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- Gedicht: “Gij zijt als lichtende
sterren” van Enny IJskes- Kooger
- gebed op de drempel, ‘votum’ en groet
- Zingen: lied “God maakt vrij”
- Voor de kinderen
- Schriftlezing: Exodus 12: 1-7
- Zingen: lied 816
- Verkondiging
- Zingen: lied De steppe zal bloeien – Lenny
Kuhr
- gebed, afgesloten met het “Onze Vader”
- zegen
- Zingen: Zou ik niet van harte zingen
-hand op het hart
-mededelingen en orgelspel

Zondag 7 maart 2021 9.00 uur
online kerkdienst
De derde zondag van de Veertigdagentijd.
We verwelkomen ds. Jan Visser uit Ermelo
als gastvoorganger. Ds. Visser ging eerder
bij ons voor. Hij was tot in 2018
gemeentepredikant
en
tegenwoordig
werkzaam
bij
een
managementadviesbureau.
Verder steekt Gerriëtte Jorritsma de kaarsen
aan, bespeelt Gerard Rosier het orgel en is
Liesbeth van de Waerdt de lector en
ouderling van dienst deze zondag. Ook het
beamerteam
is
weer
goed
vertegenwoordigd voor beeld en geluid.
De dienst begint om 9.00 uur en wordt live
uitgezonden
via
Kerkomroep:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498 . De
uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór
kerktijd. Schakel PC of Kerkomroep-app niet te
vroeg in: het kan gebeuren dat bij het opstarten
van de kerkzender, vijf minuten vóór tijd, het
beeld dan toch zwart blijft. Het kan helpen het
beeld te (‘refresh’ met de knop ⟳). Naderhand is
de dienst terug te zien via de knop “kijken” (PC)
of “beeld (app).

De dienst begint om 9.00 uur!

De radiozender 90FM (Regio90) zendt
iedere zondagochtend een kerkdienst uit,
als onderdeel van het programma
Ochtendglorie (9.00 – 12.00 uur), te
ontvangen via de kabel, maar ook via de
ether op 91.7 FM.
De tv zender 90TV (Regio90) zendt iedere
zondag vanaf 10.00 uur een kerkdienst uit
op tv. Beginnende met een uitzending van

Orde van dienst 7 maart
-mededelingenvideo en orgelspel
-aansteken van de kaarsen
-welkom
-hand op het hart
- psalm van de zondag: Psalm 19:1,3
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Overlangbroek en aansluitend de dienst van
de Michaëlkerk. Dit kan gewisseld worden
met een andere kerkelijke gemeente.
90TV (Regio90) is te zien via de kabel :
CAIWAY kanaal 12, KPN Kanaal 1474 en
ZIGGO Kanaal 41. Of via de website
www.regio90.nl en klik op “luister” of “Kijk”

Kerkdiensten komende periode
14 maart: ds. Pieter Goedendorp
21 maart: drs. J. Wienen, Haarlem
28 maart: ds. Pieter Goedendorp
De biddagdienst (10 maart) vervalt.
Vakantietijd
In verband met een korte krokusvakantie is
ds. Pieter Goedendorp van vrijdag 26
februari tot en met zondag 7 maart niet voor
zijn werk bereikbaar. Intussen wordt er wel
gezorgd voor waarneming in dringende
pastorale situaties (als ernstige ziekte,
overlijden). Onze scriba Marian Clarijs is te
benaderen (06-20160308). Zij legt zo nodig
contact met de dienstdoend predikant in
onze omgeving.

Bedankt!
Voor de bloemen uit de kerk, de kaartjes en
telefoontjes die wij mochten ontvangen
tijdens en na het ziekenhuis verblijf van Gijs.
Nadat het zich eerst ernstig aan liet zien,
gelukkig toch goede uitslagen. Er wachten
nog een paar onderzoeken, maar Gijs is nu
thuis en moet nog heel veel aansterken.
Veel dank aan ieder die meegeleefd heeft
met ons.
Gijs en Lia van de Lagemaat

Vanuit het moderamen
Afgelopen week hebben we als moderamen
gesproken over het hernieuwde advies dat
door de PKN gegeven is t.a.v. het zingen in
de dienst en de kerkgang. We hebben
besloten om, net als na de 1e lockdownperiode langzaam op te bouwen. Vanaf
zondag 14 maart is er weer een zanggroep
aanwezig in de kerk van 4 personen.
Wanneer er verdere versoepelingen
toegestaan zijn, zou een vervolgstap zijn om
ook weer met 30 kerkgangers per zondag
ter kerke te gaan.
Lijkt het u/jou leuk om eens mee te zingen
in de zanggroep? Stuur dan een mailtje naar
msclarijs@gmail.com of bel 06-20160308.
Marian Clarijs

“Op het hart…”
Zo zijn we de serie gaan noemen van
videobijdragen
waarin
gemeenteleden
vanuit eigen huis in de online-diensten een
tekst, gebed of gedicht lezen dat hen ter
harte gaat. Jeanne de Vries (Burg.
Martenslaan) las op zondag 28 februari een
gedicht voor van Nicolaas Beets: "De
moerbeitoppen ruisten." Een door Beets
(1814 – 1903) op hoge leeftijd geschreven
gedicht, dat getuigt van een God die
liefdevol omgaat met de hoogten en diepten
die de dichter beleefde en aan hem rust en
vrede schonk. Een waardevolle bijdrage aan
de dienst op de tweede zondag in de

Bloemengroet
De bloemengroet van
zondag 28 februari was
bestemd voor Dhr. Gijs
van de Lagemaat.
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Veertigdagentijd. Het gedicht staat in het
nieuwe liedboek op bladzijde 568. We
drukken de tekst ervan hieronder af. De
video nog ‘ns terugzien en beluisteren kan
ook. Met de toestemming van Jeanne
plaatsten we het op het YouTubekanaal en
de Facebookpagina van de Michaëlkerk.
Leuk om daar te positieve reacties op het
initiatief te lezen!
https://www.youtube.com/watch?v=gLUpV
NvFDYU
of
https://www.facebook.com/PKNLeersum/p
osts/2059923304145291
ds. Pieter Goedendorp

Gebedskring
Soms hoor je iemand
zingen of fluiten. Is het de
melodie van een bekend
lied, dan zingt het de hele dag in je hoofd.
Soms lees je iets, waar je door geraakt
wordt, een vooruitblik, een krantenartikel,
een Bijbeltekst of een gedicht. Zo kreeg ik
deze week een tekst door uit Psalm 34, vers
19 (Groot Nieuws Bijbel): “Wie vertwijfeld
zijn, is Hij nabij; Hij redt wie alle moed
verloren”. Juist in deze tijd, waarin we de
maatregelen rondom het corona virus zat
worden en we zo erg graag terug willen
naar het normaal van vroeger, is dit een
bemoediging: God is nabij! Door die
zekerheid is er alle reden om te danken! Ook
mogen we God danken voor de natuur die
uitloopt, de bloeiende toverhazelaar, de
sneeuwklokjes, krokussen, het speenkruid
en de zwellende knoppen van struiken en
bomen! Dankbaar zijn we met en voor
mensen die een goede uitslag kregen na
onderzoek, die ontslagen werden uit het
ziekenhuis na een geslaagde operatie of
behandeling en mensen die een jubileum
mochten vieren. Als gebedspunten hebben
we elkaar genoemd de mensen die treuren
om het overlijden van een geliefde, mensen
die voor zware behandelingen staan of voor
een operatie, voor de studenten en alle
scholieren voor wie deze tijd zwaar is door
het gebrek aan contacten met klas- en
studiegenoten, nu de lessen veelal online
worden gegeven. Onze voorbede blijft nodig
voor de vluchtelingen, de slachtoffers van
natuur- en oorlogsgeweld, zoals in Jemen èn
van uitbuiting en vervolging. Nu we
binnenkort naar de stembus mogen, vragen
we u om met ons te bidden om wijsheid
voor de kiezers èn de politici.
Namens de gebedskring, Riek van Hussel

Vincent van Gogh: “De moerbeiboom” (1889)

De moerbeitoppen ruisten
‘De moerbeitoppen ruisten;’
God ging voorbij;
Neen, niet voorbij, hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;
Sprak tot mij in de stille,
De stille nacht;
Gedachten, die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef hij zacht.
Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;
’k Voelde in zijn vaderarmen
Mij koestren en beschermen,
En sluimerde in.

Collectebestemmingen
Zondag 7 maart

De morgen, die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij.

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie
(collecte 1 via de collecte-app) voor ons
jaarproject “Kerk in Actie – Opvang voor
gestrande vluchtelingen in Griekenland”.
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te
weinig eten. Zo wachten duizenden

Nicolaas Beets
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vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in
Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier
aangekomen uit landen als Afghanistan,
Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar
warmte, veiligheid en een betere toekomst.
Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie
is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in
Griekenland
samen
met
3
partnerorganisaties. Samen geloven we dat
vluchtelingen recht hebben op een beter
leven. We helpen met voedsel, kleding en
onderwijs en proberen hen op een betere
plek te krijgen. Ook investeren we in de
landen van herkomst in een beter leven
voor kinderen.

De regie, knooppunt in een kerkdienst.
Achter de schermen bij het beamerteam
Elke zondag hebben drie mensen van het
elftallige beamerteam dienst. Eén voor
bediening van de camera’s, één voor de
computers en één voor de regie.
De beelden van vijf camera’s en twee
computers komen samen op de plaats van
de regie. Dat we iets zien hangt helemaal af
van dit knooppunt.
De regie heeft de beschikking over een
verzamelscherm waarop 8 verschillende
beeldbronnen zichtbaar zijn.
Spreekt bijvoorbeeld de predikant, dan kan
gekozen worden voor een camera met het
beste beeld. Doet een ouderling de
schriftlezing, dan wordt er geschakeld naar
de camera die dit in beeld brengt en
tegelijkertijd kiest de regie voor een
computer die de tekst van de schriftlezing in
beeld brengt. Worden liederen gebruikt, dan
schakelt de regisseur naar een computer
met liederen en eventueel een andere
computer of camera voor een beeld naast de
liederen. Als de regie ziet dat een
uitgezonden beeld niet goed is, kan naar een
andere camera geschakeld worden. De
‘verkeerde’ camera kan dan worden
bijgesteld. Zodra de regie ziet dat de camera
weer in orde is, wordt er weer
overgeschakeld. Thuis merkt niemand daar
iets van. De regie werkt ook nauw samen
met de monteur en ‘toetsenist”. Als deze een
video of andere beelden gaat leveren zal de
regie daarop in moeten spelen. Het is een
specialisme waar je best even in moet
komen. Waren het vroeger voelbare toetsen,
nu staan de toetsen op een beeldscherm.
Was het vroeger een hendel overhalen om
een beeld te laten overvloeien, nu is het een
schuif op het beeldscherm. Veel functies
kunnen met voorkeuzetoetsen gedaan
worden. De regie werkt ook met een script,
waardoor op tijd geschakeld kan worden.
Het is een pittige dienst, waarbij je
voortdurend alert moet blijven. Een script
van de dienst wordt meestal op vrijdag
gemaakt. De drie mensen werken met dit
script. Bij een gastpredikant wordt vooraf
informatie gevraagd en wordt ruim voor
aanvang van de dienst alles doorgenomen.

De algemene kerkelijke collecte (collecte 2
via de collecte-app) op deze zondag is
bestemd voor het Beeld en Geluid.
Als zendingsdoel (normaal gesproken de
zendingsbus bij de uitgang) is gekozen voor
een project via het Albanië Comité dat
voedselpakketten brengt naar de armste
gezinnen
in
de
bergdorpen.
Een
voedselpakket kost 40 euro. Kijkt u gerust
op: Projecten – Stichting Albanië Comité
(albaniecomite.nl) 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 Albanië.
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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De beeldbronnen waaruit de regie kan kiezen.

Het ’schakelpaneel’ waarmee de gekozen beelden worden doorgegeven naar de uitzending.
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