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Pasen 2020 
 
We zullen het niet makkelijk vergeten. Het 
voorjaar waarin de wereld zo’n beetje dicht 
ging. Niet eerder in de 750 jaar dat onze 
oude dorpskerk er staat, zal het in de 
Michaëlkerk op de Paasdag zó leeg zijn 
geweest.  We zullen als gemeente vanuit ons 
eigen huis de dienst meebeleven. De 
internetviering begint op deze Paasmorgen 
ook weer om 09.00 uur. Carine Roos en 
Saskia Hoogendam dragen op een 
bijzondere manier bij aan de dienst. Ze 
namen in de dagen vóór Pasen twee 
liederen op, die een plek in de viering 
krijgen. Maar de samenzang zal niet 
ontbreken op deze feestdag. De dienst sluit 
af met lied 636 “U zij de glorie.” Voor het 
“Michaëlkerk Paaskoor2020” werden meer 
dan dertig video’s ingestuurd, waarop al 
met al zo’n zestig gemeenteleden 
meezingen. Wat zal het bijzonder zijn om op 
déze manier verbonden te zijn op de 
Paasmorgen! Voor de registratie van beeld 
en geluid zorgen Janneke Firet, Paul 
Tollenaar en Jos Tollenaar.  
 
Een ander Paasfeest dan anders dus dit jaar. 
Pasen vraagt om een opgetogen lofzang en 
een opgetogen gemeente. Dat gaat er niet 
van komen. En toch ... wie weet hoe bij alle 
spanning en zorgen het Paasevangelie ons 
op ongedachte manier kan raken. Ook al zal 
de vreugde meer ingetogen zijn, we wensen 
u toe dat de boodschap van Christus' 

opstanding u in uw eigen situatie en 
omstandigheden zal kunnen bemoedigen. 
Gezegende Paasdagen toegewenst! 
Ina Wolff / Pieter Goedendorp 
 
Omzien naar elkaar 
 
Ook in deze Nieuwsbrief weer een hele rij 
gemeenteleden die met ziekte te maken 
hebben of in moeilijke omstandigheden 
verkeren.  Denkt u in deze bewogen tijden ook 
om hen en stuur eens een extra kaartje of 
bericht van betrokkenheid. Dat geldt zeker  
ook voor onze senioren! 
 
Piet Versteegh moest  vorige week 
zaterdag worden opgenomen in het 
Diaconessenhuis in Utrecht. Hij bleek 
geïnfecteerd met het Covid19-virus. Al snel 
was beademing geboden. Een periode 
tussen hoop en vrees, waarin onze 
gedachten en gebeden ook bij zijn vrouw 
Beppie zijn. 
 
Tjeerd Jongeling is afgelopen woensdag 
vanuit het UMC overgebracht naar het MRC 
in Doorn. Daar zal de behandeling van de 
infectie nu worden voortgezet. Als die opzet 
zal zijn geslaagd, zal opnieuw een 
hersteloperatie kunnen plaatsvinden. 
 
Wilma Verlegh-Stijn keerde in de 
afgelopen week weer thuis terug vanuit Zon 
& Schild. 
 

Zondag 12 april - Paasdag 
 
Aanvang: 09.00 uur 
Voorganger: ds. Pieter 
Goedendorp  
Ouderling van dienst/lector: Ina 
Wolff 
 Begeleiding: Frank Firet 
Collecte Diaconie: Kerk in actie, 
kinderen in de knel 
Collecte Kerk: bijstand 
pastoraat 
 

Bankrekeningnummer diaconie: 
NL70 RABO 030 211 1697 
 
Bankrekeningnummer kerk: 
NL62 RABO 0373 724 128 
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Harry Lokhorst blijkt ernstig ziek te zijn. 
Een chemobehandeling is ingezet en er 
wordt op grond van aanvullend onderzoek 
naar een passende vervolgbehandeling 
gekeken. De coronatijd maakt dat danig 
ingewikkeld.   
 
Ad van Riet ondergaat  vrijdag 10 april in 
het ziekenhuis een operatieve ingreep in 
verband met zijn ziekte. Het voornemen is 
om daarna weer naar huis terug te keren om 
daar dan de nodige verzorging te krijgen. 
 
In Memoriam Louis de Bonte 
(17 oktober 1946 - 4 april 2020) 
De naam van Louis de Bonte werd in de 
afgelopen maanden al vaker in het kerkblad 
genoemd. De afgelopen winter werd 
getekend door een lange ziekenhuisopname 
waarin uiteenlopende  aandoeningen 
achtereenvolgens behandeld werden. De 
afgelopen zes jaar, sinds de diagnose van 
een beginnende dementie, zijn getekend 
door een gestage achteruitgang van Louis’ 
conditie en mogelijkheden. Dat was een hele 
aanvechting. Voor hemzelf allereerst. Maar 
dan ook een uitdaging voor zijn vrouw Ria 
en de kring van de kinderen. De sterke, 
onvermoeibare man die ze kenden 
veranderde erdoor. In zijn werkzame leven 
maakte Louis carrière bij ’s lands grootste 
kruidenier. Het bracht hem vanuit zijn 
geboortestreek in het Westen van het land 
naar de Gelderse Vallei en de Heuvelrug. 
Hier ontmoette hij Ria. “Tussen de schappen 
van het filiaal in Doorn” grapten ze met 
elkaar. In december 1978 traden ze in het 
huwelijk. Twee zonen en een dochter 
werden hen geboren. Ook na z’n VUT bleef 
Louis actief. Vijf jaar lang werkte hij nog als 
postbesteller. Dat hield ‘m in beweging. Hij 
vond het mooi, die dagelijkse rondgang van 
huis tot huis. Maar zes jaar geleden ging dat 
voorbij. Na die lange geleidelijke 
achteruitgang en een ziekbed van máánden 
in ziekenhuis en verpleeghuis bracht een 
ambulance -midden in de coronatijd- Louis 
aan de vooravond van zijn overlijden weer 
naar huis. Daar thuis is hij op zaterdag 4 
april gestorven. “In het huis van mijn Vader 
zijn vele woningen.” Er is plaats voor veel 
mensen, zegde Jezus toe. Een toezegging die 
als een belofte over ons leven staat 
uitgeschreven. Als goede herder leidt de 
Heer ons daarheen. Zo is ook in zijn dood 
Louis geborgen in de trouw van God. Door 

de maatregelen vanwege de corona-
pandemie heeft de uitvaart en begrafenis op 
woensdag 8 april in de kleine kring van de 
familie plaats gevonden op de Nieuwe 
Algemene Begraafplaats in ons dorp. In de 
kerk noemen we op de Paasmorgen zijn 
naam en leggen we een gedachtenissteen 
neer. We gedenken Ria, kinderen en 
kleinkinderen in onze gebeden.  
 
In Memoriam Anneke Sasse-de Lint 
(20 november 1940 – 5 april 2020) 
We ontvingen bricht van het overlijden op 
zondag 5 april j.l. van ons gemeentelid 
mevrouw Anna Bella Sasse - de Lint.  Ze 
werd 79 jaar.  Anneke Sasse was al vele 
jaren ziek, maar vond gelukkig baat bij de 
behandelingen die er nog voor haar 
beschikbaar waren. In de jaren ’70 woonden 
Anneke en haar man Hermann samen met 
hun jonge gezin in Leersum. De 
buitenlandse loopbaan van Hermann 
betekende een afscheid van ons dorp voor 
lange tijd. In recenter jaren, na het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd, leidde 
het spoor uiteindelijk terug naar Leersum, 
waar vriendschappen, sociale verbanden en 
kerk van blijvende betekenis bleken te zijn.   
We leerden in de Michaëlkerk Anneke 
kennen als een trouw en meelevend 
kerkganger; een sociale, dappere vrouw.  
Haar ziekte weerhield haar niet regelmatig 
ter kerke te komen. Helaas bleek dat in de 
laatste maanden te veel kracht te vragen. 
Haar overlijden betekent een groot verlies 
schrijft de familie in de rouwbrief die werd 
verstuurd: “Overal zijn herinneringen aan 
haar. Zij was ons middelpunt.” De 
crematieplechtigheid vindt in verband met 
de bijzondere omstandigheden zaterdag-
middag 11 april in Rusthof in Leusden 
plaats in de besloten kring van familie en 
naasten.  Ook op deze plaats betuigen we 
ons medeleven aan Anneke’s man Hermann 
en de kring van kinderen en kleinkinderen.  
Ook de naam van Anneke Sasse zal in de 
dienst op Paasmorgen worden genoemd en 
er zal een steen met haar naam worden 
neergelegd in de gedachtenishoek in de 
kerk.  
 
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. Een kaartje, een briefje, 
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een telefoontje... een klein gebaar, maar 
vaak van grote betekenis.  
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 
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 deze bijzondere 
tijden gaat er in plaats 
van een bos bloemen 
een mooie bloemen-
kaart 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 
mevrouw L. Kraak. 
 
 
#Niet alleen: Wij bieden hulp aan! 
 
Kunt u door de 
huidige 
omstandigheden 
de deur niet 
meer uit om 
boodschappen 
te doen? Of voelt 
u zich eenzaam en zou u het fijn vinden als u 
gewoon eens van iemand een telefoontje 
krijgt? 
Heeft u hulp nodig, bel ons dan gerust: we 
gaan dan ons best doen om iets te regelen.  
 
Er zijn inmiddels 15 mensen die zich als 
vrijwilliger hebben gemeld en graag iets 
voor u willen doen. U hoeft zich echt niet 
bezwaard te voelen! 
 
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). 
 
Palmpasen 
 
Palmpasen werd in de Michaëlkerk heel 
anders dan anders. Géén Palmpaasontbijt 
voor de kinderen. Géén Palmpaasstokken 
knutselen met de leiding van de 
nevendienst. Géén feestelijke binnenkomst 
in de dienst. En géén spannende optocht 
door het dorp dit jaar. Gelukkig was 
dominee Beer er wel. De moeder van Levi en 
Tirza maakte een prachtig Palmpaaskruis 
voor hem. Dominee Pieter kon er in de 
internetdienst over vertellen. En kijk eens 
wat op verschillende plekken thuis is 
gebeurd? Een heleboel kinderen maakten er, 
net als Lorijn en Emmie, met hun ouders zelf 
hun Palmpaasstok.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aan de Gooijerdijk hielden Femke, Emma 
en Tijn zelfs hun eigen optocht!  

Dominee Beer is intussen, moe maar 
tevreden, met z’n eigen stok weer thuis voor 
het raam gaan zitten voor de #berenjacht! 
 
Paasattenties 
 
Afgelopen woensdag zijn door de diaconie 
weer de jaarlijkse Paasattenties rond-
gebracht: een mooie plant in een pot.  
Namens de diaconie hartelijk dank aan 
degenen die met dit rondbrengen geholpen 
hebben!  

mailto:p.f.goedendorp@pknleersum.nl
mailto:e.c.colijn@pknleersum.nl
mailto:e.c.colijn@pknleersum.nl
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Het was mooi weer, dus het verdelen van de 
bloemetjes kon (op gepaste afstand van 
elkaar) buiten plaatsvinden. 
De paasattentie gaat als bemoediging naar 
zieken in ons midden, of naar 
gemeenteleden die alleen zijn of in een 
tehuis verblijven omdat zij niet meer thuis 
kunnen wonen. Dit jaar kon ook een aantal 
gemeenteleden verblijd worden met een 
kaart en een tekening die gemaakt zijn door 
de kinderen van de kindernevendienst.  

 
 
 
 
 
 
Blijf onze kerk juist ook in deze tijden 
financieel steunen! 
 
We missen in deze periode de collecte 
opbrengsten voor diaconie en kerk. Daarom 
noemen we graag iedere week de 
bankrekeningnummers bekend waarop u 
een bijdrage kunt overmaken. 
Het nummer van de diaconie is: NL70 RABO 
030 211 1697 t.n.v. diaconie Herv. Gem. 
Leersum, eventueel onder vermelding van 
de gewenste bestemming. 
Uw bijdrage voor onze kerkelijke 
activiteiten kunt u overmaken op NL62 
RABO 0373 724 128 t.n.v. Herv. Gem. 
Leersum.  
Blijft u onze kerk ook in deze moeilijke 
tijden financieel steunen?  
 
Paaschallenge 2020: wie doet er mee??? 
 
Voor wie: de catechese groep en andere 
jongeren vanaf 10 jaar (je hebt wel een 
hulpje nodig). Je kunt individueel meespelen, 
maar ook als gezin! 
Wat houdt het in: het is een spel met 
opdrachten die je via life stream krijgt. 
 

Wanneer: 2e paasdag om 11.00 uur, het spel 
duurt ongeveer 90 minuten. 
 
Lijkt het je leuk om mee te doen? Stuur dan 
een mail naar Marjan Meijers email: 
marjan@driehoekmediation.nl  
Je krijgt dan meer informatie. Het gaat door 
bij minimaal 6 deelnemers. Wil je uiterlijk 
vandaag doorgeven of je mee doet? 
Bij Marjan kun je ook terecht  als je eerst 
wat meer informatie wilt, 06-10794614. 
 
 
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 voor iedereen even eenvoudig 
om verbinding te maken met de 
Michaëlkerk.  
Lukte het niet? Komt u er niet uit? Neem 
dan doordeweeks (maar NIET op zondag 
tijdens de dienst!) gerust even contact op 
met Jos Tollenaar, telefoon 06-53974741. 
Zoek gerust hulp. Jos helpt van harte!   
 
Hieronder nog even een tip hoe je 
beeldvullend kunt kijken en de uitzending 
nóg beter kunt volgen: 
 

 
 

mailto:marjan@driehoekmediation.nl
http://www.kerkomroep.nl/

