienst: Bert 
Hogendoorn 
Begeleiding: Frank Firet 
Collecte Diaconie: het 
Nederlands Bijbelgenootschap 
Collecte Kerk: pastoraat en 
catechese 
 

Bankrekeningnummer diaconie: 
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 
 
Bankrekeningnummer kerk: 
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 
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Orde van dienst zondag 25 oktober 
-intro en orgelspel  
-aansteken  van  de  intentiekaarsen 
-welkom  
-Lied 210: 1, 2 en 3  
-hand op het hart 
-votum en groet 
-bij deze dienst... 
-“Uit de diepte” (Psalm 130) 
-voor de kinderen 
-“Onder boven, voor en achter” 
-bij de Schriftlezingen 
-Schriftlezingen Deuteronomium 6: 1-9 
en Matteüs 22: 34-46 
-Lied 316: 1 en 4 
-overdenking 
-Lied 685 
-dank- en voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’ 
-tenslotte 
-zegen 
-Lied 791: 1, 2, 3 en 6 
-hand op het hart 
-mededelingen/collecte-video 
 
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). 
 
Samen kerkdienst kijken 
 
Een aardig bericht vanuit de gemeente. Jos 
Tollenaar, vraagbaak voor menigeen 
wanneer het om thuis kerkdienst kijken 
gaat, meldde het. Eén van onze trouwe 
kerkgangers belde op. “Ik mis m’n 
kerkbuurvrouw. Thuis kijk ik altijd met de 
iPad naar de diensten. Hoe kan ik met m’n 
kerkbuurvrouw samen naar de dienst 
kijken?” Nou, samen kijken kàn wel! “Ga met 
de iPad naar je kerkbuurvrouw toe, log in op 
de wifi in haar huis en beleef met z’n tweeën 
de dienst!” Aldus geschiedde! Goed 
voorbeeld, dat goed doet volgen? Zijn er al 
meer gemeenteleden die elkaar zo 
opzoeken? We zijn benieuwd! 
 

Géén dienst op Dankdag 
 
De eerste woensdag van november geldt al 
vele eeuwen als Dankdag voor gewas en 
arbeid. In de Michaëlkerk zijn we gewend 
om ’s avonds voor een dankdienst bij elkaar 
te komen. Vanwege de coronamaatregelen 
is besloten om dit jaar deze dienst te laten 
vervallen. Op de zondag nà Dankdag, zondag 
8 november, staan we met een themadienst 
‘Dankbaar leven’ wel stil bij de betekenis 
van de Dankdag.  
 

Omzien naar elkaar 
 
Wout Blankestijn werd in het ziekenhuis 
opgenomen. Er wordt gezocht naar een plek 
in een revalidatiecentrum. Maas van de 
Lagemaat moest maandagavond met spoed 
worden opgenomen in het ziekenhuis. 
Nader onderzoek is geboden, maar in 
verband met de protocollen in deze 
coronatijd kwam Maas vooreerst in 
afwachting van dat onderzoek naar huis 
terug.  Tjeerd Jongeling is opgenomen in 
zorgcentrum Bovenwegen, Heideweg 2, 
3708 AT Zeist. Een heel aantal 
gemeenteleden is vanuit huis in verband 
met ziekte onder behandeling. Naast 
revalidatie en/of medicatie leggen 
onderzoeken en consulten flink beslag op 
hun bestaan. We blijven voor hen allen 
bidden om moed en kracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloemengroet  
 
De bloemengroet 
van zondag 18 
oktober ging naar 
de heer Gerrit 
Blancke. 
Op deze wijze 
willen we hem laten 

weten met hem mee te leven. 
 
 

http://www.kerkomroep.nl/
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Geboortebericht 
 

 
"Uniek, lief en nog zo 
klein 
Een stil moment om 

dankbaar te zijn" 
 
 
 
 

Dankbaar en blij geven Gerard en Eline 
Hogendoorn met deze woorden  kennis van 
de geboorte van hun zoon. Delian is geboren 
op 19 oktober en is het broertje van 
Laureen, Doriene, Jurian en Jinthe.  
We wensen Gerard en Eline en hun kinderen 
van harte geluk met de komst van Delian in 
hun gezin. Dat Gods glimlach over zijn 
levensweg zal stralen wensen we ook op 
deze plek de kleine Delian van ganser harte 
toe!  
  
 
 

 
In Memoriam Antonia van Dijk-de 
Keizer (11-10-1933 – 12-10-2020) 
 
Op maandag 12 oktober overleed ons 
gemeentelid Antonia van Dijk - de Keizer, 
echtgenote van Rijk van Dijk. Tonny van Dijk 
werd geboren op 11 oktober 1933 en 
overleed dus daags na haar 87ste verjaardag! 
Ze verbleef in verband met een afnemende 
gezondheid sinds een aantal weken in 
zorgcentrum Elim in Amerongen. De 
crematieplechtigheid heeft in besloten kring 
in Ede plaatsgevonden. Onze deelneming 
gaat uit naar haar man Rijk en de kring van 
de familie om hem heen. Gedenken we hen 
in onze gebeden in deze dagen van rouw. 

 
 
Pastoraat 
 
Sinds we in de Pinkstertijd afscheid namen 
van onze seniorenpastor Esther Colijn is 
duidelijk geworden dat de vacature die zij 
achterliet vooralsnog niet vervuld zal 

kunnen gaan worden. De financiële situatie 
van onze gemeente laat dat niet toe. Zo is 
een kostbaar aantal uren in de pastorale 
zorg weggevallen. Wijkouderlingen en 
predikant bespraken hoe het pastoraat zo 
goed mogelijk vorm kan worden gegeven. 
Belangrijk wordt dat de ouderlingen de 
eerst-aangewezenen zijn om het meeleven 
met elkaar in de gemeente gestalte te geven. 
Zij werken daarvoor samen met hun 
bezoekmedewerk(st)ers. Gemeenteleden 
die prijs stellen op bezoek, kunnen daarvoor 
eerst met wijkouderling of bezoek(st)er 
contact opnemen. Waar er concreet 
aanleiding is om de predikant te hulp te 
roepen, gebeurt dat. Hij heeft in het 
bijzonder een taak bij de ingrijpende 
‘levensgebeurtenissen’, ernstige ziekte  en 
crisissituaties. Wilt u graag eens iemand 
spreken? Begin dan met een signaaltje aan 
de wijkouderling of bezoekmedewerker. 
Overigens: vanwege de coronamaatregelen 
is het vrijwel onmogelijk om aan het 
pastorale bezoekwerk vorm te geven zoals 
we dat gewend waren. Maar bellen (mailen 
/ appen) kan altijd! De ouderlingen hebben 
zich allemaal in hun wijk samen met hun 
wijkteams met een folder bekend gemaakt 
en houden op verschillende manieren 
contact.  
Voor het overzicht de wijken en namen nog 
eens op een rij:  
 
Wijk 1 noordoost - Wim Immink  
Beukenhof, Bosbadlaantje, de Dam, Engelberg, 
Englaan, Engweg, Ginkelseweg, Ginkelse-
dwarsakker, Halfeiken, Heiderand, Heulweg, 
Heuvelzoom, Peisenlaan, de Perken, Plaggeberg, 
Planterslaan, Pomplaan, Rijksstraatweg (beide 
zijden vanaf Kerkplein tot Amerongen), 
Schermlaan, Scherpenzeelseweg (beide zijden 
vanaf Kon. Julianalaan tot Bovenhaarweg), M.C. 
Verloopweg, Wildbaan, alle adressen buiten de 
Leersumse gemeente in Amerongen en 
Woudenberg. 

 
Wijk 2 zuidoost - Liesbeth van de Waerdt   
Achterweg, Ameronger Wetering, Boerenbuurt, 
Boerenzwaluw, Bovenpad, Bijenkorf, Bijenlaan, 
Burg. Feithplantsoen, Dreef (beide zijden vanaf 
Weth. De Langelaan tot Dr. W. Dreeslaan), Dr. W. 
Dreeslaan, Gooijerdijk (even zijde vanaf 
Amerongerwetering tot Langbroekerweg), Burg. 
Goudsmitlaan, de Hommel, Honingraat, 
Imkerlaan, Kerkweg, Kersengaard, Weth. De 
Langelaan, Meidoornhaag, Nectarweide, Nieuwe 
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Steeg (beide zijden vanaf Kikvors tot 
Amerongerwetering), Roekenes, de Smidse, de 
Stamper, de Uitweg, Vredenoordlaan, Wilgenhof. 

 
Wijk 3 zuidwest en Darthuizen – Ida 
Hogendoorn  
Bongerdlaan, Bremweg, Broekhuizerlaan, 
Broekweg, de Buntlanden, Buurtweg, 
Darthuizerweg, Dreef (vanaf Middelweg + 
oneven tot Asenweg en even tot Weth. De 
Langelaan), Frankenlaan, Gooijerdijk (even zijde 
vanaf Langbroekerweg tot Bovenwijkerweg), 
Groenbergen, Hittekamp, Hoevelaantje, 
Hoolweg, Immenhof, Burg. ‘s Jacobslaan, Burg. 
Martenslaan, Molenweg, Nieuwe Steeg (beide 
zijden vanaf Middelweg tot Kikvors), Postweg, 
de Punt, de Tienden, Traaiweg, Veldlaan, 
Vijverlaan, Weidelaan, Zandweg. 

 
Wijk 4 midden - Bert Hogendoorn  
Asenweg, Beau Lieu, Pr. Máximahof, 
Dartheideweg, Dekkersbos, Dreef (oneven 93 
t/m 111), Kon. Emmalaan, Pr. Mauritslaan, Pr. 
Amaliahof, Hoflaan, Hoogstraat (even tot 
Broekhuizerlaan), Middelweg, Muldershof, 
Hoflaan, Juffersland, Rijksstraatweg (vanaf 
Darthuizen tot Hoflaan), Stadhouderslaan, 
Wilhelminahof, Kon. Wilhelminalaan, Vaarsloot, 
Op ’t Laer, alle adressen buiten de Leersumse 
gemeente in Doorn. 

 
Wijk 5 noordwest - Coby Gerestein   
Pr. Beatrixlaan, Bentincklaan, Op den Berg, 
Bergweg, Berkenlaantje, Pr. Bernhardlaan, 
Beukenlaan, Burg. Van den Boschlaan, de 
Boskant, Mr. Bosweg, Callunaheuvel, Damlust, 
Dennenberg, Gaspeldoornlaan, Gezichtslaan, 
Groenoordlaan, Pr. Irenelaan, Kon. Julianalaan, 
Kerkplein, Kwartellaan, Lomboklaan, 
Lommerlaan, Maarsbergseweg, Pr. Margrietlaan, 
Pr. Marijkelaan, Putakker, Rijksstraatweg (beide 
zijden van  Scherpenzeelseweg tot Hoflaan), 
Scherpenzeelseweg (beide zijden van Kerkplein 
tot Kon. Julianalaan), Tombelaan, Toren-

zichtlaan, Vogelkerslaan, Vogelslag. 
 
 

Gebedskring 
 
Om de veertien 
dagen kwamen we 
als gebedskring bij 
elkaar in het 
Michaëlhuis. Vanaf 
nu komt er ook om 
de twee weken een 
stukje in de nieuwsbrief!  Het corona virus 

maakt wereldwijd veel slachtoffers: mensen 
die ziek worden, overlijden of nog lang na 
genezing klachten houden en ook veel 
mensen die geen werk meer hebben en 
daardoor ook geen inkomen en dus geen 
geld om voedsel te kopen. En al was het 
afgelopen zaterdag de internationale dag 
voor de uitroeiing van de armoede, juist nu 
neemt de vraag bij de voedselbanken toe en 
bestaat de gegronde vrees voor het 
toenemen van (stille) armoede en honger in 
de wereld. Daarom willen we onze hemelse 
Vader bidden voor ieder, die op welke 
manier dan ook is en wordt getroffen door 
corona. Gelukkig is er ook reden tot dank! 
Fijn dat in de feestelijke  dienst van 
afgelopen zondag Sarah Willemse is gedoopt 
en dat het komend weekend een koperen 
huwelijksjubileum kan worden gevierd! 
Naast deze punten van dank hebben we 
elkaar ook punten van gebed doorgegeven, 
onder meer voor de ernstig zieken, de 
mensen die midden in een behandeltraject 
zitten of wachten op een operatie of de 
uitslag van onderzoeken, de mensen die 
rouwen om het verlies van een geliefde. Een 
steeds terugkerend punt zijn de slachtoffers 
van discriminatie, vervolging, oorlogs- en 
natuurgeweld. Zondag 25 oktober is het 
bijbelzondag. Graag willen we u vragen met 
ons te bidden voor het vertalen en 
verspreiden van  Gods Woord, want “Uw 
woorden zijn voor mij als een lamp in het 
donker, als een licht in mijn leven!”. (Ps. 
119:105, BGT) 
 
Riek van Hussel 
 
 

Kerkdiensten komende periode 
 
1 november: ds. Jan Stelwagen 
8 november: ds. Pieter Goedendorp 
15 november: ds. E. Schuddebeurs, Houten 
22 november: ds. Pieter Goedendorp 
 

 
Herfstvakantie 
 
In de komende week is het tijd voor 
‘herfstvakantie.’ Dat gaat anders dan anders, 
dit keer. Maar in elk geval: geen 
kerkenwerk. In dringende situaties is één 
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van de collega’s uit de nabije omgeving als 
achterwacht beschikbaar. Bel in 
voorkomend geval Ina Wolff (0343-456623) 
dan legt zij contact. 

 
ds. Pieter Goedendorp 
 
 
Eerst dit… podcast voor kinderen 

Al meer dan een half jaar is er van een 
‘gewone kerkdienst’ geen sprake meer. Dat 
betekent voor de kinderen ook geen 
‘gewone kindernevendienst’ meer.  Een hele 
uitdaging! Hoe hou je je kinderen (en jezelf!) 
betrokken op de Bijbelse boodschap? 
Misschien helpt dit:  een nieuw initiatief van 
EO, IZB en NPO Zapp: ‘Eerst dit voor kids’. 
Een podcast speciaal voor kinderen waarin 
Bijbelverhalen op een meeslepende en 
spannende manier worden verteld. Eigenlijk 
is het een verhaal in een verhaal: Daan moet 
met zijn ouders meeverhuizen, maar heeft 
daar echt geen zin in. Ook moet hij elke dag 
met zijn vader een klus doen en 
ondertussen vertelt zijn vader een 
Bijbelverhaal. Eerst dit voor kids vind je op 
Eerstditvoorkids.nl, je podcast-app en het 
YouTube-kanaal van de EO 
https://youtu.be/hSLTYz2GdOU .  
Voor volwassenen is er trouwens óók ‘Eerst 
dit’: elke dag een overdenking van zeven 
minuten via de app, Spotify of de Podcast-
apps. 

 
Het Geloofskoffertje 
 
En nog iets voor geloofsopvoeding. Het staat 
al een tijdje in de consistorie te wachten om 
weer meegenomen te worden: “het 
geloofskoffertje.” Of eigenlijk is het geen 
koffertje, maar een boodschappenmandje.  
Wat het is? Het is een kleine maar 
uitgekiende verzameling materialen die bij 

de geloofsopvoeding van dienst kunnen zijn. 
Een paar boekjes met bijbelverhalen en 
(voor-)leesboekjes. Spelletjes en wat CD’s. 
Er zijn twee boeken bij voor volwassenen 
die gaan over de plek en de betekenis die je 
als ouders hebt bij de geloofsopvoeding van 
je kinderen. Het mandje is niet alleen leuk 
voor   jonge gezinnen. Ook voor grootouders 
en hun kleinkinderen kan het 
geloofskoffertje van pas komen, wanneer de 
kids op bezoek zijn. Je kunt de mand gratis 
en voor niets lenen. Vraag er gerust naar.  
 
ds. Pieter Goedendorp 
 
Collectebestemmingen 
 
Zondag 25 oktober 2020 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie 
voor “het Nederlands Bijbelgenootschap” 
 
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt 
de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met 
leden en donateurs wordt het mogelijk 
gemaakt dat mensen in binnen- en 
buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en 
doorgeven. Dat wordt gedaan voor volgende 
generaties, in andere talen en in nieuwe 
vormen. Het NBG is er voor iedereen die de 
Bijbel relevant vindt en er zingeving voor 
zijn of haar leven aan wil ontlenen. 
 
Voor iedereen een begrijpelijke bijbel in de 
eigen taal. In Nederland zijn er bijbels, 
revisies van bijbels, e-books en de 
website debijbel.nl, waar iedereen de 
complete Nieuwe Bijbelvertaling, de NBG-
vertaling 1951 en de Statenvertaling kan 
lezen en vergelijken. Wereldwijd zoekt het 
NBG uit waar de grootste nood is, en 
vervolgens slaat men de handen ineen met 
bijbelgenootschappen wereldwijd om 
zoveel mogelijk bijbels te verspreiden. 
 
De Bijbel is geschreven in een andere tijd en 
cultuur. Er staan bekende verhalen in, maar 
ook teksten die voor de moderne lezer 
lastiger te begrijpen zijn. Het NBG wil een 
brug slaan tussen de bijbelse bronteksten en 
de behoeften van bijbellezers. Dat gebeurt 
via vertalingen, lezingen, blogs, boeken en 
workshops over de Bijbel. Op debijbel.nl 
vinden bijbellezers uitleg bij bijbelse 

https://youtu.be/hSLTYz2GdOU
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begrippen, filmpjes, foto’s en tijdlijnen, 
kaarten met bijvoorbeeld de reizen van 
Paulus. 
 
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: 
pastoraat en catechese.         
De catechese aan onze jongeren staat onder 
leiding van ds. Pieter Goedendorp en Esther 
Gijsbertsen (die dit op contractbasis doet). 
Om ook dit stukje gemeentewerk door te 
kunnen laten gaan vragen we om uw 
financiële bijdrage. 
 
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". 
 
 


