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Nieuwsbrief Michaëlkerk 

20 januari 2023 

God van hemel, zee en aarde  
 
God van hemel, zee en aarde 
Vader, Zoon en heil'ge Geest, 
die ons deze nacht bewaarde, 
onze wachter zijt geweest, 
houd ons onder uw gezag, 
ook in deze nieuwe dag. 
 
Neem mijn dank aan, deze morgen, 
dat Gij alle dagen weer 
al mijn angsten, al mijn zorgen 
met mij delen wilt, o Heer. 
Nooit ben ik geheel alleen: 
Gij zijt altijd om mij heen. 
 
Laat mij als een trouwe dienaar 
door uw grote wijngaard gaan, 
waar de liefde wordt beleden 
en de waarheid wordt gedaan, 
waar het recht bloeit als een roos 
van uw liefde, eindeloos. 
 
Tekst: Wonno Bleij  
(vertaling van Heinrich Albert ‘Gott des Himmels und der Erden’) 
Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk, lied 210 
foto: Matthew Daniels - Unsplash  
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 22 januari  
 

Voorganger is ds. Pieter Goedendorp. Frank Firet bespeelt het orgel. Liesbeth van de 
Waerdt leest de Schriften.  De nevendienst staat onder leiding van Piet Zegwaard en 
Anne Willemse. Voor de kleinsten is er oppas in de crèche in het Michaëlhuis. Met de 
kinderen gaan we in deze eerste weken van het nieuwe jaar aan de hand van het 
Matteüsevangelie lezen over de Jezus’ boodschap aan de mensen. Jezus vertelde dat het 
koninkrijk van God dichtbij gekomen was. Dat koninkrijk is in de verhalen niet alleen een 
vergezicht, iets waar je lang op moet hopen of waar je alleen maar van kunt dromen: het 
is een concrete werkelijkheid die voor het grijpen ligt. Christus maakte dat waar in woord 
en daad riep mensen op om in zijn spoor te volgen. Met de geschiedenis van de roeping 
van de eerste discipelen uit Matteüs 4:12-22 begint de reeks vandaag. “Wie volg jij?” is de 
vraag aan de kinderen. 
 

Zondag 29 januari  
 

Voorganger is ds. Pieter Goedendorp. Wim ter Haar begeleidt de samenzang. Marian 
Clarijs is lector in deze dienst. In de dienst staan we stil bij de keren dat we in de 
afgelopen jaren het sacrament van de doop konden vieren. De doopouders van de jaren 
2020 tot en met 2022 werden in het bijzonder voor de dienst uitgenodigd voor deze 
‘doopreünie.’ 
We horen Matteüs 5:1-12: het begin van ‘de Bergrede,’ woorden die Jezus uitspreekt op 
een berg. ‘De troonrede van het Koninkrijk’ worden ze wel genoemd. De setting waarin 
ze worden uitgesproken, doet ook ergens aan denken: in het Oude Testament wordt 
verteld dat God op de berg Sinaï de Tien Geboden aan Mozes gaf. Die Tien Geboden 
laten zien hoe het goede leven geleefd wordt. Met zijn woorden op de berg doet 
De Heer iets vergelijkbaars: hij vertelt over het leven in Gods licht.  Er is nevendienst voor 
de kinderen en vanzelfsprekend ruim voldoende oppas voor de kleinsten in de kelder van 
het Michaëlhuis.  
 

COLLECTEBESTEMMINGEN 
 

Zondag 22 januari 
 

Tijdens de dienst van 2 januari collecteert de diaconie voor de ‘Stichting Our Footprints’ 
(collecte 1 via de collecte-app) 
 

Our Footprints is een non-profit organisatie, die gesticht is door Umutoni 
Midiburo en Kunda Musungaila. Het is al hun leven lang de droom van beide 
vrouwen, om een stichting op te richten, die aan het welzijn van de 
gemeenschappen in Afrika bijdraagt. 
De stichting werd opgericht in 2020 door een team, dat het voorrecht had om 
ervaring op te doen met werk gerelateerd aan ontwikkeling en eveneens de kans 
heeft gehad, om zowel op als buiten het continent te wonen. 
De kerndoelstelling van de stichting is om bij te dragen aan het welzijn van 
kwetsbare mensen, middels duurzame projecten die waarde toevoegen. 
Met het geloof, dat ontwikkeling begint met goede gezondheid en daadkrachtig 
maken van mensen, trachten wij gezondheidszorg te bieden, voornamelijk gericht 
op kinderen, jeugd en vrouwen, die het meest kwetsbaar zijn in de maatschappij. 
De oprichters geloven, dat “er geen scherpere openbaring van de ziel van een 
gemeenschap kan zijn, dan de wijze waarop haar kinderen worden behandeld.” 
Toni, van stichting Our Footprints komt tijdens de dienst vertellen over wat de 
stichting doet. 
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De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor Bijstand in het pastoraat.   
 

 
Zondag 29 januari 
 

Tijdens de dienst van 29 januari collecteert de diaconie voor de ‘hospice De Wingerd’ 
(collecte 1 via de collecte-app) 
 

Hospice de Wingerd te Amerongen is een zorgvoorziening waar in een rustige en 
huiselijke sfeer zorg gegeven wordt aan ongeneeslijk zieke mensen met een korte 
levensverwachting. Er is veel persoonlijke zorg en aandacht voor de zorgvrager en 
diens naasten. De zorg is gericht op alle aspecten van het mens zijn en omvat 
pijn- en symptoombestrijding, psychische en sociale ondersteuning en aandacht 
voor de eigen spiritualiteit. 
Uitgangspunt is: Voeg geen dagen aan het leven, maar leven aan de dagen. 

 
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor Orgel en muziek.   
 
 
De diaconie collecteert ook in januari nog voor het Voedingsprogramma voor 
ondervoede gezinnen in Rwanda via de GZB. In februari zullen we ons nieuwe 
zendingsdoel bekend maken. 
 

Ondervoeding is nog steeds een probleem in Rwanda, met name op het 
platteland. Mensen met ondervoeding raken vaak geïsoleerd en komen terecht in 
een vicieuze cirkel van armoede. Met meer kennis over gezonde voeding en 
hygiëne en het zelf leren verbouwen van voedsel, kan er al veel verbeterd worden 
in hun situatie. 
Het voedselprogramma van de Anglicaanse Kerk in de regio Cyangugu helpt 
deelnemers niet alleen om hun gezondheid te verbeteren, maar geeft hen ook het 
platform van de kerk om ervaringen uit te wisselen met andere broeders en 
zusters. In totaal krijgen 600 personen met ondervoeding, met name kinderen, 
tweemaal per week een gezonde maaltijd. Om de drie maanden wordt hun groei 
gemeten. Zodra er voldoende verbetering is waar te nemen, verlaten ze het 
programma weer. De ouders van de kinderen worden getraind op gebied van 
gezonde voeding, hygiëne en zelf voedsel verbouwen. De veldwerkers die 
hiervoor worden opgeleid, ondersteunen lokale kerken in het verminderen van 
ondervoeding in hun omgeving De lokale kerken en voorgangers worden 
toegerust op het gebied van diaconaat, met de bedoeling dat zij op termijn het 
project zelfstandig voortzetten. 

 

(Dit is collecte 3 via de collecte-app). Natuurlijk kunt u ons zendingsdoel ook steunen 
door uw gift over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. Project 
Rwanda. 
 
 
Het nummer van de diaconie is:  
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.  
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op  
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.  
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Voor de kerk van morgen 
 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is ook in 2023 het thema van de Actie 
Kerkbalans. Ook de Michaëlkerk klopt dezer dagen aan bij al haar leden. De envelop met 
de vraag om uw/jouw vrijwillige bijdrage is vast al bezorgd! 
Als het om geld gaat, zijn we in de kerk altijd wat terughoudend. Het hoort niet om de 
financiën te draaien, vinden we. Voor een deel klopt dat. Naar elkaar omkijken hoeft niet 
veel te kosten. Maar met elkaar kerk van Christus zijn en van betekenis zijn voor onze 
samenleving, dat vraagt vandaag èn morgen om een goede organisatie en genoeg 
financiële armslag. 
Ik weet wel: het zijn zware tijden. We zijn met de oorlog in Oekraïne in een 
diepingrijpende crisis terecht gekomen. Te veel mensen hebben het moeilijk. Veel 
mensen hebben het koud. Toch vraagt de kerk vrijmoedig om een ruimhartige bijdrage. 
Ook voor de kerk stijgen immers veel kosten in 2023. En desondanks willen we tegen het 
tij in een vitale gemeente blijven, waar mensen zich gezien weten. Waar we tegen alle 
kilte en hardheid in er gedurig aan worden herinnerd dat we geliefd kind van God zijn. 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen.’ Wat is het je waard dat al dat kerkenwerk door 
kan gaan? Elders in deze Nieuwsbrief treft u meer informatie over de aanpak van 
Kerkbalans in onze gemeente. Op 30 januari worden alle toezeggingen verzameld. Ik 
hoop van harte dat u/je ook in deze moeilijke tijden het kerkenwerk een warm hart 
toedraagt. 
ds. Pieter Goedendorp. 
 
 

Bloemengroet 
 
De bloemen uit de dienst van zondag 8 januari gingen naar familie 
Peters. Na de oecumenische viering van zondag 15 januari werden de 
bloemen uit de Johanneskerk gebracht bij Sita Goedendorp. 
 

 
 
Bedankt! 
 
Lieve mensen, 
Hartelijk dank voor alle blijken van meeleven die ik van jullie kreeg na het niet doorgaan 
van mijn operatie. De bloemen uit de kerk, de kaarten en de hartelijke woorden. Het 
geeft een heel goed gevoel zo opgenomen te zijn in de gemeenschap. 
Het gaat nu weer goed met mij. Ik moet weliswaar leven met een aneurysma en dat is 
wel een tijdbom, maar ik mag alles doen en kan mijn leven weer hervatten. En dat lukt 
ook goed. 
Nogmaals hartelijk dank, ook namens Jan, 
Wijnie Stelwagen 
 
Lieve mensen van de Michaëlkerk 
Hartelijk bedankt voor de kaarten, telefoontjes en bloemen tijdens mijn verblijf in het 
ziekenhuis en de verhuizing naar Nieuw Vogelensang. Dat was een ingrijpende 
gebeurtenis en vond ik heel moeilijk, maar nu ik gewend ben is het prima, het is goed zo. 
Hartelijke groet, Jeanne de Vries        
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Welkom 
 
Vanuit de Johanneskerk kwam het bericht van de aanstelling met ingang van 1 januari j.l. 
van ds. Lennart Heuvelman uit Naarden als ambulant predikant ter ondersteuning van ds. 
Evelyn Noltus bij haar taken, met name in het pastoraat.  
In de dienst van zondag 22 januari wordt ds. Heuvelman welkom geheten in de 
Johanneskerk. Ook vanuit de Michaëlkerk wensen we ds. Heuvelman een goede en 
vruchtbare tijd in het Leersumse toe!  
 
 
Het enige antwoord  
 
Tijdens pastoraatgesprekken komen er allerlei onderwerpen langs. Het is vaak een 
mengeling van mooie dingen, dingen waar mensen dankbaar voor zijn én waar mensen 
tegenaan lopen. Dingen die zwaar en moeilijk zijn. En naarmate je ouder wordt zie je ook 
hoe bepaalde dingen zich in je eigen leven maar ook in de maatschappij en in de wereld 
lijken te herhalen.  
Soms kan dat iemand doen verzuchten: ‘Waar is God toch?’  
En na mijn reactie; ‘Ach lieverd, ik kan het je niet zeggen…’ moest ik ineens denken aan 
onderstaand gedicht. Een ‘oud’ gedicht maar nog steeds zo duidelijk verwoord.  
 

O nee, ik kan het je niet zeggen 
waarom het lijkt, of God je niet verhoort; 
ik wil niet trachten, het je uit te leggen, 
ik kàn het niet: onmachtig is mijn woord. 

 
Het is onmogelijk, je te verklaren 
waarom de liefste mensen van ons gaan. 
Je kunt je er wel blind op blijven staren, 
maar raakt steeds verder van de Heer vandaan. 

 
Ik weet het niet, waarom de mensen lijden, 
waarom er zoveel pijn is en geweld, 
waarom het je niet lukt, je te bevrijden 
van wat je in een wurggreep houdt omkneld. 

 
Ik heb geen antwoord op je vragen 
dan dat je toch maar steeds  vertrouwen moet, 
Omdat de Heiland Zelf jouw last wil dragen. 
Hij zorgt voor je, zoals een vader doet. 

 
Misschien klinkt je dit goedkoop en afgesleten, 
je zegt misschien: ‘Die troost is wel goedkoop.’ 
Maar als ik dit niet wist, dan zou ik niets meer weten: 
in leven en in dood is het mijn enige hoop.    
(Nel Benschop) 

 
Yolanda van der Stelt, Seniorenpastor 
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Gebedskring 
       
In de week van gebed voor de eenheid van Christenen kwamen we voor 
het eerst in 2023 als gebedskring bij elkaar. Er was dankbaarheid voor de 
oecumenische viering, waarin mensen van drie Leersumse kerken samen 

kwamen om Gods woord te horen, te zingen, te danken en te bidden. We dankten ook 
met een echtpaar dat hun gouden huwelijksjubileum mocht vieren, met mensen die na 
een opname in ziekenhuis, revalidatiekliniek of operatie weer thuiskwamen. Als punten 
voor gebed werden o a genoemd de ernstig zieken, de mensen die voor een operatie 
staan of wachten op uitslagen, de mensen die verdriet hebben om het overlijden van een 
geliefd mens en de eenzamen; ook voor mensen, die slachtoffer zijn van oorlogs- of 
natuurgeweld, zoals in Oekraïne, voor vervolgde Christenen in steeds meer landen, voor 
alle vluchtelingen, op zoek naar vrede en veiligheid. Ons samenzijn sloten we af met 
samen te zingen: Tel uw zegeningen, tel ze één voor een, tel ze alle en vergeet er geen, 
tel ze alle, noem ze éen voor een en je zegt verwonderd “Hij laat nooit alleen!” We willen 
u vragen met ons te bidden voor een groeiende eenheid tussen christenen en kerken. 
Namens de gebedskring, Riek van Hussel  
 

 
Bedankt! 
 

Dank aan alle leden van de gebedskring voor de mooie 
kaarten en teksten die jullie versturen. Dat mag wel eens 
gezegd worden! Ik was blij verrast. 
Eef van Doorn 
 

BERICHTEN  
 
Bijbelgespreksgroep 
 

Op woensdagmorgen 25 januari heeft de Bijbelgespreksgroep de eerstvolgende 
afspraak. We komen van 10.00 uur tot 11.30 uur in het Michaëlhuis bij elkaar. In de reeks 
gesprekken rond het jaarthema van de Protestantse Kerk “Aan Tafel” slaan we Marcus 6: 
3-43 op: het teken van de broden.    
ds. Pieter Goedendorp 
 
 

Boekenclub 
 
De Boekenclub komt op maandagavond 30 januari weer bij elkaar. We 
beginnen om 20.00 uur en treffen elkaar in de kelder van het Michaëlhuis.  
We hebben het dan over de roman Viktor, het debuut van schrijfster 
Judith Fanto. Een hartveroverende en uiteindelijk zelfs ontroerende 
roman, gebaseerd op de lotgevallen van de Weens-Joodse familie van de 
schrijfster. Een bijzondere ‘familieroman’ waarin de schrijfster zich laat 
leiden door de vraag in hoeverre je familie bijdraagt tot wie je bent en in 
hoeverre je door je familie belemmerd wordt in wie je bent. 
Zin om aan te sluiten? Voel je vrij en weet je van harte welkom! 
ds. Pieter Goedendorp en Annette Barreveld 
 

 
Citaat Bonhoeffer 
Ingestuurd door P. de Grunt 
‘Wat gehoorzaamheid is, leer je alleen door gehoorzaam te zijn, en niet door vragen te 
blijven stellen. De gehoorzaamheid aan Jezus roepstem is nooit een daad van de mens 
zelf.’   
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JEUGD EN JONGEREN 
 
Kindernevendienst 
 

De volgende verhalen staan de komende weken centraal: 
 

Zondag 22 januari – Mattheüs 4:12-22 - ‘Wie volg je?’   
  
Jezus gaat wonen in Kafarnaüm, aan het meer van Galilea. Hij 
roept zijn eerste leerlingen met zich mee. 
 

 
 
 

Zondag 29 januari – Matteüs 5:1-12 – ‘De wereld op zijn mooist’ 
  
Jezus gaat op een berg zitten met zijn leerlingen om zich heen. 
Hij vertelt over het ware geluk. 
 
 
 
 
 

 

 

Personeel gezocht voor de KND 
 

Iedere zondag zijn er kinderen in de kerk en dat is fantastisch! Zij gaan tijdens de dienst 
in 2 groepen naar hun eigen ruimte om daar hetzelfde verhaal te horen als de grote 
mensen in de kerk maar dan op een manier die voor hen net iets makkelijker te begrijpen 
is. Daarna volgt er een knutsel, kleurplaat, spel, puzzel, ga zo maar door. Of we praten 
verder over het verhaal en voor je het weet is het alweer tijd om terug de dienst in te 
komen. Dit is in het kort de kindernevendienst.  
Er is een enthousiaste groep mensen die zich elke zondag weer hiervoor inzet. Echter, er 
gaan wat mensen stoppen en dan wordt het groepje toch wat klein. Vandaar deze 
oproep voor nieuw personeel. En nee, je hoeft geen kinderen in de basisschoolleeftijd te 
hebben voor deze functie. Deze oproep is voor jong en oud, met of zonder 
(klein)kinderen, kortom voor iedereen! Heb je interesse, wil je een keer meekijken, spreek 
gerust iemand van de leiding van de kindernevendienst aan of mail naar Marjon van den 
Ham. 
 
 
Catechesegroep op 23 januari  
 
De eerstvolgende bijeenkomst van de catechesegroep voor 12 tot en met 
16-jarigen staat genoteerd op maandagavond 23 januari van 19.00 uur tot 19.45 uur in 
het Michaëlhuis. Dit seizoen verkennen we wat gelovigen zoeken – en vinden – in de 
kerk. We bedachten in het najaar een paar vragen die we aan verschillende 
gemeenteleden willen voorleggen. Aanstaande maandag leggen we ze aan ons 
gemeentelid Klaas van Eldik voor. Het wordt vast een mooie ontmoeting!   
Niels Duifhuizen en ds. Pieter Goedendorp  
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 

 
Actie Kerkbalans 
 
Heeft u hem al zien hangen? De banner van de Actie 
Kerkbalans? Een actie die in financieel opzicht van 
levensbelang is, ook voor uw Michaëlkerk, zodat we in 
2023 kunnen doen waar we als Michaëlkerk voor staan. 
We willen een plek zijn en blijven waar eenieder van ons 
rust en verdieping kan vinden en God ontmoeten. Waar we 
naar elkaar omzien, voor elkaar zorgen, en klaarstaan voor 
iedereen in de samenleving die onze steun nodig heeft.  
De afgelopen week zijn er veel vrijwilligers op pad geweest 
om de enveloppen rond te brengen en in de week van 23 
januari komen zij graag het toezeggingsformulier weer bij 
u ophalen. 

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van u, doe daarom ook nu weer 
mee. Door straks te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.  
Alvast veel dank voor uw bijdrage! 

              

Op naar de Michaëlkerk van morgen!  
 

Met vriendelijke groet, 
Het College van Kerkrentmeesters van Michaëlkerk 
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LITURGIE  
 
Orde van dienst - zondag 22 januari   
 
- orgelspel en mededelingen op de beeldschermen 
- welkom namens de kerkenraad  
- aandacht voor kerkbalans 
- Lied 210: 1, 2 en 3: "God van hemel, zee en aarde"  
- moment van inkeer, votum en groet  
- Psalm 66: 1 en 2: "Breek, aarde, uit in jubelzangen"  
- bij de dienst 
- openingsgebed 
- Lied 303: “Zonne en maan”  
- met de kinderen 
- Opwekking voor Kids 149: "Ja is ja, nee is nee..."   
- Schriftlezing: Jesaja 49: 1-7 
- Psalm 139: 1:"Heer, die mij ziet zoals ik ben”  
- Schriftlezing: Matteüs 4: 12-22  
- Psalm 139: 14: "Doorgrond, o Heer, mijn hart...”  
- preek 
- Lied 531: "Jezus die langs het water liep" Lied 531  
- dank- en voorbeden, stil gebed, 'onze Vader' 
- toelichting op de collectedoelen en het diaconaal jaarproject 
- Iona 40: "Wil je opstaan en mij volgen…"   
- zending en zegen 
- orgelspel en mededelingen op de beeldschermen 
 
Orde van dienst – zondag 29 januari 
 
De liturgie voor deze zondag is nog niet bekend. In 
de loop van komende week zal deze op de website 
verschijnen: www.pknleersum/michaelkerk 
 
 
Online meekijken 
 
De onlineviering is als altijd live of later te volgen via Kerkomroep:  
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498.  
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via kabel en website: www.regio90.nl.  
 
 
Kerkdiensten komende periode 
 
5 februari: drs. J. Wienen, Haarlem 
12 februari: ds. Pieter Goedendorp 
19 februari: ds. Pieter Goedendorp 
  

Zondag 22 januari  
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. Pieter Goedendorp 
Ouderling: Liesbeth van de Waerdt 
Diaken: Prisca van der Roest 
Kerkrentmeester: Roland van Barneveld 
Lector: Liesbeth van de Waerdt 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: St. Our Footprints 
Collecte Kerk: Bijstand Pastoraat 

Zondag 29 januari  
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. Pieter Goedendorp 
Ouderling: Marian Clarijs 
Diaken: Anneke Kievith 
Kerkrentmeester: René Doornenbal 
Lector: Marian Clarijs	
Orgel: Wim Ter Haar 
Collecte Diaconie: Hospice de Wingerd 
Collecte Kerk: Orgel en Muziek 



10	
	

  
 
Activiteitenagenda 
 
23 januari  19.00 uur  Catechesegroep  Michaëlhuis 
25 januari  10.00 uur  Bijbelgespreksgroep  Michaëlhuis 
30 januari  20.00 uur  Boekenkring   Michaëlhuis 
31 januari  19.00 uur  Gebedskring   Michaëlhuis  
18 februari     Groene Starters    
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 3 februari 2023 
Kopij aanleveren voor donderdag 2 februari, 18.00 uur bij Marian Clarijs 
 
 
 
 
 
 


