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5 april
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Marian Clarijs
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Lagemaat
Lector: Marian Clarijs
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Bankrekeningnummer
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NL62 RABO 0373 724 128

BIJ DE DIENST
Zondag 6 maart – eerste
Veertigdagentijd
nieuwe start voor de nevendienst

van

de

We zien uit naar een bijzondere
zondag: de kindernevendienst
gaat weer beginnen! We maken
er voor de kinderen een feestje
van en zorgen ervoor dat ze óók
de rest van de dienst -voor zover
ze niet naar de nevendienst zijngoed kunnen meemaken! Ds.
Pieter Goedendorp gaat voor.
Gerard Rosier begeleidt de
samenzang. Marian Clarijs is
ouderling van dienst en leest uit
de Schriften. Het is op deze
zondag óók de eerste zondag
van
de
Veertigdagentijd,
de
voorbereidingstijd op Pasen. “Ben je klaar
voor het feest?” is de vraag waar we met de
kinderen in de komende weken steeds op
terugkomen. We komen in de Bijbel heel
verschillende verhalen tegen, die soms op
het eerste gezicht helemaal niet zo vrolijk
zijn. Toch helpen die verhalen wel om méér
van Pasen te begrijpen.
Er is vanzelfsprekend kinderoppas voor de
kleinsten in de crèche in de kelder van het
Michaëlhuis en op deze eerste zondag van de
maand óók weer JoZ! voor de middelbare
scholieren.

We namen intussen afscheid van
de meeste coronamaatregelen.
Daarmee veranderden ook de
afspraken voor het bijwonen van
de kerkdiensten. Het is niet meer
nodig zich tevoren aan te melden
voor de kerkgang. Maar er blijft
een aantal regels om ter harte te
nemen:
- We gebruiken in deze periode
één ingang: de zijdeur van het
Michaëlhuis.
- Voor kerkgangers die de
anderhalve meter afstand willen
bewaren worden de banken aan de westzijde
(de zijde van de toreningang) gereserveerd.
- Aan het einde van de dienst zorgen de
coördinatoren ervoor dat het vak aan de
torenzijde als eerste de kerk kan verlaten.
- We drinken (bij voorkeur) buiten
koffie/thee.
- Hanteren van de basisregels blijft
belangrijk: was regelmatig je handen, hoest
en nies in je elleboog, blijf thuis bij klachten.
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Biddag voor gewas en arbeid
– woensdag 9 maart

Het noodfonds is in het leven geroepen om
noodzakelijk kosten die niet op een andere
manier of nog niet worden vergoed te
financieren. Zonder dit fonds zou de stichting
haar werk niet naar behoren kunnen doen. De
stichting is daarom blij met iedere financiële
bijdrage.

De tweede woensdag van maart: al eeuwen
in ons land Biddag voor gewas en arbeid. Op
de avond van deze dag komen we naar goed
gebruik in de kerk bijeen om luisterend naar
de Bijbel na te denken over hoe onze arbeid
en Gods zegen verband houden met elkaar.
Hoe welvaart en welzijn naast elkaar staan.
Als er één ding duidelijk is geworden in de
afgelopen jaren, dan is het wel dat het
allemaal niet vanzelfsprekend is. Vorig jaar
konden we niet ter kerke komen op Bid- en
Dankdag. Dit jaar komen we bij elkaar terwijl
elders in Europa strijd wordt geleverd. We
zijn breekbaarder dan we vaak denken of
willen.
Meer
afhankelijk
van
omstandigheden.
Van
anderen.
Van
lotgevallen. Van God. Daarover gaat Biddag.
We oefenen in bescheidenheid. We beseffen
onze afhankelijkheid. Wie bidt, zoekt
aansluiting bij God. De dienst begint om
19.30 uur. Ds. Pieter Goedendorp leidt de
dienst. Wim ter Haar bespeelt het orgel.
Carine Roos verzorgt de Schriftlezingen. Er is
een gedrukte orde van dienst. Voor wie niet
ter kerke kan komen: de dienst is ook via
Kerkomroep te volgen.

De algemene kerkelijke collecte (collecte 2
via de collecte-app) op deze zondag is
bestemd voor Beeld en Geluid.
De diaconie heeft voor 2022 een nieuw
zendingsdoel gekozen. De opbrengst van de
derde collecte (de zendingsbus) is bestemd
voor het Voedingsprogramma voor
ondervoede gezinnen in Rwanda via de
GZB.
Cyangugu staat bekend als
het armste deel van Rwanda.
Ondervoeding of slechte
voeding is een belangrijke
oorzaak waardoor mensen
ernstig ziek worden of zelfs
sterven. De Anglicaanse Kerk
helpt lokale gemeenten om
voor de meest ondervoede
kinderen en gezinnen te
zorgen.

COLLECTEBESTEMMINGEN

Hoe kunt u helpen?
•
Voor € 1,- ontvangt een kind twee keer
per week een gezonde maaltijd.
•
Voor € 350,- kan de kerk materialen
en meetinstrumenten aanschaffen om een
voedingsprogramma te starten.
•
Voor € 100,- kunnen de trainingen
worden georganiseerd en de juiste materialen
worden aangeschaft

Tijdens de dienst van 6 maart collecteert de
diaconie voor “St. noodfonds vluchtelingen
Utrechtse Heuvelrug” (collecte 1 via de
collecte-app)
Stichting Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse
Heuvelrug helpt vluchtelingen die reeds een
verblijfsstatus hebben. Hoewel de stichting
wel goede contacten onderhoudt met de
diverse asielzoekerscentra in de regio, heeft zij
dus
geen
bemoeienis
met
vluchtelingen/asielzoekers die in deze centra
verblijven.
Vluchtelingen
met
een
verblijfsstatus mogen zich zelfstandig in een
gemeente vestigen. Zij krijgen dezelfde
rechten en plichten als iedere inwoner van
Nederland. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld
een taal- en inburgeringscursus kunnen gaan
volgen, werk mogen zoeken, huurtoeslag aan
mogen vragen en ook belasting gaan betalen.
Om hen wegwijs te maken worden zij hierbij
begeleid door de vrijwilligers van onze
stichting.

(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.
Van harte aanbevolen!
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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Tijdens de dienst op biddag collecteert de
diaconie voor “Voedselbank Utrechtse
Heuvelrug”.

Geldinzameling voor noodhulp Oekraïne
Waar we bang voor waren, is gebeurd: het is
oorlog in Oekraïne. Dit betekent groot leed,
angst en onzekerheid voor de mensen daar.
Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!

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.

Kerk in Actie staat in nauw contact met
kerken en partnerorganisaties in Oekraïne.
Natalia Shalata van partnerorganisatie LEF is
erg bezorgd: "We hebben al weken te maken
met aanvallen van hackers, desinformatie en
provocaties. Met de Russische inval van
gisternacht is alles heel onzeker geworden,
voor ons allemaal. Zo'n grootschalige aanval
hadden we niet verwacht, heel Oekraïne
wordt geraakt door de aanvallen.
Vliegvelden zijn bestookt, we horen van
dodelijke slachtoffers. Een vreselijke
situatie."

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 hulp verlenen
binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De situatie in Oekraïne kan snel verder
escaleren. De nood was er al - in acht jaar
oorlog zijn al 1,3 miljoen mensen in eigen
land ontheemd geraakt -, maar wordt nu heel
groot. De vluchtelingenstroom neemt toe in
omvang. Vanuit de dorpen in Oost-Oekraïne
vluchten mensen in groepen naar het
westen,
op
zoek
naar
veiligheid.
LEF blijft waar nodig hulp bieden in de
Oekraïense dorpen, vangt de vluchtelingen
die onderweg zijn op en voorziet hen van
voedsel, onderdak en transportmiddelen.
Natalia: "We blijven alles doen wat we
kunnen om mensen hier te helpen."

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.

Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met
kerken en christelijke organisaties in
Oekraïne. Zij hebben onze steun harder
nodig
dan
ooit!

Helpt u ook uw medemens?
Alvast hartelijk dank!

Daarom vragen we u dringend om uw
gebed voor de mensen in Oekraïne en
om een extra gift voor noodhulp.
Hoe kunt u helpen?
U kunt gift overmaken naar het nummer van
de diaconie: NL 70 RABO 03 02 11 16 97
t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum met
vermelding noodhulp Oekraïne.
Of scan de QR-code hiernaast, die speciaal
voor deze actie gemaakt is en uw gift gaat
automatisch naar de diaconie voor de
noodhulp Oekraïne.

QR-code Noodhulp Oekraïne
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Bericht van overlijden
Johan Hendrik ten Haken

OMZIEN NAAR ELKAAR
Onze zieken

We ontvingen bericht van
het overlijden van ons
gemeentelid
mijnheer
Johan
ten
Haken,
echtgenoot van mevrouw
Toos ten Haken – van
Meeteren. “Met veel verdriet, maar dankbaar
voor alle mooie herinneringen, laten we
weten dat mijn lieve man en onze geweldige
pa, opa en overgroot-op is overleden. We zijn
blij dat hij zo lang in ons leven is geweest.” De
familie Ten Haken kwam zo’n tien jaar
geleden vanuit Alphen aan den Rijn naar
Leersum om dichter bij (één van) de
kinderen te gaan wonen. Ook in de
Michaëlkerk hebben zij toen hun plekje
gevonden. In de afgelopen jaren had de heer
Ten Haken al te stellen met een afnemende
gezondheid, maar het bleef gelukkig mogelijk
om thuis te blijven wonen. Op 14 september
j.l. was het 64 jaar geleden dat Johan en Toos
-in Winterwijk- in het huwelijk traden.
Aanstaande zaterdagmiddag zal in kleine
kring de afscheidsdienst plaatsvinden,
voorafgaande aan de crematie in Ede. Ook op
deze plaats betuigen we onze oprechte
deelneming aan mevrouw Toos ten Haken,
haar kinderen en kleinkinderen.

Naast de gemeenteleden
die in het ziekenhuis of
thuis
verblijven
heeft
een
aantal
gemeenteleden heeft te maken met een
langdurig behandeltraject vanwege een
aandoening. Anderen dragen een stil
verdriet met zich mee. Niet alle namen
worden altijd genoemd. Het zijn vaak ook
uitdagingen of aanvechtingen om alleen aan
te gaan. Hoewel… alléén? Ik hoop oprecht dat
u/jij, in de situatie waarvoor je je gesteld ziet,
op één of andere manier Gods nabijheid
ervaart. Veel sterkte en goede moed
toegewenst.
Bloemengroet
De bloemengroet van zondag 27
februari was bestemd voor mw.
Kraak.
Geboortebericht
‘Welkom lieve Emma!’ schrijven
Jan Reijm en Esther van Wees. De
eersteling van Esther en Jan werd
geboren
op
17
februari
jongstleden. ’n Paar weekjes eerder dan de
‘uitgerekende datum’, maar dat deerde
Emma niet. Een hartelijke gelukwens vanuit
ons midden aan de trotse ouders en hun
wederzijdse families!

Gebedskring
De afgelopen tijd zijn we
geraakt
door
veel
emoties:
grote
verslagenheid,
diep
verdriet,
meeleven,
saamhorigheid,
verbijstering,
ongeloof,
boosheid,
machteloosheid, angst, woede, onzekerheid,
maar ook respect en dankbaarheid. Al die
gevoelens mogen we bij onze hemelse Vader
brengen. Zo hebben we aan elkaar
doorgegeven te bidden voor alle mensen die
groot verdriet hebben om het verlies van een
geliefd kind, man en vader of vrouw en
moeder, voor de jongeren in onze regio die
door het verlies van Hendrik zijn geraakt,
voor mensen die in het ziekenhuis zijn
opgenomen en wachten op uitslagen of die
binnenkort worden geopereerd en voor hen
die ongeneeslijk ziek zijn. Zoals we elkaar
telkens aansporen te bidden voor
slachtoffers van het verkeer, natuur- en
oorlogsgeweld, zo bidden we nu voor de
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mensen in Oekraïne, die in oorlog zijn, die
vechten en voor al die mensen daar en elders
op de wereld, die op de vlucht zijn geslagen
en op zoek zijn naar veiligheid. Dan is er
zomaar een lied dat ik als kind moest leren,
dat zingt in mijn hoofd: “Maar de Heer zal
uitkomst geven, Hij, die ’s daags zijn gunst
gebiedt. ‘k Zal in dit vertrouwen leven en dat
melden in mijn lied”. Psalm 42: 5 (bundel van
1938) Zo kunnen we verder en mogen we
elkaar ook punten van dank doorgeven, dank
dat
er
steeds
mensen
zijn
die
vrijwilligerswerk willen doen in kerk en
samenleving, voor huwelijksjubilea, voor een
pasgeboren mensenkind, voor uitbottende
bomen en struiken en voor de
voorjaarsbloemen. We vragen u met ons te
bidden voor een eind aan het bloedvergieten
in Oekraïne en voor mensen die zich inzetten
voor vrede en gerechtigheid op de wereld!
Namens de gebedskring,
Riek van Hussel

inzichten en vaardigheden in de komende
tijd ook al voor ons eigen kerkenwerk hoop
te kunnen gebruiken!
ds. Pieter Goedendorp
Boekenclub
Ook voor de leesliefhebbers
in ons midden een mooi
bericht: we maken op
dinsdagavond 15 maart een
herstart
met
‘de
Boekenclub.’
Het
is
misschien even zoeken naar een voor
iedereen geschikte avond, maar we hopen
dat deze mogelijkheid goed past. Omwille
van de organisatie is het fijn om even een
mailbericht te krijgen wanneer je erbij zou
willen zijn of juist op deze dinsdag niet zou
kunnen!
We pakken de draad op waar we ‘m in
december los moesten laten: bij de roman
van Paolo Cognetti ‘De acht bergen.’ Een
mooie vertelling over volwassen worden,
vriendschap en liefde voor de bergen.
ds. Pieter Goedendorp en Annette Barreveld

BERICHTEN
Studiedagen

Bijbelgespreksgroep

Omdat het óók voor predikanten belangrijk
is om bij te blijven in hun vak heeft de
Protestantse Kerk al vele jaren een regeling
voor de ‘permanente educatie’ van
predikanten. In dat kader startte ik in januari
met een traject bij de Protestantse
Theologische Universiteit: de opleiding tot
‘interim-predikant. Er is een groeiende vraag
naar interim-predikanten binnen de
Protestantse Kerk, predikanten die een tijdje
optrekken met een gemeenten die een
belangrijke wissel moeten nemen. Of die
vergaten een wissel te nemen en ontdekken
op een dood spoor te zijn terecht gekomen.
Het lijkt me voor mijn eigen ontwikkeling en
met het oog op een levensfase nà het
emeritaat dat in 2024 zal komen een mooi
beroepsperspectief. Maar tegelijk betekent
het wel dat er naast het dagelijks doorgaande
werk dus ook in de komende jaren studieuren ingepland moeten gaan worden. En zijn
er de lesdagen, waarop ik niet beschikbaar
ben voor ander (gemeente-) werk. In januari
werd de kennismakingsdag al online
gehouden. Maar aanstaande maandag en
dinsdag is er dan de eerste tweedaagse op
Nieuw Hydepark in Doorn. Het hoeft geen
betoog dat ik de in deze opleiding verworven

De eerstvolgende bijeenkomst van de
Bijbelgespreksgroep spraken we af voor
dinsdagmorgen 5 april. We lezen dit seizoen
lofliederen in de Bijbel en we spaken af op 5
april Paulus’ ‘loflied op de liefde’ op te slaan:
1 Korintiërs 13.
Parkeren op het Kerkplein
Het viel de brandweer de afgelopen tijd op
dat er, tijdens kerktijd, niet altijd juist
geparkeerd wordt op het Kerkplein, met als
gevolg dat de brandweerkazerne niet goed
bereikbaar is.
Wilt u goed in de parkeervakken parkeren,
zodat de Schermlaan goed doorgankelijk
blijft!
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Daarom liggen er in het Michaelhuis lege
witte
vlaggen,
iedereen
van
de
kerk/gemeente mag een vlag meenemen en
thuis er een mooie vlag van maken, “Wat is
voor u/jou belangrijk op weg naar Pasen”. In
de kerk komt een lijn te hangen waar de,
zelfgemaakte, vlaggen aan gehangen kunnen
worden.
Bij een feest hoort vaak ook een verrassing,
komende zondag starten we met een
verrassing. Maar een verrassing hoor je
natuurlijk niet te verklappen!
Ben je nieuwsgierig geworden? Hopelijk zien
we je zondag weer.
Groetjes van “de leiding van de
kindernevendienst”.

JEUGD EN JONGEREN
Ben je klaar voor het
feest?
Beste kinderen (en
gemeenteleden),
Eindelijk is het weer
zover, we starten
zondag weer met de
kindernevendienst.
Wat hebben we de
kinderen gemist!
We starten met het project van de 40-dagen
tijd “Ben je klaar voor het feest”, de periode
op weg naar Pasen.
Als er een feest is krijg je vaak een
uitnodiging. Elke week zal er in de
nieuwsbrief een uitnodiging staan, speciaal
voor die zondag daarna. Let goed op! Want
op die uitnodiging staat iets wat je mee kan
nemen naar de kindernevendienst.
Slingers mogen natuurlijk ook niet
ontbreken op een feest. En een feest vier je
niet alleen met kinderen, maar met iedereen
die je kent. Een zelfgemaakte slinger van
allemaal vlaggen is misschien wel extra mooi.

JoZ!
Het is alweer de eerste zondag van de maand,
en dat betekent: JoZ! We nodigen alle
jongeren van harte uit!
Groeten van Fredy van der Weiden en Daniël
Reincke
Catechesegroep ‘Meeting Point’
Om alvast te noteren: maandagavond 21
maart van 19.00 tot 19.45 uur staat de
eerstvolgende
afspraak
voor
de
catechesegroep. We maken er een
ontspannen bijeenkomst van!
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Kascommissie
compleet!

FINANCIËN
Heeft geven met de Givt-app nou
voordelen? Jazeker!!

Diaconie

nog

niet

De diaconie is nog op zoek naar een
vrijwilliger(s) die op een avond de financiële
administratie van de diaconie wil
controleren. In 2021 is er voor het eerst de
financiële administratie in eigen beheer
gedaan. We zijn dan verplicht door
onafhankelijke gemeente leden onze
administratie te laten controleren. Bent u
een beetje financieel onderlegd en heeft u
een avondje tijd, meldt u dan aan bij Arco van
den Ham of Jos Versluis.
We kijken uit naar uw reactie!
Met vriendelijke groeten,
Jos Versluis, penningmeester

• U geeft anoniem
• U kunt op elk moment geven wanneer
het u uitkomt
• U kunt via de app ook bij de
collectezakken geven
• U kunt uw giften in een jaaroverzicht
opvragen voor de belastingdienst
• U helpt ons de financiële administratie
makkelijker te maken
Het enige wat u nodig hebt is een
smartphone waarop u de app downloadt via
www.givtapp.net/download
U registreert zich door uw gegevens in te
vullen en u kunt direct geven:
• Open de Givt-app
• Vul bedrag in collecte (1) voor de
Diaconie
• + collecte toevoegen (2) voor het College
van Kerkrentmeesters
• + collecte toevoegen (3) voor het
Zendingsdoel Voedingsprogramma voor
ondervoede gezinnen in Rwanda via de
GZB.
• volgende
• selecteer onderaan in de groene balk
Geven en u heeft direct gegeven.
Inmiddels maken 23 gezinnen gebruik van
de Givt-app!! Waarom U nog niet?
Namens het College van Kerkrentmeester en
de Diaconie,
Lia van de Lagemaat en Jos Versluis
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LITURGIE
Orde van dienst - zondag 6 maart
eerste van de Veertigdagentijd
-welkom
-Ev. Liedb. 425 “Dit is de dag”
-moment van inkeer, votum en groet
-Psalm 150: 1 “Loof God, loof hem overal”
-bij de dienst
-openingsgebed
-Hemelhoog 551 “Dank U wel...”
-voor jong en oud: “Klaar voor het feest?”
- “Een slinger van verhalen...” Kind op Zondag
-Schriftlezing Johannes 11:55-12:11
-Lied 563: 1, 2 en 4 “De geur van mirre”
-overdenking
-Lied 912: “1, 2, 5 en 6 “Neem mijn leven...”
-dank- en voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
-de collecten
-Opwekking Kids 185 “De Here zegent jou”
-zending en zegen
Online meekijken
De onlineviering is als altijd live of later te
volgen via Kerkomroep:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498.
Kerkdiensten komende periode
Woe 9 maart: ds. Pieter Goedendorp
– biddag voor gewas en arbeid
13 maart: ds. J. Stelwagen, Leersum
20 maart: ds. Pieter Goedendorp
27 maart: ds. Pieter Goedendorp
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
vrijdag 11 maart 2022.
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