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Van betekenis 
 
Het werd een bijzondere week in en om de Michaëlkerk. Dat begon afgelopen 
zondagmorgen al met een kerkdienst waar een hartverwarmend aantal gemeenteleden 
samen kwam om er in de viering deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Eerlijk, dat 
zóveel kerkgangers van alle generaties daarvoor bij elkaar kwamen, wekte de herinnering 
aan tijden van vóór de pandemie. Maar het was nog maar het begin. Was er na de dienst 
rond het middaguur eerst nog de ‘lunchclub’ van de tieners, later die middag beleefde 
‘Kerk op Schoot’ een herstart met een hele nieuwe generatie deelnemertjes die zich met 
overgave inleefden in het Bijbelverhaal van de Goede Herder. En dan was daags daarna 
op maandag de ontvangstzaal van het Michaëlhuis door het grote aantal bezoekers van 
de gemeenteavond zó vol, dat het nodig bleek de scheidingswand naar de kerk opzij te 
schuiven. Het werd een avond waarop de beweging van Gods liefde die door alle 
kerkenwerk heentrekt voelbaar werd in de enthousiaste gesprekken die er werden 
gevoerd. Op dinsdagmorgen kwamen de tachtigplussers die in de afgelopen tijd hun 
verjaardag vierden bij elkaar voor een vrolijke en gezellige ontmoeting.  En woensdag 
toonde het gebouw als stembureau voor de verkiezingen dat het gewoon een plek heeft 
in ons eigen dorp. Zeg dus niet te gauw dat de kerk in onze tijd geen betekenis meer 
heeft!  
 
Bij ‘Verjaardag in de kerk’ werd een verhaal verteld over de betekenis, het belang van de 
goede boodschap die er in de kerk, in onze geloofsgemeenschap, wordt doorgegeven. 
Voor wie er niet bij kon/mocht zijn, en voor wie het graag nog eens rustig wil lezen, 
delen we het hier graag het verhaal van ‘Het Doosje.’  
 
Nog niet eens zo heel lang geleden bewaarde elk 
huishouden het grote geheim van het leven. Dat 
geheim zat in een mooi doosje, dat op een speciale 
plaats in huis bewaard werd. Soms goed zichtbaar, 
soms vóór of achterin de kast en soms ook op tafel 
waar het beduimeld werd door iedereen die 
aanschoof. Dat ‘doosje’ betekende veel voor de 
mensen. Keken ze ernaar, dan konden ze vaak weer 
vooruit met dingen die toch best moeilijk waren. Er 
ging iets van uit. Het gaf kracht. 
Kinderen vroegen wel ‘ns wat er nou in dat doosje zat. Dan deden de mensen soms 
geheimzinnig. Wisten ze het zelf ook niet precies? Je hoefde er hoefde eigenlijk niet naar 
te vragen. Daar kon je gewoon in geloven. Het was in ieder geval iets bijzonders. Zij 
hadden het immers van hun ouders gekregen. En die weer van hún ouders… en het 
werkte nog altijd! 
 
De dag kwam dat iemand z’n nieuwsgierigheid niet kon bedwingen. Hij wilde nu toch wel 
eens weten wat er in dat doosje zat en begon eraan te peuteren. Eerst heel voorzichtig 
maar gaandeweg met meer geweld. Om uiteindelijk in lachen uit te barsten toen het 
doosje leeg bleek te zijn! Had hij het niet gedacht? Helemaal leeg! Een waardeloos 
doosje! Als een lopend vuurtje ging de ontdekking rond. Eerst gefluisterd, maar al gauw 
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openlijk van het ene huis naar het andere. Ouderen ontkenden het heftig. Kinderen 
daagden hun ouders uit hún doosje te openen. En lieten mensen zich uiteindelijk 
overhalen, dan moesten ze wel toegeven: het was leeg… Het kwam hard aan. Hoe kon 
dat? En wat nu? En of men het nu geloofde of niet, veel mensen konden er toch niet 
zomaar afstand van doen en verstopten het doosje als een goede herinnering in een 
donker hoekje van het huis. Maar… het werkte niet meer. 
 
De ontmaskeraars vonden zichzelf erg goed: de grote leugen was voorbij. Maar toch 
ging het van toen af niet beter met de mensen. Integendeel, er kwam een grote leegte in 
hun leven. De eerste jaren deden ze driftige pogingen om die leegte met van alles te 
vullen: met kennis en wetenschap, luxe en rijkdom, feesten en verre vakanties… maar 
steeds sneller en vaker bekroop hen toch ook leegte, waar ze geen raad mee wisten. Als 
ze voor dingen kwamen te staan die moeilijk waren, hadden ze niets om zich aan op te 
trekken. Velen voelden zich vaak ongelukkig, oud en jong. Er was niets meer wat houvast 
gaf om door te geven aan elkaar.  
 
Ten einde raad gingen ze naar iemand die altijd de rust had weten te bewaren. Hem 
vertelden ze hoe leeg ze zich voelden. Wat moesten ze nog aan hun kinderen doorgeven 
nu ze zelf niets meer over hadden? Ze waren immers zelf bedonderd met dat doosje 
waar niets in zat? “Maar wisten jullie dan niet dat het doosje leeg was?” zei de man. “Dat 
moest toch wel, want het is bedoeld als relatiegeschenk! Het is om te denken aan Hem 
die de vervulling is van ons bestaan. In ieder van ons heeft Hij een ruimte, een leegte, 
geschapen voor zichzelf. Je hart zal onrustig blijven totdat het rust vindt in Hem. En als je 
leegte, je leven, vervuld raakt van Hem zal het ook geen leeg doosje zijn dat je aan je 
kinderen doorgeeft.” 
 
Mensen knikten en teruglopend naar huis werd daar veel over nagedacht en gesproken. 
Toen zochten de ouderen hun doosjes weer op en gaven het met veel zorg door aan hun 
kinderen. 
 
Zo moge het zijn in onze geloofsgemeenschap: dat het kostbare erfgoed van het geloof 
zorgzaam en liefdevol doorgegeven blijft worden. 
ds. Pieter Goedendorp & seniorenpastor Yolanda van der Stelt 
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 19 maart - Vierde zondag in de Veertigdagentijd 
 
Voorganger deze zondag is ds. Pieter Goedendorp. Met de kinderen horen we opnieuw 
naar een evangelieverhaal waarin Jezus een grote verandering teweegbrengt. We lezen 
het in Johannes 9. Jezus geneest iemand die al vanaf zijn geboorte blind is. De 
omstanders kunnen hun ogen niet geloven: is dat echt die man die blind was? Sommigen 
zeggen dat hij het onmogelijk kan zijn, hoewel hij wel op ‘m lijkt.  Wim ter Haar bespeelt 
het orgel. Lector is Marian Clarijs. Martin van Herk is ouderling van dienst. Er is 
nevendienst voor de kinderen en natuurlijk ook oppas voor de kleinsten. Na de dienst is 
er vanzelfsprekend voor wie wil gelegenheid om even na te praten onder het genot van…  
 
In de dienst zingen we een lied van dominee-dichter Sytze de Vries: “Al laat geen zon 
zich zien.” Het verscheen in Het liefste lied van overzee, deel 2, één van de bundels 
waarin De Vries enkele parels uit Britse liedboeken in het Nederlands vertaalde. Het lied 
voegt zich mooi bij de Schriftlezing van zondag: 
 
1.Al laat geen zon zich zien 
door wolken, zwaar en dicht, 
ook als verborgen bron 
omgeeft zij ons met licht 
 
2.Zelfs in de diepste nacht 
ken ik de zekerheid 
dat mij de morgen wacht. 
Het licht heeft alle tijd! 
 
3.Al lijkt de hemel dicht 
en God verleden tijd, 
in liefde schijnt zijn licht 
en tegenwoordigheid. 
 
4.Ik word zijn Naam gewaar, 
Hij krijgt voor mij gezicht, 
want ik herken hem aan 
de stralen van zijn licht. 

(tekst: Sytze de Vries: Het liefste lied van overzee II 3) 
 
We zullen het overigens zingen op de voor ons bekende wijs van lied 756 “Laat komen, 
Heer, uw Rijk.” Oók zo’n bekende Britste melodie.  
 
Zondag 26 maart – Vijfde zondag in de Veertigdagentijd 
 
Voorganger: ds. K. van Meijeren uit Ede. Frank Firet begeleidt de samenzang. Carine Roos 
leest uit de Schriften. Teunis Reedijk is namens de kerkenraad op deze zondag de 
ouderling van dienst. Er is als altijd kindernevendienst. In het Veertigdagenproject ‘De 
veranderaar’ horen de kinderen naar wat Johannes 11 vertelt: Lazarus, een vriend van 
Jezus, is gestorven. Jezus gaat naar hem toe en roept Lazarus tevoorschijn uit het graf. 
Natuurlijk is er oppas voor de kleinsten in de crèche in het Michaëlhuis.  Na de dienst 
staat er aan het buffet een kopje koffie klaar -of voor de kinderen een beker limonade- 
en is er nog tijd om bij- of verder te praten.  
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COLLECTEBESTEMMINGEN 
 
Zondag 19 maart 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Stichting Dorcas” (collecte 1 via de 
app). 
 
 Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten in dertien 
 landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten. 
 Onze hulp is nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. We 
 werken bijvoorbeeld aan het creëren van sociale vangnetten rondom kwetsbare 
 mensen, zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. We trainen hen in 
 weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer zelfvertrouwen hebben. En we 
 ondersteunen mensen in ondernemerschap, zodat zij weer genoeg inkomen 
 hebben om goed voor zichzelf te zorgen. 
 Een voorbeeld hoe het leven van iemand kan veranderen, is dat van de 23-jarige 
 Lemlem uit Ethiopië. Zij vertelt: ‘Nadat mijn vader overleed, besloot mijn moeder 
 te verhuizen. Ze liet mij achter bij haar tante. Mijn moeder hertrouwde, maar heeft 
 haar nieuwe man nooit verteld dat ze een dochter had. In de vakanties ging ik af 
 en toe bij mijn moeder op bezoek. Dan zei zij altijd tegen haar man dat ik haar zus 
 was. Ik voelde hierdoor zo ongewenst.’  
 Via een vriendin hoorde Lemlem van het opleidingscentrum van Dorcas. Ze 
 schreef zich in en begon met een kooktraining. ‘Ik vond het fijn om hard te 
 werken en veel te leren. Naast de opleiding werkte ik ook nog. Het was dus best 
 een drukke tijd.’ In acht maanden tijd leerde ze van alles over het bereiden van 
 eten. Na haar training hielpen de medewerkers van het centrum haar om een 
 baan te vinden. ‘Ik ben nu hoofd van de bediening in een koffiehuis! Ik werk er 
 met veel plezier en verdien genoeg geld om ook voor mijn oudtante te zorgen. En 
 ik durf zelfs te dromen van mijn eigen koffiehuis. Ook hoop ik andere jonge 
 mensen te inspireren met mijn verhaal.’ 
 Naast Lemlem helpt Dorcas jaarlijks honderdduizenden andere mannen, vrouwen 
 en kinderen. Met uw bijdrage, klein of groot, kunt u mensen helpen tot bloei te 
 komen. Doet u mee? Dank u wel!  
 
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor Orgel en Muziek.   
 
 
Zondag 26 maart 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Kerk in Actie – werelddiaconaat 
Bangladesh”. (collecte 1 via de collecte-app) 
 
 In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Een van de redenen 
 hiervoor is dat veel opleidingen in Bangladesh niet goed aansluiten bij wat er op 
 de arbeidsmarkt nodig is. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed 
 opgeleide vakmensen en worden jongeren uit India aangetrokken om dat werk te 
 doen.  
 Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren een 
 leer-werktraject aanbieden, bijvoorbeeld als elektricien, reparateur van witgoed, 
 elektronica of motorfietsen, computerspecialist, kleermaker, goudsmit of 
 meubelmaker. Ook kunnen jongeren een training in ondernemersvaardigheden 
 volgen. Jongeren worden vervolgens begeleid naar werk of krijgen ondersteuning 
 om een eigen bedrijf kunnen starten. 
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 Met uw bijdrage in de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie en geeft u 
 jongeren in Bangladesh de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen. 
 Hartelijk dank! 
 
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor Beeld en Geluid.   
 
 
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 
 klimaat met meestal voldoende regen, grote, ondergrondse waterreserves en 
 rivieren die door het gebied stromen. 
 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. 
 
 
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 maart waren bestemd voor dhr. J. 
Zandbergen. De bloemen uit de dienst op Biddag gingen naar dhr. 
Henk van de Lagemaat. En tot slot de bloemen van zondag 12 maart; 
die gingen naar dhr. Cameraat. 

 
 

Gebedskring 
       
Steeds is er reden om te danken, persoonlijk en in de gebedskring: deze 
keer, dank dat we in vrijheid samen mochten komen in de kerk voor de 
“biddag voor gewas en arbeid”, dat we als gemeente in verbondenheid met 

elkaar het Heilig Avondmaal mochten vieren en dat we elkaar, na de coronajaren weer 
konden vinden als gemeente bij de gemeenteavond. Ook dank aan God voor geslaagde 
operaties en behandelingen èn goede uitslagen. Daarnaast noemden we punten van 
voorbede, zoals mensen, die ernstig ziek zijn, die zware behandelingen moeten 
ondergaan, die zich onzeker voelen, die verdriet hebben door het overlijden van een 
geliefde, die depressief zijn en hun naasten, de jongvolwassenen, voor wie het moeilijk is 
een plek in de maatschappij te vinden en een huis, en de kinderen, dat ze mogen 
opgroeien in een liefdevolle en veilige omgeving. Ook voor de leiders in ons land en in de 
wereld hebben we gebeden en voor de verkiezingen, en natuurlijk hebben we gebeden 
voor de slachtoffers van oorlog (bijv. de kinderen in Oekraïne) en natuurgeweld. Graag 
vragen we u met ons te bidden voor alle kinderen in oorlogsgebieden en streken die 
getroffen zijn door natuurgeweld! Het is vaak zo donker in de wereld èn om ons heen, 
dan mogen we dankbaar weten dat Jezus heeft gezegd: ”Ik ben het Licht voor de wereld” 
(Joh. 8:12) en kunnen we zingen: Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door 
het duister. Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, totdat uw rijk hier is. (lied 1005)  
Namens de gebedskring, Riek van Hussel  
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BERICHTEN  
 
Kerk op Schootdienst op zondagmiddag 12 maart 
 
Het was na het geslaagde Kinderkerstfeest wel een gokje. We 
merkten daar voor het eerst na de coronatijd op hoe er een 
nieuwe generatie peuters en kleuters een plekje kreeg in ons 
midden. Zou het lukken om voor hen een nieuwe start te 
maken met ‘Kerk op Schoot-diensten’?  Een enthousiaste 
werkgroep met José Ditewig, Gerlise van der Maas en Jeannine 
van de Waerdt nam de uitdaging op zich en ging aan het werk. 
Een datum werd vastgesteld. De nul tot vijf jarigen kregen een 
persoonlijke uitnodiging. Een viering naar het beproefde Kerk 
op Schoot-format werd voorbereid. Maar hoe zou het 
uitpakken?  
Zondag werden de verwachtingen overtroffen. Meer dan 
twintig hummeltjes kwamen met mama’s en papa’s en een 
enkele grootouder ter kerke! Ze maakten kennis met dominee 
Beer en beleefden het Bijbelverhaal van de goede herder, die 
op zoek moest naar één van z’n schaapjes. De kinderen die dat 
wilden gingen als echte herders in de kerk op zoek… om na 
lang speurwerk onder ‘het hemeltje’ het lammetje te vinden. 
Eind goed, al goed. Er kon een feest beginnen! 
De eerstvolgende Kerk op Schoot-dienst is intussen alweer in 
de planning: zondagmiddag 7 mei hopen we onze jongste 
gemeenteleden daarvoor weer welkom te heten in de 
Michaëlkerk! 
 
 
Verjaardag in de kerk  

Dinsdagmorgen 14 maart was het al vroeg gezellig in het 
Michaëlhuis. “Verjaardag in de kerk!” Een feestje voor 
gemeenteleden van 80-plus die jarig waren geweest het 
afgelopen half jaar. Eerst aan de koffie met gebak. 
Aansluitend de opening door seniorenpastor Yolanda van der 
Stelt. We zongen een mooi lied dat paste bij het thema van 
deze bijeenkomst: de lente. Er was tijd voor gezelligheid en 
een praatje. Yolanda vertelde een mooi verhaal waar we 
allemaal met belangstelling naar luisterden. (U leest het elders 
in deze Nieuwsbrief terug!). Al gauw kwamen de glaasjes 
door. Vooral voor de advocaat met slagroom was goede 
belangstelling.  
Onder het genot van al dat lekkers kon 
er ook mee gedaan worden aan een 
bloemenquiz. Een soms best wel 
lastige! Dat het cryptogram “Lid van de 
Koninklijke familie” verwijst naar de 
margriet is één, maar wie denkt bij 
“Deze larve is aardig voor mij” aan een 
madeliefje?!  Toch bood het 

gezelschapsspel heerlijke mogelijkheden om met elkaar in gesprek 
te zijn! De ochtend ging echt snel voorbij. We zongen “In ’t groene 
dal” ten afscheid en iedereen keerde voldaan huiswaarts! 
Anneke Kievith 



8	
	

Gemeenteavond 
 
Maandagavond 13 maart; de 
gemeenteavond. In een goed 
gevuld Michaëlhuis kwam er, na 
korte inleidingen van de diaconie, 
het CvK en het consistorie kwam 
er veel gespreksstof los. Er werd 
enthousiast gesproken over allerlei 
onderwerpen ‘om de Michaelkerk’. 
Over de huidige stand van zaken, 
maar ook over de toekomst. 
Rond half 10 sloten we de avond 
af en werd en onder het genot van 
een drankje nog even nagepraat. 
We kijken terug op een zeer 
geslaagde avond. 
Marian Clarijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijeenkomst nieuwingekomenen zondag 19 maart 
 
Op gezette tijden organiseren we als kerkenraad een kennismaking met nieuw 
ingekomenen. In de afgelopen jaren kon dit door de Coronaproblematiek niet doorgaan, 
maar we pakken deze draad weer op. Degenen die de afgelopen jaren lid geworden zijn 
van onze gemeente hebben een uitnodiging gekregen om zondag 19 maart aan te 
schuiven voor een kopje koffie of thee.  
 
 
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 ‘Mevrouw mijn moeder’, een door Yvonne Keuls liefdevol geschreven boek over 
haar ouder wordende moeder. In 1999 werd het bekroond met de Publieksprijs en in het 
afgelopen jaar werd het 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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Jonge geesten 
 
Binnenkort starten we met de huiskringen voor leeftijdsgenoten 
tussen 25 en 45 jaar. 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.  

Er starten twee groepen: 
• Woensdagavond, 1 keer per maand 
• Donderdagavond, 1 keer per maand 

Lijkt het je leuk om aan te sluiten? Meld je dan aan bij Gerlise van der Maas  
 
JEUGD EN JONGEREN 
 
Kindernevendienst 
 

De volgende verhalen staan de komende weken centraal: 
 

Zondag 19 maart – Johannes 9:1-39 - ‘open je ogen’  
 
Jezus geneest iemand die al vanaf zijn geboorte blind is. De 
omstanders kunnen hun ogen niet geloven: is dat echt die man 
die blind was? Sommigen zeggen dat hij het niet kan zijn, maar 
dat hij er wel op lijkt. Een paar farizeeën zeggen dat Jezus niet 
van God kan komen, omdat hij dit op sabbat gedaan heeft. 

 

Zondag 26 maart - Johannes 11:1-44 – ‘kom!’  
 
Lazarus, een vriend van Jezus, is gestorven. Jezus gaat naar 
hem toe en roept Lazarus tevoorschijn uit het graf. 
 
 
 
 

 

 
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. 
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Club MK 
 
Vandaag, 17 maart, is er Club MK 14-16 jaar in 
het Jeugdhonk. Van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Komende maandag ontvangen we Jos Versluis, die 
vertelt van zijn drijfveren en het werk van de diaconie.  
Niels Duifhuizen en ds. Pieter Goedendorp 
 

 
VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Van voedselkastje naar buurtkastje en nu deelkastje! 
 
Zeer waarschijnlijk heeft u het deelkastje al wel zien staan bij de ingang van het 
Michaëlhuis. Er worden volop artikelen in gezet en ook meegenomen. Heel fijn! 
Helaas hebben we al een keer aangebroken, kapotte en over de datum artikelen moeten 
verwijderen. Zou u hier rekening mee kunnen houden? 
We zien dat bijv. koffie, thee en wasmiddelen erg snel meegenomen worden  
Neem mee of vul aan is ons devies en we hopen dat u hierbij uw steentje wil bijdragen. 
Ook in het doorvertellen dat het deelkastje er staat!! 
Hartelijk dank namens de diaconie. 
Jos Versluis 
 
 
 
 
  

Voor in de agenda: 
 
  Club MK 10-13  
   14 april 
   5 mei 
   2 juni 
   30 juni 
 
  Club MK 14-16 
   14 april 
   12 mei 
   9 juni 
   30 juni 
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LITURGIE  
 
Orde van dienst - zondag 19 maart   
 
-orgelspel en mededelingen  
-welkom 
-opmaat 
-Lied 209: “Heer Jezus, o Gij dageraad”  
-hand op het hart 
-moment van inkeer, votum en groet 
-Psalm 122: 1: “Hoe sprong mijn hart hoog op...”  
-bij de dienst... 
-openingsgebed 
-Brieflezing: Efeziers 5: 8b-14  
-Ev.Liedb. 173: “Jezus, U bent het licht”   
-met de kinderen 
-Projectlied Veertigdagentijd: “Verander je mee?”  
-Schriftlezing: Johannes 9: 1-17 (…) 26-30 
-Lied 314: 1 en 2: “Here Jezus, om uw Woord”  
-preek 
-we zingen: “Al laat geen zon zich zien”  
-dank- en voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’  
-collecte-aankondiging 
-Ev.Liedb. 382: 1 en 3: “Heer, uw licht en uw liefde schijnen”  
-zending en zegen 
-hand op het hart 
-orgelspel  
 
Orde van dienst – zondag 26 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 
 
2 april: ds. Pieter Goedendorp – Palmpasen 
  
  

Zondag 19 maart  
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. Pieter Goedendorp 
Ouderling: Martin van Herk 
Diaken: Prisca van der Roest 
Kerkrentmeester: Roland van Barneveld 
Lector: Marian Clarijs 
Orgel: Wim ter Haar 
Collecte Diaconie: st. Dorcas 
Collecte Kerk: Orgel en Muziek 

Zondag 26 maart  
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. K. van Meijeren, Ede 
Ouderling: Teunis Reedijk 
Diaken: Anneke Kievith 
Kerkrentmeester: René Doornenbal 
Lector: Carinie Roos 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: KiA Bangladesh 
Collecte Kerk: Beeld en Geluid 
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Activiteitenagenda 
 
17 maart  19.00 uur  Club MK 14-16  Jeugdhonk 
19 maart  15.00 uur  Welkomsmiddag   Michaelhuis 
      nieuwingekomenen  
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 
7 mei   15.30 uur  Kerk op schoot  Michaëlkerk   
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 31 maart 2023 
Kopij aanleveren voor donderdag 30 maart, 18.00 uur bij Marian Clarijs 
 
 
 
 
 
 


