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De Protestantse Kerk in Nederland leeft intens mee met de slachtoffers en nabestaanden 
van de zware aardbevingen. In een persoonlijke boodschap richt synodescriba ds. René 
de Reuver zich tot de Turkse, Syrische en Koerdische gemeenschap - moslims, 
christenen en anderen - in het aardbevingsgebied en hier in Nederland. 
 
Niet alleen de aarde maar ook de 
wereldwijde gemeenschap trilt nog na, na de 
aardbeving in Turkije en Syrië van afgelopen 
week. De beelden zijn hartverscheurend, net 
als de verhalen van grote ontreddering en 
wanhoop. Het moment van de aardbeving 
kón bijna niet slechter: middenin de nacht en 
in de winter, en in het geval van de Syrische 
getroffenen ook nog eens na een periode 
van twaalf jaren oorlog en grote armoede 
door onder meer de internationale boycot.  
Voor gelovigen ter plaatse en wereldwijd roept het ook nog eens de vraag op: 'Waar is 
God in dit alles? Waarom laat Hij zo'n verwoestende natuurramp gebeuren, nadat de 
mensen al zoveel hebben geleden en uitgeput zijn door jarenlang menselijk geweld?' 
Veel overlevenden ter plaatse gaan ons voor in Godsvertrouwen, dwars tegen alle 
vertwijfeling in: ze blijven God danken en liefhebben, ondanks en te midden van alle 
ellende die hen treft. Dit tilt hen uit boven het mysterie van het lijden. 
De Nederlandse dichter A.F. Troost schreef afgelopen week een lied naar aanleiding van 
deze ramp.  
 
Hoe stervenskoud de dagen 
als bruut de aarde beeft; 
de nachten stikvol vragen: 
neemt God meer dan Hij geeft? 
 
Is dit wat hij bedoelde  
toen Hij de wereld schiep? 
Dat Hij toen niet voorvoelde  
de pijn, zo fel, zo diep… 

Is God soms niet almachtig, 
niet werkelijk in staat 
om wereldwijd daadkrachtig 
te weren wat ons schaadt? (...) 
 
Dit ene mag ik hopen: 
de hemel voert een strijd, 
wrikt dichte deuren open - 
zendt hulp, verlost, bevrijdt.

 
Wij bidden voor de Turkse, Syrische en Koerdische gemeenschap - moslims, christenen 
en anderen - daar in het aardbevingsgebied en hier in Nederland.  
 
ds. René de Reuver 
 
(bron: www.protestantsekerk.nl)  
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 19 februari  
 
Het is de laatste zondag in de ‘kerstkring’ van het kerkelijk jaar: de laatste zondag vóór 
het begin van de Veertigdagentijd. We slaan het Mattheusevangelie nog één keer op bij 
Jezus’ Bergrede. Ds. Pieter Goedendorp gaat voor.  Marjon van den Ham leest uit de 
Schriften. Wim ter Haar begeleidt de samenzang. Namens de kerkenraad is Teunis 
Reedijk ouderling van dienst, Arco van den Ham dienstdoend diaken en Roland van 
Barneveld ouderling-kerkrentmeester. Er is als altijd oppas voor de kleinsten en 
nevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd.   
Naast de volgens rooster ingeplande collectes is het ook nog mogelijk om te doneren 
voor de hulpactie die Kerk in Actie via de partnerkerken in Syrië opzet voor hulp aan de 
getroffenen aan de slachtoffers dan de aardbevingen van anderhalve week geleden in 
Turkije en Syrië. Verderop in deze Nieuwsbrief schrijft Jos Versluis namens de diaconie 
daarover.  
 
Zondag 26 februari – Eerste zondag van de veertigdagentijd 
 
Als gastvoorganger verwelkomen we opnieuw ds. René de Reuver uit Houten in ons 
midden. Frank Firet begeleidt de samenzang. Ina Wolff is lector. Ouderling van dienst is 
Coby Gerestein. Gerriëtte Jorritsma zal ons over de collectebestemmingen vertellen. Er 
is oppas voor de kleinsten in de crèche en nevendienst voor de kinderen. 
De Veertigdagentijd is begonnen: de voorbereidingstijd op Pasen. Met de kinderen 
maken we hun project voor deze periode mee. “Verander je mee?” is het motto daarvan. 
Er kan van alles gebeuren: vrolijke dingen, maar ook dingen waar je verdrietig, bang of 
boos van wordt. Op weg naar Pasen vieren we dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. 
God maakt een nieuw begin, en jij mag daarin meegaan. Verander je mee? Voor vandaag 
staat een bekende geschiedenis uit het evangelie op het rooster: Jezus verblijft veertig 
dagen en nachten in de woestijn. Hij wordt door de duivel op de proef gesteld, maar 
geeft niet toe aan de verleidingen. De vraag aan jong en oud is daarbij: waar zeg jij nee 
tegen? 
 
COLLECTEBESTEMMINGEN 
 
Zondag 19 februari 
 
Tijdens de dienst van 19 februari collecteert de diaconie voor Stichting Gevangenenzorg 
Nederland (collecte 1 via de collecte-app) 
 

Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor 
gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Ruim 650 vrijwilligers gaan op 
bezoek bij gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Op deze manier 
proberen zij iets voor hun gevangen medemens te betekenen. De vrijwilligers 
bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen 
door morele en praktische ondersteuning te bieden. Ook als iemand vrij komt, 
blijft de vrijwilliger betrokken. 
Als organisatie geloven we in herstel. Ieder mens krijgt een nieuwe kans! In 
Mattheüs 25 lezen we dat gevangenen bezoeken een Bijbelse opdracht is. Ook 
een gevangene, iemand die we misschien het liefst zo veel mogelijk mijden, is 
onze naaste. Naast een straf die door de rechter is opgelegd, mag er vanuit 
christelijk oogpunt ook een handreiking aan hen worden gedaan. 
Om hulp te kunnen blijven bieden zijn structurele financiële middelen hard nodig. 
Temeer daar Gevangenenzorg Nederland beperkt subsidie krijgt en sterk 
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afhankelijk is van financiële steun vanuit kerken, particulieren en bedrijven. 
Daarom bevelen wij de collecte van harte bij u aan! 
Bent u benieuwd naar verhalen van gevangenen die hun leven veranderen? Vraag 
dan onze nieuwsbrief via de website aan of stuur een e-mail naar: 
info@gevangenenzorg.nl 

 
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor het Bijstand in het pastoraat. 
 
 
Zondag 26 februari 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor de ZOA (collecte 1 via de collecte-app) 

 
ZOA werkt wereldwijd in meer dan 15 landen met een team van zo’n 1000 mensen. 
In crisisgebieden helpen we mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld bij 
het weer opbouwen van een bestaan. Op die manier willen we mensen in staat 
stellen om in vrede een waardig leven te leiden. Dat kunnen we niet alleen. We 
werken waar mogelijk samen met lokale partners en worden ondersteund door 
duizenden vrijwilligers. We vinden het geweldig om samen te werken met 
honderden kerken, ondernemers, scholen en donateurs. Samen zijn we er voor 
mensen die alles zijn kwijtgeraakt door een oorlog of een ramp. 
Een ramp overkomt je, net als een oorlog. Angst en verdriet overheersen. Van de 
ene op de andere dag sta je met lege handen, ben je alles kwijt. In deze moeilijke 
periode willen we naast mensen staan. In ons werk weten we ons geïnspireerd door 
het christelijk geloof. Wij zijn ervan overtuigd dat elk leven telt. En dat elk mens 
geschapen is naar het beeld van God. Daarom helpen we mensen in crisisgebieden 
met eerste levensbehoeften, zoals eten, drinken en onderdak. En blijven we trouw 
tijdens het weer opbouwen van een bestaan door in te zetten op werk, onderwijs 
en goede basisvoorzieningen. Zodat alles weer zo wordt als het ooit was. En 
misschien zelfs wel beter. 

 
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor Orgel en Muziek   
 
 
De diaconie heeft een nieuw zendingsdoel gekozen en collecteert de komende tijd voor 
AgriJob Booster Tsjaad via Woord&Daad (derde collecte).  
 

Tsjaad is één van de armste landen ter wereld, maar met een extreem jonge 
bevolking: de gemiddelde leeftijd is 16 jaar. Veel jongeren zijn werkloos, ondanks 
een goede (universitaire) opleiding en hoge ambities. Ze willen verder komen en 
hebben vaak zelf een idee hoe. Bijvoorbeeld door een onderneming te starten. 
Samen met lokale partners en de Tsjaadse autoriteiten geeft AgriJob Booster 
Tsjaad de jongeren op het platteland een steuntje in de rug om hun ambities waar 
te maken. 

 
AgriJob Booster Tsjaad stimuleert jongeren in de regio’s Tandjilé en Logone 
Occidental om kansen te pakken. Samen met een breed consortium van private 
en publieke partijen zetten we ons in voor werkgelegenheid en stimuleren we 
ondernemerschap in de agrisector. Daarmee werken we aan duurzame 
verandering. Op individueel niveau in de levens van elke jongere die een inkomen 
heeft. En op regionaal niveau door een gezond ondernemersklimaat te promoten. 
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Het potentieel van de landbouw is gigantisch. Tsjaad telt tienduizenden hectares 
vruchtbare grond, waarvan nog geen 10% daadwerkelijk gebruikt wordt voor 
landbouw. Vooral in de teelt van groenten en in de pluimveesector liggen kansen 
voor de jongeren in Tandjilé en Logone Occidental. In beide provincies is de 
landbouw en veeteelt de ruggengraad van de economie. Er heerst een gunstig 
klimaat met meestal voldoende regen, grote, ondergrondse waterreserves en 
rivieren die door het gebied stromen. 

 
Inkomen voor jongeren 
Jonge ondernemers kunnen hun idee presenteren aan AgriJob Booster. 1.000 
startups worden geselecteerd en ondersteunt in de opstartfase. Een belangrijk 
criterium is dat er op termijn werkgelegenheid ontstaat binnen de bedrijven, 
zodat nog meer jongeren aan het werk kunnen. 
De focus ligt op ondersteunen van 1.000 jonge ondernemers (150 
pluimveehouders en 850 groentetelers). Elke ondernemer biedt minimaal twee 
andere jongeren werk binnen het bedrijf. Werk waarmee ze voor hun familie 
kunnen zorgen, hun eigenwaarde versterker en ze een bijdrage kunnen leveren in 
de maatschappij. Via trainingspartners bieden we, indien nodig, aanvullende 
trainingen aan op gebied van vakkennis, ondernemerschap en life skills. 

 
(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 
Tsjaad. 
 

 
Actie Noodhulp Syrië en Turkije: 
 
Afgelopen Zondag is er al een mooi bedrag binnengekomen voor de Actie Noodhulp 
Syrië en Turkije. 

• Givt app  € 462,00 
• Bank   €   60,00 
• Collecte  € 168,95 

€ 690,95 
Ook nu kunt u nog geven via de speciale QR-code  
of via ons bankrekeningnummer: NL 70 RABO 03 02 11 16 97 
t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum o.v.v. Noodhulp Syrië en Turkije. 
De Diaconie zal het totaal opgehaalde bedrag nog maal 1,5 doen en het overmaken 
naar het rekeningnummer van Kerk in Actie Noodhulp Syrië. 
 

 
 
 
 
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 
 

Bloemengroet 
 
De bloemen van zondag 5 februari waren bestemd voor mw. Verhagen, 
en het boeket van zondag 12 februari ging naar mw. Joke Crum. 
 
 

 
 
Belofte 
 
In de Nieuwsbrief leven we mee met onze zieken. Maar niet altijd worden alle namen 
genoemd. Er zijn meer mensen in de gemeente die met hun gezondheid tobben. Zowel 
lichamelijk als mentaal. De grijze dagen maken het er dan vaak niet beter op.  

Verschillende keren hoorde ik de afgelopen 
dagen hoe heerlijk het is dat het ‘s nachts wat 
vriest en overdag het zonnetje (regelmatig) 
schijnt. Dat geeft weer moed en helpt om even 
een frisse neus te gaan halen. De tuinen beginnen 
al wat groener te worden nu er van alles uitloopt 
en terwijl ik dit stukje zit te schrijven hoor ik aan 
alle kanten de vogels die het voorjaar al in hun bol 
hebben. De houtduiven zijn zelfs al begonnen om 
te proberen een nest te maken in een boom. 

 

Ondertussen staan op vele plaatsen vrolijke krokussen en sneeuwklokjes en 
waarschijnlijk zal het niet lang meer duren voor de eerste narcis voorzichtig om het 
hoekje komt kijken.  Het doet me altijd denken aan lied 982 in het Liedboek:    
 

In de bloembol is de krokus, 
in de pit de appelboom, 
in de pop huist een belofte: 
vlinders fladderen straks rond. 
In de koude van de winter 
groeit de lente ondergronds, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God ziet naar de schepping om. 

Yolanda van der Stelt 
 
 

Gebedskring 
       
In de gebedskring hebben we God gedankt voor al het goede dat we 
dagelijks ontvangen, voor gezondheid, voor mensen die na onderzoek 
goede berichten kregen én dat we in vrijheid ons geloof kunnen belijden.  

We zijn dankbaar voor de mooie dienst, waarin Jolande Bos en Wim Immink zijn 
ontheven van hun taak als ouderling en voor het werk dat ze hebben gedaan en hebben 
God daarvoor dank gebracht. In een wereld, zo vol onrust, pijn en verdriet hebben we 
onze zorgen over de oorlog in Oekraïne en op andere plekken in de wereld, de 
slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië, van de watersnood in Nieuw- 
Zeeland en Pakistan en de uitbraak van het zeer dodelijke en besmettelijke Marburg-virus 
in West-Afrika, in ons gebed bij God gebracht. Bovendien hebben we gebeden voor de 
ernstig zieken, voor mensen die zware behandelingen moeten ondergaan en hun 
partners, voor hen die verdriet hebben door het overlijden van een geliefd persoon, voor 
ontwrichte gezinnen en de kinderen in die gezinnen. Graag willen we u vragen met ons 
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te danken en te bidden voor alle leden van de kerkenraad, voor mensen die de 
opengevallen plekken daarin willen opvullen, alle vrijwilligers, voor predikanten en al het 
werk dat in de kerk wordt gedaan! 
Namens de gebedskring, Riek van Hussel 
 
 

De zon daalt in de zee 
 
De zon daalt in de zee. De duisternis valt in 
Ik loof de goede God. Hij geeft mij dag en nacht: 
mijn taak bij dag, mijn droom bij nacht. 
 
Laat dagen in de nacht, waar wanhoop heerst en dood, 
geloof en hoop op U: U hebt uw schepping lief, 
U hebt uw schepping innig lief. 
 
Kom, nacht en troost ons zacht. Kom God, genees ons 
hart. 
Kom leg uw hand op ons en heel zo elke wond. 
Heel, Vader, ook de diepste wond. 
 
uit: “Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk” lied 253 
tekst: Sigurbjörn Einarson 
vertaling: René van Loenen 
foto: Arusfly - Unsplash 

 
BERICHTEN  
 
Huispaaskaarsen 
 
Ook dit jaar is er weer een mogelijkheid om een huispaaskaars te bestellen in 
dezelfde stijl als de paaskaars die met Pasen in de Michaëlkerk wordt 
binnengedragen. Huispaaskaarsen zijn in verschillende formaten leverbaar. Dit 
jaar heeft de diaconie gekozen voor een opdruk met de Ark van Noach.  
Pasen wordt gevierd op 9 en 10 april 2023. De uiterste besteldatum voor 
de Huispaaskaarsen is 6 maart 2023. In dat geval beschikt u vóór Pasen over uw 
Huispaaskaars(en). 
U kunt deze bestellen via www.bocashop.nl/huispaaskaarsen 
 
 
Huiskringen voor iedereen tussen 25 en 45 jaar 
 
Bij een aantal leeftijdsgenoten is het idee ontstaan om huiskringen voor mensen tussen 
de 25 en 45 jaar op te zetten in de Michaëlkerk. Het idee is om regelmatig in een vast 
groepje mensen samen te komen en aan de hand van een podcastserie/boek/thema’s 
samen te praten over het leven en geloof. Natuurlijk is er ook alle tijd en ruimte voor 
gezelligheid en contact.  
De vorm, inhoud en frequentie van de huiskringen is eigenlijk nog open en willen we met 
elkaar bedenken. Zoals het er nu uitziet, kunnen er in ieder geval 2 groepen starten 
binnenkort. Er is inmiddels al dus een groepje enthousiastelingen bij elkaar, maar 
natuurlijk is er altijd plek voor meer mensen!   
Dus ben jij tussen de 25 en 45 jaar en vind je het leuk om met ons mee te doen?  
Aanmelden mag bij Gerlise van der Maas  
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Ontheffing van ambtsdragers 
 
Afgelopen zondag 12 februari werden 
in de dienst Jolande Bos en Wim 
Immink van hun ouderlingenambt 
ontheven. Ds. Pieter Goedendorp sprak 
hen daarbij met een persoonlijk woord 
toe.   
 
 
Bijbelgespreksgroep 
 
Op woensdagmorgen 22 maart heeft de Bijbelgespreksgroep de eerstvolgende afspraak. 
We komen van 10.00 uur tot 11.30 uur in het Michaëlhuis bij elkaar. Het jaarthema van de 
Protestantse Kerk “Aan Tafel” levert een rode draad op. We begonnen deze week in 
Lucas 14 te lezen over de gebeurtenissen rond een bijzonder feestmaal en ontdekten in 
gesprek daarover ook hoe we zélf in het verhaal worden meegenomen.  Volgende keer 
gaan we verder in hetzelfde Bijbelgedeelte. Ds. Pieter Goedendorp leidt de kring.  
 

 
Boekenclub 
 
De eerstvolgende bijeenkomst is op maandagavond 27 maart! 
We gaan dan in gesprek over Yvonne Keuls’ Mevrouw mijn 
moeder, een liefdevol monument op voor haar ouder 
wordende moeder. De roman is een prachtig gesprek tussen 
moeder en dochter, over een bijzonder verleden en vitaal 
ouder worden. Mevrouw mijn moeder is een met veel 
humor geschreven, persoonlijk en ontwapenend boek, dat in 
1999 bekroond werd met de Publieksprijs en in 2022 opnieuw 
werd uitgegeven voor de Nederland Leest-campagne. 
Zin om aan te sluiten? Voel je vrij en weet je van harte welkom! 
ds. Pieter Goedendorp en Annette Barreveld 
 
 
Vrijwilligers gezocht 
 
Ligt jouw hart in de zorg en wil jij écht met voldoende tijd en persoonlijke aandacht 
zorgen? In Nieuw Vogelesang willen wij dit mogelijk maken. Elke dag gaan wij ons 
inzetten voor mensen met dementie en somatische hulpvragen. Dit willen wij doen met 
een warm toegewijd team, om het leven van onze bewoners zo optimaal mogelijk te 
maken. Wil jij als vrijwilliger voor een kleinschalige woonvorm iets betekenen voor 
senioren? Dan verwelkomen wij jou graag! 
Aanvullend zoeken wij momenteel vrijwilligers die mee willen helpen bij het ontbijt en de 
lunch. U kunt hiervoor contact opnemen met Edith Aartsen. 
Tevens ieder woensdag van 10.30 tot 11.30 open huis! Wees welkom, de koffie en thee 
staan klaar! 
Hopelijk tot ziens! 
 
 



8	
	

Veertigdagentijdkalenders 2023 
 
Petrus / Protestantse kerk - “Uit liefde voor jou” 
De Petrus-veertigdagentijdkalender 2023 daagt uit tot bezinning in de 
veertig dagen op weg naar Pasen. Het thema van de kalender is dit jaar 
'Uit liefde voor jou - ontvangen en delen'. We staan stil bij Jezus’ laatste 
avondmaal en zijn opdracht om steeds opnieuw brood en wijn met 
elkaar te delen. Het zet ons stil bij zijn overvloedige liefde voor ons, 
maar ook bij de opdracht om te delen van wat we zelf ontvangen 
hebben. 
In de vastentips bij elke week word je zowel uitgedaagd om heel concreet ergens van af 
te zien, als om bewust tijd en aandacht te schenken aan de mensen om je heen.  
De kalender is gratis aan te vragen op de website 
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/.  Vul het formulier in en je 
treft de Veertigdagentijdkalender binnenkort in de brievenbus. 
 
Nederlands Bijbelgenootschap “Wie zeg jij dat Ik ben?” 
Ook het Nederlands Bijbelgenootschap geeft weer een gratis 
Veertigdagentijdkalender uit. Die kalender staat stil bij ons antwoord 
op de vraag wie Jezus was en voor ons wil zijn: “Wie zeg jij dat ik 
ben?” Het is een Bijbels dagboek voor de veertigdagentijd. Zeven 
weken lang lees je teksten uit het Oude en Nieuwe Testament, die 
allemaal hun eigen licht werpen op de vraag wie Jezus was en voor 
ons wil zijn. De korte uitleg en reflectievragen helpen je om op zoek 
te gaan naar je eigen antwoord op die vraag.  
De weken voor Pasen zijn traditioneel een tijd van inkeer en bezinning. Veel mensen 
laten bepaalde dingen staan – alcohol, suiker, vlees – of beperken de tijd die ze 
doorbrengen met televisie of social media. Dat geeft ruimte om van een afstandje naar 
ons leven te kijken en na te denken over vragen die er echt toe doen. ‘Wie is Jezus?’ is 
zo’n vraag, en misschien nog belangrijker: ‘Wie is Hij voor mij en voor jou?’ 
De veertigdagentijd is een uitgelezen moment om stil te staan bij ons antwoord op die 
vraag. Op www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/40dagen/veertigdagentijd-2023/ 
Vind je een onlineformulier. Vul het meteen in, dan ontvang je nog vóór het begin van de 
Veertigdagentijd de kalender thuis. 
 
 
Inzamelingsactie slachtoffers aardbevingen Turkije 
 
De Turkse Moskee Driebergen begint in samenwerking met de Gemeente Utrechtse 
Heuvelrug en Stichting Diyanet Nederland, een inzamelingsactie van nieuwe en 
ongebruikte hulpgoederen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije. 
Voor de slachtoffers is er grote behoefte aan onderstaande hulpmiddelen (nieuw en 
ongebruikt): 
- Dekens, plaids, beddengoed, slaapzakken en opblaasbare matrassen 
- Winterkleding, (regen)jassen, truien, schoenen, laarzen, broeken, ondergoed, sokken, 
mutsen, sjaals, dassen en handschoenen. 
- Babyvoeding, luiers, babyflessen, fopspenen, billendoekjes, handdoeken, badlakens, 
maandverband, vochtige doekjes en dergelijke. 
- Overige goederen zoals thermosflessen, zaklampen, powerbanks, kachels/verwarmers, 
gasflessen en generatoren. 
 

De hulpmiddelen kunnen worden afgegeven bij de Turkse Moskee in Driebergen aan de 
Akkerweg 1 te Driebergen. De Moskee zal hiervoor dagelijks open zijn tussen 13:00 uur 
en 22:00. 
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De ingezamelde hulpgoederen worden getransporteerd door de Stichting Diyanet naar 
gebieden waar ze het hardst nodig zijn. Helaas kunnen er momenteel geen 
hulpgoederen naar het rampgebied in Syrië worden getransporteerd, omdat de enige 
grensovergang vanuit Turkije door de bevingen moeilijk bereikbaar is. 
Voorkeur gaat wel uit naar hulp in de vorm van een financiële bijdrage, zodat er dan ter 
plaatse sneller en gerichter hulpmiddelen kunnen worden ingekocht. 
Deze bijdrage kan gestort worden op Giro 555 (NL08 INGB 0000 0005 55) van de 
Stichting Samenwerkende Hulporganisaties in Nederland, of op rekeningnummer NL75 
RABO 0130 4045 35 t.n.v. Islamitische Stichting Nederland o.v.v. Aardbeving Turkije. 
Voor meer info, of indien er op het moment van langsbrengen even niemand aanwezig is 
in de Moskee, kan er gebeld worden naar 06 - 15 65 76 65 (Mehmet Tan), mailen kan 
naar driebergsemoskee@gmail.com 
Met vriendelijke groet namens de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 
Nana Bies 
 
JEUGD EN JONGEREN 
 
Kindernevendienst 
 

De volgende verhalen staan de komende weken centraal: 
 

Zondag 19 februari – Matteüs 5:33-48 - ‘Beloven verbonden’  
 
Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat ze niet mogen zweren; ze 
moeten gewoon altijd de waarheid spreken. 
 
 
 

Zondag 26 februari – Matteüs 4:1-11 – ‘Waar zeg je nee tegen?’ 
 
Jezus is veertig dagen en nachten in de woestijn. Hij wordt door 
de duivel op de proef gesteld, maar geeft niet toe aan de 
verleidingen. Daarna laat de duivel hem met rust en komen 
engelen om hem te dienen. 
 

 
 

Kerk op Schoot: Beleef de Bijbelverhalen met de 
allerkleinsten  
 
Binnenkort starten we met Kerk op Schoot in de 
Michaëlkerk!  
Het doel van Kerk op Schoot zijn sprankelende, 
belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 tot 5 
jaar. Tijdens deze diensten beleven baby’s, peuters en 
kleuters een Bijbelverhaal met alle zintuigen. 

We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en 
belevingsgerichte activiteiten. Met deze vieringen maken jonge kinderen op een speelse 
manier kennis met de kerk.  
Binnenkort krijgen de allerkleinsten in de Michaëlkerk een uitnodiging. Dus papa’s en 
mama’s, zet het alvast in jullie agenda’s! 

Wanneer? 12 maart 
Hoe laat? 15.30 – 16.15 uur  



10	
	

Waar?  In de Michaëlkerk 
 
Meer informatie: www.kerkopschoot.nl  
Hartelijke groet, 
José Ditewig, Jeannine van de Waerdt en Gerlise van der Maas 
 
We zoeken nog een pianist voor de Kerk op Schoot-diensten.  
Muziek speelt een belangrijke rol bij Kerk op Schoot. Aan de hand van bekende 
peuterliedjes (Zoals Beren Botje ging uit varen of Schaapje, schaapje, heb je witte wol?) 
zingen we de diensten door.  
Ben jij gezegend met een muzikaal talent op de piano? En lijkt het je leuk om een aantal 
keren per jaar te spelen voor de allerkleinsten in de Michaëlkerk? 
Aanmelden mag bij Gerlise van der Maas   
Bedankt! 
 

 
Veertigdagenproject Kindernevendienst 
 

Er kan van alles gebeuren: vrolijke dingen, maar ook dingen 
waar je verdrietig, bang of boos van wordt. Vanaf zondag 26 
februari gaan we op weg naar Pasen en vieren we dat niet 
alles hoeft te blijven zoals het is. God maakt een nieuw begin, 
en jij mag daarin meegaan. Verander je mee? 
Voor in de kerk komt weer een boek te staan met verhalen, 
mooie platen en leuke opdrachten, waar we in de 
kindernevendienst mee aan de slag gaan. Ben je al 
nieuwsgierig geworden?  Doe dan gezellig mee! We zouden 
het heel leuk vinden als ook jij erbij bent.  

 
 

 

 
Catechesegroep op 20 februari  
 
De eerstvolgende bijeenkomst van de catechesegroep voor 12 tot en met 
16-jarigen staat genoteerd op maandagavond 20 februari van 19.00 uur tot 19.45 uur in 
het Michaëlhuis. Dit seizoen verkennen we wat gelovigen zoeken – en vinden – in de 
kerk en we vragen het aan gemeenteleden van de Michaëlkerk. Komende maandag gaan 
we in gesprek met Daniël Reincke!   
Niels Duifhuizen en ds. Pieter Goedendorp 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
 

Uitnodiging gemeenteavond 
 
Maandagavond 13 maart: zet deze datum vast in uw agenda. We nodigen u als 
kerkenraad van harte uit voor een gemeenteavond die in het teken staat van Ontmoeten 
& Verbinden. We nemen u mee in het beleid voor de komende jaren en gaan graag met u 
in gesprek over de pijlers van de Michaëlkerk. 
De avond start om 20.00 uur en sluit rond 21.15 uur af met een hapje en drankje. 
 

 
Voedselkastje vorige week zaterdag geplaatst 
 
Op initiatief van de Diaconie is er vorige week zaterdag 
een voedselkastje geplaats bij de ingang van het 
Michaelhuis. 
U ziet de slogan: Neem gerust mee of vul aan 
Het meenemen mag gerust door iedereen die 
producten uit het kastje nodig heeft. Als u geen 
producten nodig hebt mag u het gerust aanvullen! Te 
denken valt aan houdbare producten die goed 
afgesloten zijn en tegen vocht en kou kunnen bijv: 
groente en soep blikken of potten, maandverband, 
tandpasta, koffie, thee, blikjes drinken, wasmiddel, 
shampoo, douchefris enz. enz. 
Dus weet u in uw omgeving mensen die het niet zo 
breed hebben, geef ze dan de tip eens langs het 
voedselkastje te lopen om te kijken of ze een of 
meerdere producten kunnen gebruiken. Het zou fijn 
zijn als u ons hierin wil ondersteunen door ook af en toe iets aan te vullen. Een mooi 
stukje naastenliefde in de praktijk! 
Met dank aan Pieter Hogendoorn en Hans Bakker die het mooie voedselkastje in elkaar 
gezet en geplaatst hebben! 
Met vriendelijke groeten en bedankt voor uw medewerking. 
De diaconie 
 

 
Actie Kerkbalans 2023 
 
Zondag 5 februari werd het al afgekondigd inde dienst maar na de eerste 
telling hebben we voorlopige eindstand van het fantastische bedrag van € 

98850,-! Een heel mooi resultaat, dat tot grote dankbaarheid stemt. We zijn blij dat 
vrijwel iedereen gehoor heeft gegeven aan de oproep om ruimhartig te geven: dit geeft 
vertrouwen in de toekomst van onze Michaëlkerk gemeente! 
Mede namens de kerkenraad bedanken we alle vrijwilligers die meegewerkt hebben aan 
deze actie: iedereen die enveloppen heeft rondgebracht en weer opgehaald, en ook 
degenen die achter de schermen vorm hebben gegeven aan deze actie Kerkbalans: Arie 
Kamphuis, Lia van de Lagemaat, Joop de Fluiter, Jos Wolff en Kirsten Mets. 
Maar bovenal danken we u en jullie: al onze gemeenteleden, die gezorgd hebben voor 
dit bijzondere resultaat en hiermee blijk geven van een grote betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid. 
Heel veel dank! 
Commissie Kerkbalans 2023, René Doornenbal (Voorzitter kerkrentmeesters) 
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Op zoek naar vrijwilligers 
 
Bij de jaarlijkse bespreking van de begroting van het college van kerkrentmeesters in de 
kerkenraadsvergadering, was al een aantal jaren duidelijk dat er manieren om te 
bezuinigen gevonden moesten worden. Nu voor de begroting van 2023 ook rekening 
gehouden moet worden met een forse verhoging van de stookkosten moesten er 
knopen worden doorgehakt. 
En hoewel we het werk van Henk en Anne Boeve als koster en beheerder van de 
Michaëlkerk en het Michaëlhuis erg waarderen, moeten hierin toch dingen veranderen. 
In de kerkenraad is besloten dat er minder betaalde uren voor dit werk beschikbaar zijn. 
Het gesprek hierover met Henk en Anne is al ruim een jaar gaande en er is nu een 
verdeling gemaakt in werkzaamheden die zij blijven doen en taken waarvoor we 
vrijwilligers zoeken. Alle zaken die de erediensten in de Michaëlkerk betreffen en de 
reserveringen van het Michaelhuis blijven Henk en Anne doen, maar beheertaken in het 
Michaëlhuis moeten we soms als gebruikers zelf doen en soms zijn hier vrijwilligers voor. 
De schoonmaak van het Michaelhuis en het onderhoud van het Kerkplein en de tuin 
rondom de kerk willen we graag door vrijwilligers laten doen. Ook voor het klaarzetten 
en weer opruimen van grotere evenementen, zoals ‘Verjaardag in de kerk’ is 
ondersteuning van vrijwilligers nodig. De bedoeling is dat er een vrijwilligers- 
coördinator komt, die een groepje vrijwilligers kan vragen ergens bij te helpen. 
We hopen dat er veel mensen een klein stukje van dit werk wil oppakken, zodat het 
gebruik van het Michae4lhuis wel gewoon door kan blijven gaan. En natuurlijk gaan we 
de service en gastvrijheid van Henk en Anne hierin missen, maar voor de toekomst van 
onze Michaëlkerk is een gezonde financiële situatie onmisbaar. 
 
Namens het college van kerkrentmeesters, 
René Doornenbal  
 
 
Uitvaartcentrum Martino van Zoeren en Michaëlkerk gaan samenwerken. 
  
Helaas hebben meerdere gemeenteleden al eens meegemaakt dat er bij onze 
Michaëlkerk een condoleance was en/of een dienst ter nagedachtenis van een 
overledene. Het is mooi om dat in je vertrouwde kerk mee te maken.  
Martino van Zoeren, uitvaartondernemer, is op zoek naar dit soort locaties waar een 
overledene ook kan worden opgebaard. Zo zijn de Kerkrentmeesters, met toestemming 
van de Kerkenraad, in gesprek geraakt met Martino van Zoeren. Martino van Zoeren wil 
de Michaëlkerk, het Michaëlhuis en de consistorie van de kerk gaan gebruiken om alle 
facetten van een uitvaart te kunnen aanbieden. Uiteraard wordt dit door de kerk met een 
passende huur verrekend. 
Inmiddels hebben we alles over en weer duidelijk en het zou zo kunnen dat Leersumse 
inwoners bij een uitvaart gebruik gaan maken van onze Michaëlkerk en/of Michaëlhuis. 
Martino van Zoeren regelt verder alles. 
Vanaf begin februari komen de dominee en ambtsdragers bij de aanvang van de dienst 
dan ook niet meer vanuit de consistorie de kerk binnen, maar vanuit de bovenverdieping 
van het Michaëlhuis. 
We hopen u voldoende op de hoogte te hebben gebracht. 
Kerkrentmeesters Michaelkerk 
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Financieel nieuws van de diaconie: 
 
Graag geven we u en jullie een overzicht van de collectes en speciale giften en acties die 
we als diaconie afgelopen jaar 2022 hebben uitgegeven: 

 
 
Diaconale kwartaal projecten 2022 en acties 
 

• Gift voor Eva Goedendorp   €   100,00 
• Kerk in Actie Noodhulp Oekraïne  € 2820,00 
• Larsheim vakantiemarkt   €   250,00 
• Soepfeest, actie Oekraïne in de Binder €   250,00 
• Stichting Our Foorprints Foundation          €   250,00 
• Kerk in Actie samen tegen armoede €   500,00 

€ 4170,00 
Hartelijk dank voor uw gaven en medeleven! 
Met vriendelijk groeten,  
Jos Versluis, Penningmeester diaconie  
 
 
Giften 
 
De volgende giften werden ontvangen: 

• € 10.00 via mevr. C. Doornenbal 
• € 10,00 via mevr. A. Boeve  

Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters. 
Lia van de Lagemaat  
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LITURGIE  
 
Orde van dienst - zondag 19 februari   
 
-orgelspel en mededelingenvideo 
-opmaat 
-Lied 210: 1 en 2: “God van hemel, zee en aarde”  
-hand op het hart 
-moment van inkeer, votum en groet 
-Psalm 18:1: “Ik heb U lief van ganser harte, Here”  
-openingsgebed 
-Lied 304 (drie coupletten): “Zing van de Vader”  
-met de kinderen 
-Opwekking voor Kids 149: “Ja is ja, nee is nee” 
-Schriftlezing: Exodus 22: 20-26 
-Lied 995: 1: “O Vader, trek het lot U aan”  
-Schriftlezing: Matteus 5: 33-48 
-Lied 995: 2: “O Vader, trek het leed U aan”  
-uitleg en verkondiging 
-Lied 976: “Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven”  
-dank- en voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’ 
-collecteaankondigingen 
-Lied 838: 1 en 3: “O grote God die liefde zijt”  
-zending en zegen 
-hand op het hart 
-orgelspel en mededelingenvideo op de beamer 
 
Orde van dienst – zondag 26 februari 
 
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 maart: ds. J. Knoop, Maarn – Tweede zondag veertigdagentijd 
8 maart: ds. E. Schuddebeurs, Houten - Biddag, dienst om 19.30 uur 
12 maart: ds. Pieter Goedendorp – Derde zondag veertigdagentijd 
19 maart: ds. Pieter Goedendorp – Vierde zondag veertigdagentijd – viering Heilig 
Avondmaal 
 
  

Zondag 19 februari  
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. Pieter Goedendorp 
Ouderling: Teunis Reedijk 
Diaken: Arco van den Ham 
Kerkrentmeester: Roland van Barneveld 
Lector: Marjon van den Ham 
Orgel: Wim ter Haar 
Collecte Diaconie: Gevangenenzorg NL 
Collecte Kerk: Bijstand Pastoraat 

Zondag 26 februari 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. R. de Reuver, Houten 
Ouderling: Coby Gerestein 
Diaken: Gerriëtte Jorritsma 
Kerkrentmeester: Gijsbert Meijers 
Lector: Ina Wolff 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: ZOA 
Collecte Kerk: Orgel en Muziek 
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Activiteitenagenda 
 
19 februari     Groene Starters     
20 februari  19.00 uur  Catechesegroep  Michaëlhuis 
28 februari  19.00 uur  Gebedskring   Michaëlhuis  
12 maart  15.30 uur  Kerk op schoot  Michaëlkerk 
13 maart  20.00 uur  GEMEENTEAVOND  Michaëlhuis  
27 maart     Boekenclub   Michaëlhuis 
  
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 3 maart 2023 
Kopij aanleveren voor donderdag 2 maart, 18.00 uur bij Marian Clarijs 
 
 
 
 
 
 


