
 

 
 
Informatie van de kerkenraad 24 april 2020 
 

Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 

 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 

 
Met deze tekst uit het nieuwe liedboek begonnen we afgelopen woensdagavond als kerkenraad 
onze Skype ontmoeting, een tekst die wij graag met u allen willen delen. 

 
Zondag 
We zijn als gemeente iedere zondag met elkaar verbonden via “kerkdienst gemist” of de 
kerktelefoon. We zijn dankbaar dat we dankzij de media er op afstand bij kunnen zijn. Voorlopig 
moeten het we daarmee doen,  zo is wel duidelijk. We weten dat er leden zijn die graag de dienst 

bij willen wonen. Dat is echt niet mogelijk. Een aantal gemeenteleden zingt ons voor. Misschien zijn 
er nog leden die mee willen doen. U kunt dat ds. Meertens laten weten.  

(Als u op de website PKNRhenen.nl onder “kerkdiensten” de betreffende dienst op zondag aanklikt, 
vindt u de complete liturgie van die dienst. Via “kerkdienstgemist.nl” kunt u de dienst rechtstreeks 
mee beleven). 
 
Woensdag 

- Meditatie 

De meditatie op woensdagavond heeft een vaste plaats gekregen. Aanstaande woensdag 
verzorgt dominee Van Laar de meditatie. (De tekst van de meditatie van de afgelopen 
week vindt u aan het eind van deze informatie).  

- Muziekgroep 
Sinds deze week zingt onze muziekgroep in aansluiting op de meditatie. Zij hoopt dat 
voorlopig te blijven doen. Als u een lied graag wilt horen, kunt u dat doorgeven aan 
Froukje  van Haut: Froukjebrouwer82@hotmail.com of via de scriba. 

 
Over muziek en zang gesproken 
Op zaterdag 18 april heeft een aantal gemeenteleden gezongen voor De Tollekamp. Een prachtig 
initiatief dat zeer gewaardeerd werd door de bewoners. Zo blijven we verbonden, zeker nu de 
wekelijkse diensten ook in de Tollekamp niet door kunnen gaan.  
 
Een gemeentekoor op afstand: doe mee! 

- In de kerk met de gehele gemeente zingen lijkt alweer lang geleden en gelet op de 
verlenging van de maatregelen zal dit ook nog even duren. We missen het.  Ondanks de 
beperkingen blijkt gemeentezang echter wel op een andere manier mogelijk. Zoek maar 
eens op Google naar ‘gemeentekoor Michaëlkerk Leersum’. In dit filmpje op YouTube heft 
een gemeente, van jong tot oud, het ‘U zij de Glorie’ aan. 

- Zo’n gemeentekoor willen wij als gemeente ook vormen. Dit door met elkaar op een 

soortgelijke manier het lied ‘Glorie aan God’ te zingen. Een lied ter bemoediging, die tevens 

een herinnering vormt voor later na de coronatijd. We zoeken daarvoor jongere en oudere 
gemeenteleden, vals zingende en toonvaste mensen, kortom: ieder gemeentelid. 

- Hoe gaat het in zijn werk? Aanstaande woensdagavond nemen we in de kerk een 
geluidsbestand op. Dit geluidsbestand krijgen de leden van het gemeentekoor toegestuurd 
zodat zij vervolgens via telefoon of laptop (met webcam) een filmpje maken van het moment 
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dat zij hiermee meezingen. Deze individuele filmpjes worden verzameld, waarna Marloes 

Oosterhoff alles samenvoegt tot één gemeentekoor.   
- Waar aanmelden voor het gemeentekoor? Meld je aan vóór 1 mei bij Lina Rijksen. Dit kan 

via Whatsapp of bellen (0617419400 of per email (linarijksen@gmail.com). Je krijgt daarna 
informatie en het geluidsbestand toegestuurd. 

- Gelet op privacy: In de definitieve film, die gedeeld kan worden met derden, worden alleen 
video en geluid van de deelnemers getoond. Namen van deelnemers worden niet genoemd. 
Bij deelname wordt hiermee akkoord gegaan. 

 
Vanuit het JEUGDWERK  
Voorlopig zullen we elkaar nog niet fysiek kunnen ontmoeten. We proberen onze jeugd een 
gevarieerd programma aan te bieden. We hopen dat iedere jongere daar iets leuks uit mee kan 
nemen. Als er suggesties of tips zijn,  laat het alstublieft weten. Dank aan alle leiders die hier hun 
energie in willen steken!   

 

Komende 3 weken is er iedere week een online avond met de jongeren van Rock Solid, vrijdag 1 
mei staat ook weer een online Solid Friends avond in de planning.    
Ben jij kerkvriend van een jongere? We willen je uitdagen om juist in deze periode het lijntje met 
je jongere vast te houden.  
 
De kindernevendienst verzorgt op zondag tijdens het kindermoment een bijdrage. Naast een korte 

vertelling wordt ook iedere zondag een doeboekje voor de jongste kinderen van de nevendienst 
gemaakt. Ook maakt de dominee regelmatig een vragenlijst voor tieners bij de preek, deze zijn te 
vinden op de website van de kerk.  
 
Het is waarschijnlijk dat er gezinnen, kinderen of jongeren zijn waar het in deze periode (extra) 
moeilijk loopt. Is dit bij u/jou het geval schroom dan niet om contact met ons op te nemen, 
misschien hebben we niet altijd een oplossing maar meedenken willen we zeker. Benader ons ook 

gerust als u/jij iemand anders ziet waar u/jij zorgen over heeft.  

 
We zijn op zoek naar jongeren die dit jaar examen voortgezet onderwijs zouden doen. We hebben 
al een lijstje maar willen dit graag compleet hebben. Ben jij examenkandidaat of weet je iemand? 
Geef het dan even aan ons door.  
 

Anne Marieke (onze jongerenwerker)  spreekt samen met een aantal andere jeugdleiders uit de 
gemeente iedere doordeweekse avond de jongeren op 
Instagram   https://instagram.com/together_fearless?igshid=18eo8al4qdoti of in houseparty. Ze is 
ook bezig met het schrijven van trainingen voor jeugdleiders zodat die klaar liggen als we weer 
samen mogen komen. Ook is ze bezig met een onderzoek naar jongeren die afhaken en denkt en 
helpt ze mee in alle actuele jeugdzaken in het jeugdwerk.  
groeten, Anne-Marieke, Wim, Rene en Marrit  

rstoker@atagbenelux.com of   marrit.debree@kpnmail.nl  
 
Collecte 

Graag wijzen wij u nog eens op de mogelijkheid om uw bijdrage voor het werk van de diaconie en 
het College van kerkrentmeesters over te maken via de bankrekening. In de zondagsbrief vindt u 
de rekeningnummers. 
 

Vacatures 
Zoals gebruikelijk in deze tijd van het jaar,  vraagt de kerkenraad uw aandacht voor de vacatures 
die per september 2020 in de kerkenraad ontstaan. Dit jaar is diaken Joke ten Seldam aftredend 
en niet herkiesbaar. Ook Atie Kuus is aftredend. Zij is ouderling en tevens scriba van de Algemene 
Kerkenraad. Atie is bereid een nieuwe termijn als ouderling te aanvaarden. Zij wil stoppen met het 
scribaat van de AK.  

 
Nieuwe ambtsdragers komen uit het midden van de gemeente. Wij doen een beroep op u om 
namen voor de vervulling van het ambt van diaken en het scribaat van de AK in te dienen bij de 
scriba vóór 15 mei 2020. Als u nadere informatie wilt, kunt u altijd  een beroep doen op iemand 

van de kerkenraad. 
 
Communicatie app 

Het is goed om juist in deze periode met elkaar in contact te staan en zaken met elkaar te delen 
als gemeente. De afgelopen weken zijn we druk geweest met het inrichten van een communicatie-
app.  We gaan aankomende week de laatste testfase in om te kijken of zaken werken zoals het 
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bedacht is. Wanneer er geen bijzonderheden uit de testfase komen gaan we ervan uit dat de app 

binnen afzienbare tijd actief is. Tegen de tijd dat de app gereed is voor live-gang zal een 
handleiding rondgestuurd worden wat die app behelst en hoe deze gebruikt kan worden. Wordt 
spoedig vervolgd! 
(Contactpersoon; Wim van Blijderveen wimvanblijderveen@hotmail.com) 
 
Kerkenraadsleden die u kunt benaderen 
Ouderlingen voor het ouderenpastoraat 

Jorine Verburg( jorineverburg@gmail.com)   en Gerry Lodder (gerry-lodder@hotmail.com)  
 
Jeugdambtsdragers 
rstoker@atagbenelux.com of   marrit.debree@kpnmail.nl of  wimvanblijderveen@hotmail.com  
 
Wijkouderlingen 

Via Gerda van Beek  gerdavbeek@hotmail.com 

 
Diakenen 
Via Joke ten Seldam j.t.seldam@gmail.com  
 
Met een hartelijke groet, 
Mineke Hardeman, voorzitter (mhardeman@planet.nl) 

Adrie Stoker, scriba (adstoker@casema.nl)  
 

Meditatie van dominee Jumelet. Uitgesproken op woensdag 22 april 2020 
Psalm 62, 2 

“Bij God alleen verstilt mijn ziel” (1) 
Wat is het stil geworden 
Wát is het stil!  Hoe is in korte tijd de samenleving veranderd! Van het over de hoofden kunnen 
lopen tot de straat alleen voor jezelf. De overvolle snelwegen zijn getransformeerd tot wegen zoals 

op die beroemde autoloze zondag, ergens in het laatste kwart van de vorige eeuw. Schiphol is nu 
onherkenbaar vergeleken met een maand terug. De vele toegangshekjes naar de terreinperrons 
van de NS in Utrecht en Amsterdam staan er troosteloos en werkeloos bij. Wat zien de vele 
kerkgebouwen op zondag in ons land er vreemd uit: de kerkverlating heeft wel heel hard en met 
snelle hand toegeslagen, want: ze zijn leeg en verlaten. Overal: in stad, dorp en platteland, overal 

hetzelfde: Misschien wel niet muisstil, maar dan toch wel akelig stil. Anders stil dan we gewend 
waren. 
De stilte van het sterven 
Op een andere wijze, op een totaal andere manier is het ook stil geworden: 
dood-stil, de stilte van het sterven. Het RIVM-bericht -inz. de consequenties van de verspreiding 
van het Corona-virus - van afgelopen zaterdag (de 18e april) meldde het ons met bibberende 

cijfers: ‘142 nieuwe doden en 129 nieuwe ziekenhuisopnames’. 
Wát een stilte brengen al die overleden kostbare mensen te weeg … Zoek hierbij woorden!, maar 
die zijn er niet. Het beste is zwijgen, stil worden, stil blijven. 
Wat wordt het stil in die honderden gezinnen en families, ook omdat afscheid in het ziekenhuis of 

in het Verzorgingshuis niet mogelijk was en ook niet op de dag van de uitvaart (althans niet zoals 
we het gewoon zijn) kan gebeuren. Je wordt stil van het grote verdriet. Je wilt het uitschreeuwen, 
maar de stilte, dus de hand op de mond is beter. 

 
Stil en tegelijk zo onrustig 
De stilte, het stil-zijn betekent niet tegelijk dat je rustig bent, dat de rust in je leven is neergedaald. 
Dat hart van ons, dat centrale levens-orgaan in ons, klopt furieuzer, bonkt heftiger dan tevoren; we 
denken bij deze fysieke verschijnselen mogelijk direct aan straks, als de tijd wat rustiger is, om dan 
naar de huisarts te gaan en mogelijk daarna naar de cardioloog. Zo hebben wij de diagnose al 
voorzichtig gesteld. 

Stilte kan ook zo beangstigend zijn, in de stilte hebben onze gedachten de mogelijkheid om vrij op 
de loop te gaan. We slepen van alles in ons hoofd en hart, of dit alles stormt op ons af. We lezen van 
zovele sterfsituaties, we kijken naar de leeftijden in de advertenties, we kijken haastig na van welk 
jaartal wij zijn en ….  de onrust heeft bezit van ons genomen. Angst, ongerustheid, spanning en veel 

onzekerheid nestelen zich in ons leven. Plus daarbij het alleen-zijn. Het is niet enkel:    Het kán een 
mens te veel worden, maar het wórdt een mens te veel. Wat moet je, wat kun je dan? Waarheen en 

tot wie? 
 
God, het rustpunt van ons hart 
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De Kerk van Jezus Christus roept, zingt het al eeuwen en eeuwen: 

‘Heer, waar dan heen, tot U alleen, Gij zult ons niet …’(2) We denken hierbij aan die prachtige, 
veelzeggende uitspraak van de Kerkvader Augustinus: 
‘ons hart is onrustig in ons, totdat het rust vindt in U’(3) In het directe verband van deze innemende 
en vertroostende woorden schrijft de Kerkvader: ‘ … want U hebt ons geschapen tot U …’. En nu 
horen we David –de auteur van Psalm 62 – helder en duidelijk roepen: ‘dat heeft Augustinus in de 
Psalm van mijn hand gevonden en in zijn leven toegepast!’. Die Psalm zegt: 
“Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God …”. 
De zusters Gerhardt en Van der Zeyde hebben de Hebreeuwse tekst van de Psalm zo weergegeven 
in hun prachtige vertaling van de hele Psalmenbundel: “Bij God alleen verstilt mijn ziel”. 
En de Duitstalige vertaling van Martin Buber laat ons de tekst als volgt horen. 
“Nur auf Gott zu ist Stille meine Seele”. Wat is hier aan de hand, wat gebeurt hier? 
Het schepsel keert terug tot de Schepper. De geschapen mens neemt de weg retour naar zijn Maker. 
In een andere Psalm (4) wordt een aansprekend beeld voor deze werkelijkheid gebruikt. “Immers heb 
ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn  
 moeder, als een gespeend kind is mijn ziel in mij”. Het pasgeboren kind, de zuigeling keert terug 
tot de bron waaruit het is voortgekomen. Zo het kind van God, zo de gelovige ook. 
In tijden, in situaties van dreiging en bedreiging  -waarin David zich bevindt, want de Psalm spreekt 
daar duidelijk van, en waarin zo velen van ons zich bevinden: 
 
“Bij God alleen verstilt mijn ziel”. 
Zo heeft David het rust- en stiltepunt in en van zijn leven gevonden en waar bevonden. 
Het Hebr. werkwoord dat hier in de Psalmtekst gebruikt wordt, kent in onze vertaling twee 
betekenissen: “stil zijn, tot rust komen”. God de Here, onze God en Vader in Jezus Christus Zijn Zoon 
laat zien en ervaren, dat Hij óók Moeder is – althans de eigenschappen van een Moeder óók bezit! 
Zoals we het zo helder zien in de gelijkenis, in de geschiedenis die Jezus ons vertelt (5), u weet wel 
van die zoon en zijn vader. Die zoon –vol onrust, vol angst, vol van de vraag: ‘wat staat mij te 
wachten?’ – wilde naar vader, zijn (!) vader, naar niemand anders. Want hij wist, vast en zeker: ‘bij 
vader alleen verstilt mijn ziel’. 
Het onrustige hart –óns onrustige hart- vindt rust in God, haar/ zijn Schepper. 
Stil tot God: gebedswerk en zangwerk 
 
“Stil tot God”.  
‘Laten we stil tot God zijn’ is de oproep tot de Gemeente Gods, zo aan het begin van iedere Eredienst. 
Op de rust(!)-dag (meestal) komt de Gemeente bij elkaar om ‘te rusten’; want we zijn zo moe, van 
zo veel, van van alles en nog wat, en ook zo moe van onze zonden (6) , zo betreden we het 
kerkgebouw, de plaats waar God woont, te midden van Zijn Gemeente - de rustzoekers, de mensen 
vol van verlangen naar stilte – en zij vinden Hem, want Hij wacht op ons, Hij verwacht ons. ‘Kom 
Gemeente, laten we stil tot God zijn’. 
En vanuit die stilte en die rust klinkt het loflied krachtig en machtig omhoog, tot God onze Vader. 

‘Liefde boven alle liefde, 
 vreugde Gods, daal in ons neer, 
 want ons hart, hoe ’t U ook griefde, 
 vindt slechts rust in U, o Heer!’.(7) 

Amen 
 
1. Zo in de vertaling van dr. Ida G.M. Gerhardt en dr. Marie H. Van der Zeyde  
2. Bundel 1938 NHK Gez. 153:3 en ook LvK Gezang 449: 3 

3. Confessiones Boek I.1. 
4.  Psalm 131,2 
5. Lukas 15,11-32 
6. Jacqueline E. Van der Waals,  Ik ben mijn zonden moe en mijn berouw.  
7. Te vinden in bijv. Gebroken kleuren, pg. 47.  
8. Bundel 1938 NHK Gez. 169:1. Zie ook LvK Gez. 443 en Liedboek 2013 Gez. 791. 
 


