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Uitnodiging! 
Van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond op 
maandag 13 maart, 20.00 uur in het Michaëlhuis 

 
  

        

 
Nieuwsbrief Michaëlkerk 

3 maart 2023 

 

We vieren een vitale gemeente te zijn. Kijk mee naar hoe het 
ervoor staat met onze dorpskerk. We kijken hoopvol en met 

vertrouwen vooruit en gaan daarover graag in gesprek. 
Na afloop is er gelegenheid om elkaar verder te ontmoeten. 
 

Programma: 
Inloop: 19.45 uur  
Start: 20.00 uur 
Afsluiting: 21.15 uur 
 

“Om de Michaëlkerk” 

Gemeenteavond maandag 13 maart 2023 
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 5 maart – Tweede zondag van de veertigdagentijd 
 
We verwelkomen ds. J. Knoop uit Maarn in ons midden als gastvoorganger. Gerard 
Rosier bespeelt op deze eerste zondag van de maand het orgel. Mirjam van ’t Veld leest 
uit de Schriften en Marian Clarijs is ouderling van dienst, Prisca van der Roest is als diaken 
en René Doornenbal is als ouderling-kerkrentmeester namens de kerkenraad aanwezig. 
In de kindernevendienst horen de kinderen de geschiedenis van ‘de verheerlijking op de 
berg.’  Jezus gaat met drie leerlingen een hoge berg in Galilea op. Er gebeurt iets 
wonderlijks.  De discipelen zien hoe het gezicht van de Heer gaat stralen en zijn kleren 
wit als het licht worden. Mozes en Elia verschijnen aan hem en er klinkt een stem uit de 
hemel. Petrus wil het moment vasthouden, maar dat zal niet gaan. Hij zal het met de 
wondermooie herinnering eraan moeten doen. Mensen kunnen veranderen, dat is één 
van de boodschappen die de kinderen in de 
nevendienst horen.  Er is op deze eerste zondag 
van de maand JoZ! voor de tieners, nevendienst 
voor de kinderen in de basisschoolleeftijd en 
oppas voor de kleinsten in de crèche in het 
Michaëlhuis. 
 
Woensdag 8 maart – Biddag voor gewas en 
arbeid 
 
Naar goede gewoonte komen we ook op de 
avond van de Biddag voor gewas en arbeid bij 
elkaar. De avonddienst begint om 19.30 uur. 
Voorganger is ds. E. Schuddebeurs uit Houten. 
Wim ter Haar begeleidt de samenzang. Liesbeth 
van de Waerdt is lector en vertegenwoordigt als 
ouderling de kerkenraad, Reinier Bijkerk is als 
diaken aanwezig en Lia van de Lagemaat is 
ouderling – kerkrentmeester.  
 
Zondag 12 maart – Viering Heilig Avondmaal - 
Derde zondag van de veertigdagentijd 
 
De zondag ná de Biddag voor gewas en arbeid. 
Een bijzondere dienst. We komen als gemeente 
als altijd bij elkaar rond de open Bijbel, maar dit keer staat ook de Avondmaalstafel 
gedekt: we vieren de Maaltijd van de Heer. We doen wat Jezus z’n discipelen leerde, 
maken zijn Tafel klaar, breken het brood, vullen de bekers en prijzen de Heer. Wat dat 
betreft past de Schriftlezing die we vandaag net als de kinderen opslaan: Johannes 4: 5-
26, Jezus’ ontmoeting met een Samaritaanse vrouw. Ds. Pieter Goedendorp gaat voor in 
de eredienst. Frank Firet begeleidt de samenzang. Marjon van den Ham leest uit de 
Schriften. Ida Hogendoorn is dienstdoend ouderling, Gijsbert Meijers ouderling-
kerkrentmeester en in deze avondmaalsdienst hebben vijf diakenen een aandeel in de 
liturgie: Anneke Kievit, Lia Reincke, Jos Versluis, Arco van den Ham en Gerriëtte 
Jorritsma. Er is nevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd en oppas voor de 
kleinsten in de crèche in het Michaëlhuis. 
 
  

Gebed bij de 40 dagentijd 
 
Wanneer wij moeten gaan 
langs de grenzen van het leven 
waar ziekte ons klein maakt, 
onzeker en afhankelijk, 
laat ons leven dan niet verlopen in de 
angst. 
 
Als leven pijnlijk wordt,  
het broze lichaam vervalt: 
laat er een omarming blijven 
die ons draagt. 
 
Laten er mensen zijn 
die ons vasthouden:  
doe zelf Uw naam eer aan 
en laat U vinden 
als wij U zoeken.  
 
Amen. 
 
(Sytze de Vries; Liedboek p. 1372) 
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COLLECTEBESTEMMINGEN 
 
Zondag 5 maart 
 
Tijdens de dienst van 8 januari collecteert de diaconie voor ons nieuwe jaarproject via 
Kerk in Actie “Kerk zijn doe je met elkaar”. (collecte 1 via de collecte-app) 
 

Veel kerken in Nederland willen iets betekenen in hun eigen omgeving. Er zijn 
voor anderen en iets doen voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Zoals de Protestantse Wijkgemeente De Drieklank in Almere. De kerk 
organiseert een taalcafé, waar vrijwilligers taalles geven aan Syrische 
vluchtelingen, en gezamenlijke maaltijden voor gemeenteleden en vluchtelingen. 
Op vrijdagochtend kun je buurten in de kerk, onder het genot van koffie of thee. 
Toen dat in coronatijd niet mogelijk was, trok het ‘buurtbakkie’ van de kerk de wijk 
in. Met deze activiteiten wil de kerk diaconaal en betekenisvol aanwezig zijn in de 
wijk. 
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal 
present willen zijn in eigen dorp of stad. Geef in de collecte en steun het 
diaconale werk van Kerk in Actie. Helpt u mee? 

 
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor Beeld en Geluid 
 
 
Biddag 8 maart 
 
Tijdens de dienst van 8 maart collecteert de diaconie voor “Voedselbank Utrechtse 
Heuvelrug”. (collecte 1 via de collecte-app) 

 
Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug is opgericht in 2011 en is aangesloten 
bij de Stichting Voedselbanken Nederland. De stichting werkt uitsluitend met 
onbetaalde vrijwilligers en heeft geen levensbeschouwelijke visie.  
De doelstelling is het (tijdelijk) verschaffen van voedsel aan mensen die in de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug onder de armoedegrens leven, en het reduceren 
van verspilling van voedsel.  
Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug is een onafhankelijke stichting en is 
geheel afhankelijk van giften van lokale bedrijven en instellingen, kerken en 
particulieren en subsidie van de gemeente. Voor voedsel wordt niet betaald. De 
kosten van de stichting zijn direct verbonden aan de uitvoering van de doelstelling 
van de stichting.  
De Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug beoordeelt zelf niet of personen in 
aanmerking komen voor een voedselpakket. Dit gebeurt door verschillende 
instanties die beroepsmatig maatschappelijke hulpverlenen binnen de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug. De voedselbank levert voedselpakketten aan de inwoners 
van Driebergen, Doorn, Leersum, Amerongen, Overberg, Maarn en Maarsbergen. 
Ze voorzien tientallen gezinnen van een voedselpakket. Hiervoor zetten zich 
wekelijks meer dan 80 vrijwilligers in.  
Helpt u ook uw medemens? Alvast hartelijk dank!  

 
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor het Jeugd- en Jongerenwerk.   
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Zondag 12 maart 
 
Tijdens deze dienst van 8 januari collecteert de diaconie voor “Kerk in Actie – Noodhulp 
slachtoffers aardbeving en Syrië” (collecte 1 via de collecte-app) 
 

Op maandag 6 februari 2023 werden Turkije en Syrië getroffen door twee 
allesverwoestende aardbevingen, gevolgd door meer dan 25 naschokken. 
Duizenden mensen hebben de ramp niet overleefd, en dat aantal loopt nog steeds 
op. Daarnaast zijn er tienduizenden gewonden en vele gebouwen zijn ingestort. 
Kerk in Actie is direct begonnen met een noodhulpactie voor de slachtoffers in 
Syrië, omdat we daar via onze partners, lokale kerken, hulp op de juiste plek 
kunnen geven. Hulp is dringend nodig, want na een bloedige burgeroorlog 
gevolgd door een diepe economische crisis is dit opnieuw een grote ramp voor 
een kwetsbaar land als Syrië. De situatie is des te moeilijker omdat de 
weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. 
Kerken vangen zoveel mogelijk mensen op en voorzien hen van maaltijden, 
medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun 
beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. 
Kerk in Actie ondersteunt lokale kerken maximaal vanuit het noodhulpprogramma 
dat in Syrië al jarenlang actief is. Vandaag collecteren we voor de zwaar getroffen 
bevolking van Syrië. Doe mee en geef! Uw steun is dringend nodig. Namens ds. 
Selimian, predikant van een van onze partnerkerken in Aleppo, zeggen we: “Dank 
voor uw bezorgdheid, gebed en hulp.” 

 
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor de Energiekosten.   
 

 
Zendingsdoel 
 
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. 
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 
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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: 
 
De afgelopen 2 weken is er in totaal binnengekomen voor de 
Actie Noodhulp Syrië en Turkije: 

• Givt app  € 514,00 
• Bank   €   86,00 
• Collecte  € 168,95 

                                     € 768,95 
Dit bedrag is door de diaconie 1,5 keer verhoogd en is er tot nu toe € 1153,40 
overgemaakt naar Kerk in Actie Noodhulp Syrië en Turkije. 
U kunt nog steeds 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. 
 

 
 
 
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 
 
Meeleefbord… en kaarten? 
 
In de Nieuwsbrief en op het meeleefbord bij de trap, worden veel namen vermeld van 
mensen die door hun omstandigheden (voor zover bij ons bekend) wel een bemoediging 
kunnen gebruiken. Ik weet dat de hier genoemde mensen worden meegenomen in 
gebeden bij veel gemeenteleden. Dat is zeer waardevol en met regelmaat wordt hier met 
waardering over gesproken door mensen die ik bezoek.   
Naast alle mensen die na aanleiding hiervan een kaart ontvangen, valt het mij op dat lang 
niet bij alle genoemde mensen dit het geval is. Er zijn ook mensen zijn die altijd (zeer) 
betrokken waren maar die, vaak vanwege hun leeftijd, uit beeld zijn geraakt. Soms is het 
daarbij; hou ouder of beperkter, des te verder weg. De corona periode heeft daar ook 
geen goed aan gedaan.  
Dit heeft echter als gevolg dat er, ook na het plaatsen van een naam geen, of slechts 1, 
kaart wordt ontvangen door de genoemde persoon. Waarschijnlijk snapt u de 
teleurstelling, pijn of misschien zelfs wel frustratie, van mensen die in de Nieuwsbrief wel 
hun naam lezen maar die vervolgens onzichtbaar lijken te blijven voor gemeenteleden. 
Daarom een oproep: laten we onze betrokkenheid bij elkaar zichtbaar maken in een 
kaart of ‘kattenbelletje’.  Maakt niet uit hoe complex of eenvoudig, zelfgemaakt of 
gekocht, een kindertekening of afgeknipte helft van een ‘originele’ kaart, veel of weinig 
tekst: als het maar tastbaar en zichtbaar is! Pieter en ik zorgen dat adres en postcode bij 
de namen staat. Even in de brievenbus stoppen en er is iemand gelukkig mee! Weer 
iemand gezien en gehoord. 
Doe je, doet u mee?  
Seniorenpastor Yolanda van der Stelt 
 

 
Bloemengroet 
 
De bloemen van zondag 19 februari waren bestemd voor dhr. Ad Bos. 
Zondag 26 februari gingen de bloemen naar Joop de Fluiter. 
 

 
Bedankt 
 
Afgelopen zondag mochten wij de bloemen uit de Michaëlkerk ontvangen, als blijk van 
zorg en omzien naar elkaar. 
Ook als het even minder gaat dan je verwacht, is er de troost en medeleven van de 
Michaëlkerkgemeente. 
Onze dank daarvoor. 
Joop en Gerda de Fluiter 
 
 

Gebedskring 
       
Deze week kwamen we voor het eerst bij elkaar in de veertigdagentijd, dat 
was merkbaar aan de Bijbellezingen en de liederen die we zongen. We zijn 
dankbaar dat we in vrijheid ons geloof mogen en kunnen belijden, in 

tegenstelling tot al die mensen op aarde die worden vervolgd om hun geloof. Dankbaar 
zijn we ook voor het frisse en zonnige weer, waarvan we samen met de kinderen in deze 
voorjaarsvakantie kunnen genieten, voor de mensen die een huwelijksjubileum mogen 
vieren, voor goede uitslagen en waar behandelingen aanslaan. Naast punten van dank, 
hebben we ook gebeden, voor slachtoffers van oorlogen, o. a. in Oekraïne, van 
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natuurgeweld, zoals de aardbevingen in Syrië en Turkije, van onderdrukking. Gebeden 
hebben we ook voor de jongeren, voor leiders van scholen en gemeenten, voor leiders 
wereldwijd, dat zij zich richten op gerechtigheid en vrede en voor alle vluchtelingen. In 
ons gebed hebben we ook de eenzamen, de ernstig zieken, de mensen die verdriet 
hebben om het overlijden van een geliefde, mensen die lijden onder depressies én hun 
naasten, bij God gebracht. Graag willen we u vragen met ons te danken voor de gewone 
dingen, een dak boven ons hoofd, de natuur die uitloopt, voldoende te eten en te 
bidden, nu we binnenkort naar de stembus mogen, om wijsheid voor de kiezers én de 
politici. 
Namens de gebedskring, Riek van Hussel 
 
BERICHTEN  
 
14 maart: ‘Verjaardag in de kerk’  
 
Op dinsdagochtend, 14 maart, wordt er weer een gezamenlijke verjaardag in de Het 
Michaëlhuis bij de kerk gevierd. Als het goed is hebben gemeenteleden van 80 jaar en 
ouder die in de periode van 31 augustus 2022 en 28 februari 2023 jarig zijn geweest, hier 
al een uitnodiging voor ontvangen (laat aub even weten wanneer dit niet het geval is!) . 
Omdat het vaak prettig is om samen met iemand ergens heen te gaan, is ook uw partner, 
een familielid of een kennis van harte welkom. Wanneer u geen vervoer hebt is het 
mogelijk om gehaald en gebracht worden door onze kerktaxi. Dit kunt u aangeven bij uw 
reactie op de uitnodiging.  
De werkgroep is weer druk bezig om er een gezellige ochtend van te maken met o.a. 
gebak, een lied, een verhaal en natuurlijk veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
Het thema voor deze ochtend is ‘de lente’. Als seniorenpastor ben ik voor een gedeelte 
betrokken bij de voorbereiding.  
De ochtend begint om 10.00 uur. De koffie, thee en het gebak staan dan op u te wachten 
in het met ‘lente’ versierde Michaëlhuis.  
Nogmaals: van harte uitgenodigd en fijn wanneer we elkaar op 14 maart mogen 
ontmoeten! 
Hartelijke groet, mede namens de werkgroep, 
Seniorenpastor Yolanda van der Stelt 
 
 
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? Wees van harte welkom! 
ds. Pieter Goedendorp en Annette Barreveld 
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Citaat Bonhoeffer 
Ingezonden door P. de Grunt 
 
Beste gemeente leden, 
Aansluitend op de dienst van afgelopen zondag, waarbij ds. De Reuver onze voorganger 
was, had hij het ook over Dietrich Bonhoeffer, terecht sloot hij onze dienst af met het 
zingen van het lied; ‘Goede Machten, wonderbaar geborgen’. 
De tekst van dit lied, schreef Dietrich van uit de Tegelgevangenis, ter gelegenheid van de 
naderend verjaardag van zijn vader en de naderende jaarwisseling 1944 - 1945. 
In de afgelopen jaren, heb ik diverse malen, door middel van zijn periodieke teksten, uw 
aandacht gevraagd. Met de volgende tekst wil ik mijn bijdragen afsluiten. Dietrich 
Bonhoeffer schreef deze tekst in maart 1933, bij de aanvang van de Jodenvervolging in 
Duitsland. Maar deze tekst is helaas nog akelig actueel. 
 

"Als men als gelovig mens geen open ogen heeft voor de samenleving, maakt men zich 
ongeloofwaardig!” Dietrich Bonhoeffer, Berlijn mrt.1933 
 
 
Lezing ds Jan Offringa: Hoe mijn godsbeeld veranderde 
Woensdag 15 maart, 20:00 uur, de Ark (Imminkstraat 11, Amerongen) 
Aankondiging avond met Jan Offringa over Martin Brinkman ‘Hoe mijn God veranderde’ 
 

Het veranderende godsbeeld van Martien Brinkman 
In het boek ‘Hoe mijn God veranderde’ laat Martien Brinkman, oud-hoogleraar aan de 
Vrije Universiteit, zien wat er door de jaren heen verschoof in zijn geloof en theologie, en 
wie of wat hem daarbij hebben beïnvloed. Het boek kent meerdere opvallende 
momenten. Zo kent de auteur de nodige aarzeling om over God als persoon te spreken 
omdat God volgens hem door velen primair als kracht wordt beleefd. Hij spreekt in dit 
geval over een op ons bestaan inwerkende transcendente kracht. Wat bedoelt hij 
daarmee? 
Bijzonder is ook hoe Brinkman in gesprek gaat met de projectieleer. Deze theorie, die in 
de westerse wereld vandaag de dag zijn miljoenen verslaat, verkondigt dat God een 
verzinsel is en geloof voorkomt uit menselijk wensdenken. Die gedachte komt 
regelmatig voorbij in de media en hoor je ongetwijfeld ook in je nabije leefomgeving. En 
wie stelt zichzelf nooit die vraag: is het niet puur mensenwerk? Brinkman neemt dat 
serieus maar laat tegelijk zien dat er dingen zijn die een mens te boven gaan en op het 
spoor van God zetten.Deze en andere belangrijke thema’s komen voorbij in dit boek van 
Brinkman. Jan Offringa las het boek en schreef er in magazine Volzin een recensie over. 
De thematiek is voor hem zeer herkenbaar, want met gemeenteleden schreef hij over 
hun veranderend godsbeeld in ‘God is niet te vangen’ (2014). En met collega’s verdiepte 
hij zich in de veranderingen in geloof en theologie in het boek ‘Liberaal christendom – 
Ervaren, doen, denken’ (2016). 
Jan Offringa is predikant te Wijk bij Duurstede en hoofdredacteur van de 
website www.liberaalchristendom.nl.  
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JEUGD EN JONGEREN 
 
Kindernevendienst 
 

De volgende verhalen staan de komende weken centraal: 
 

Zondag 5 maart – Matteüs 17:1-9- ‘’Straal jij al een beetje?’ 
 
Jezus gaat met drie leerlingen een hoge berg op. Jezus gaat er 
anders uit zien: zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren 
worden wit als het licht. Mozes en Elia verschijnen aan hem en 
er klinkt een stem uit de hemel: ‘Dit is mijn geliefde zoon, in 
hem vind Ik vreugde.’ 

 

Zondag 12 maart – Johannes 4:5-26 – ‘Bijzondere ontmoeting’  
 
Jezus raakt in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Hij vraagt 
haar om water, terwijl joden normaal niet met Samaritanen 
omgaan. Jezus vertelt deze vrouw over het levend water. Hij 
maakt haar duidelijk dat hij de Messias is, die komen zou. 
 

 
 

 
Hei Koerei!  
Op zondag 2 april vieren we weer Palmpasen! 
 
Lieve kinderen op zondag 2 april zijn jullie van harte 
uitgenodigd om vanaf 8:30 te genieten van een 
paasontbijt en daarna de Palmpasenstokken te 
versieren. Wij kijken er naar uit, jullie ook? Mochten 
mama of papa het ook leuk vinden om een handje te helpen dan is dat natuurlijk heel fijn. 
Graag aanmelden voor 28 maart bij Dewi Veer. 
 
 
JoZ! 
 
5 maart; de eerste van een nieuwe maand, betekent JoZ! Van harte welkom! 
 

 
Kerk op Schootdienst op zondagmiddag 12 maart 
Beleef de Bijbelverhalen met de kleinsten 
 
Op zondagmiddag 12 maart beginnen we weer met de Kerk op 
Schootdiensten in de Michaëlkerk! Kerk op Schootdiensten: 
sprankelende, belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 
tot 5 jaar. (En natuurlijk zijn iets oudere broertjes en zusjes óók 
welkom!) Tijdens deze diensten beleven de kleinsten een 

Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op 
bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte activiteiten. Met deze vieringen maken 
baby’s, peuters en kleuters op een speelse manier kennis met de kerk. Na de viering staan 
thee en limonade klaar en is er tijd om elkaar nog even te ontmoeten. Zondag 12 maart, 
van 15.30 uur tot 16.15 uur in de Michaëlkerk. Ds. Beer heeft er óók zin in! 
Meer informatie: www.kerkopschoot.nl 
José Ditewig, Jeannine van de Waerdt en Gerlise van der Maas 
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Catechesegroep op 20 maart  
 
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. We worden altijd weer verrast door de antwoorden 
die we te horen krijgen.   

Niels Duifhuizen en ds. Pieter Goedendorp 
 
 
Tafel van de Michael (16+) 
 
Zondag 12 maart om 11:30 is er voor de jongeren (16+) een lunch. Tijdens de lunch, die 
eens per 2 maanden plaatsvindt, wordt er gepraat over het geloof, het leven, relaties en 
alles wat actueel en relevant is. Tijdens dit gesprek is er lekker eten en drinken.  
Aanmelden kan door een berichtje te sturen naar Maryse. 
Aanschuiven zonder je aangemeld te hebben kan natuurlijk ook. 
Zien we je dan? 
 
VANUIT DE KERKENRAAD 
 

 
Veranderingen in het kosterschap. 
  
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zijn de uren van het betaald 
kosterschap per 1 maart 2023 van Henk Boeve verminderd. 
We waren een beetje een verwende gemeente met een koster die zorgde dat tafels en 
stoelen klaar stonden, kopjes werden afgewassen, waar we nooit misgrepen naar koffie, 
thee en koekjes en nog zoveel meer wat vanzelfsprekend was. Helaas kunnen we ons dat 
als Michaëlkerk niet meer veroorloven, maar we gaan het zeker missen. 
Henk en Anne, hartelijk dank voor zoveel jaren zeer gewaardeerd beheerder en gastheer 
en gastvrouw in het Michaëlhuis. 
Gelukkig blijven jullie de kosterstaken die horen bij de erediensten nog doen. 
  
Als kerkenraad zijn we bijna zover dat we een vrijwilligerscoördinator hebben gevonden, 
in het volgende nieuwsblad hopen we daar meer informatie over te geven. U kunt zich 
nu alvast aanmelden als vrijwillige gastvrouw/heer of als lid van het schoonmaakteam, 
om een keer per maand met 2 of 3 personen het Michaelhuis schoon te houden. 
We horen graag van u en hebben er vertrouwen in dat we op deze manier het 
Michaelhuis als een prettige ruimte voor onze gemeente kunnen blijven gebruiken.  
René Doornenbal en Ida Hogendoorn  
 
  
Giften 
 
De volgende giften werden ontvangen: 

• € 20.00 via mevr. C. Gerestein 2x € 10.00 
• € 20,00 via mevr. A. Kievith 

  
Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters. 
Lia van de Lagemaat  
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LITURGIE  
 
Orde van dienst - zondag 5 maart   
 
-orgelspel en mededelingenfilm    
-welkom  
-Lied 18:1 
-moment van inkeer, votum en groet   voorganger, vanachter de tafel 
-Lied 18:8 
-bij deze dienst… 
-openingsgebed 
-Lied 1010:1,2,3      
-voor de kinderen  
-projectlied 
-Schriftlezing: 2 Samuel 21:1-14 
-Lied 561     
-verkondiging 
-Lied: Rescue van Lauren Daigle    
-gebeden, afgesloten met het “Onze Vader” 
-toelichting collectedoelen  
-tenslotte…       
-slotlied: Evangelische Liedbundel 374 :1,2,3  O Heer mijn God. 
-zegen  
-hand op het hart 
-orgelspel 
 
Orde van dienst – woensdag 8 maart - Biddag 
 
-Orgelspel 
-Welkom en mededelingen 
-Lied: 283: 1, 2, 3, 4, 5 “In de veelheid van geluiden” 
-Moment van inkeer, bemoediging en groet 
-Lied 145:1 “O HEER, mijn God, Gij koning van ’t 
heelal” 
-Korte toelichting 
-Gebed bij de lezingen uit de Bijbel 
-Lezing: Prediker 2: 20-26 
-Lied: 807:1 “Een mens te zijn op aarde”  
-Lezing: Mattheüs 6: 16-23 
-Lied: 942:3 “Spreek Gij het woord “  
-Verkondiging 
-Lied: 1005:1, 2, 3, 4, 5 “Zoekend naar licht” 
-dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
-Toelichting op de collecte  
-Lied 263:1, 2, 3 “Wees Gij mijn toevlucht” 
- Zegen 
- Orgelspel 

Zondag 5 maart 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. J. Knoop, Maarn 
Ouderling: Marian Clarijs 
Diaken: Prisca van der Roest 
Kerkrentmeester: René Doornenbal 
Lector: Mirjam van ‘t Veld  
Orgel: Gerard Rosier 
Collecte Diaconie: jaarproject KiA 
Collecte Kerk: Beeld en Geluid 

Woensdag 8 maart - Biddag 
Aanvang: 19.30 uur   
Voorganger: ds. E. Schuddebeurs, 
Houten 
Ouderling: Liesbeth van de Waerdt 
Diaken: Reinier Bijkerk 
Kerkrentmeester: Lia van de Lagemaat 
Lector: Liesbeth van de Waerdt  
Orgel: Wim ter Haar 
Collecte Diaconie: Voedselbank UHR 
Collecte Kerk: Jeugd- en Jongerenwerk 
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Orde van dienst – zondag 12 maart 
 
De liturgie voor deze zondag is nog niet bekend. In 
de loop van komende week zal deze op de website 
verschijnen: www.michaelkerkleersum.nl  
 
 
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 
 
19 maart: ds. Pieter Goedendorp – vierde zondag van de veertigdagentijd 
26 maart: ds. K. van Meijeren, Ede – vijfde zondag van de veertigdagentijd 
2 april: ds. Pieter Goedendorp – Palmpasen 
 
 
Activiteitenagenda 
 
12 maart  11.30 uur  Tafel van de Michaël  Michaëlhuis 
12 maart  15.30 uur  Kerk op schoot  Michaëlkerk 
13 maart  20.00 uur  GEMEENTEAVOND  Michaëlhuis  
20 maart  19.00 uur  Catechesegroep  Michaëlhuis 
22 maart  10.00 uur  Bijbelgespreksgroep  Michaëlhuis 
27 maart     Boekenclub   Michaëlhuis 
2 april   8.30 uur  KND: Paasontbijt/  Michaëlhuis 

    palmpaasstokken versieren 
 

 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 17 maart 2023 
Kopij aanleveren voor donderdag 16 maart, 18.00 uur bij Marian Clarijs  
 
 
 
 
 
 

Zondag 12 maart  
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. Pieter Goedendorp 
Ouderling: Ida Hogendoorn 
Diaken: Anneke Kievith 
Kerkrentmeester: Gijsbert Meijers 
Lector: Marjon van den Ham 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: KiA Turkije/Syrië 
Collecte Kerk: Energiekosten 


