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BIJ DE DIENST 

 
Het oude woord door Christus, 
opnieuw aan ‘t licht gebracht. 
Geeft aan wie durven dromen, 

een uitzicht ongedacht. 
De luister van zijn liefde, 
de stralen van zijn dag. 

Hebben de weg gewezen, 
die in het donker lag. 

 
Wij leven van die liefde, 

wij ademen haar in. 
Wij zijn elkaars omarming, 

elkaar tot doel en zin. 
Als nieuw uit God geboren, 

geroepen in het licht. 
Zijn zegenende glimlach, 
heeft ons weer opgericht. 

 
De liefde is door Christus, 

als beeld van God getoond. 
Zo kennen wij de Vader, 
aan ‘t leven van de Zoon. 
De liefde is het antwoord, 

tot onze laatste vraag. 
God zal zich laten kennen, 

door wie haar verder draagt. 
 

(uit: Van liefde gesproken, Sytze de Vries) 
 

 
Met dit gedicht van Sytze de Vries opende 
ds. Scheltens vorige week de dienst. Een 
gedicht, haast een liefdeslied, geschreven 
naar aanleiding van het Bijbelboek 1 
Johannes, waaruit ook de lezing in de dienst 
kwam. 
 
Komende zondag mogen we ds. A. Drost uit 
Utrecht verwelkomen. Ouderling van dienst 
is Liesbeth de Waerdt. Zij zal ook de lezing 
verzorgen. Diaken van dienst is Prisca van 
der Roest en het orgel wordt bespeeld door 
Gerard Rosier. Hij zal ook de zanggroep, 
bestaande uit Chiel van de Weiden, Roland 
van Barneveld en Gerda en Arie Kamphuis 
begeleiden. Voor beeld, geluid en alle andere 
techniek wordt gezorgd door Ronald van 
den Hoek, Gerben Jacobs, Nick Teeuwen, Jos 
Tollenaar en Henk Boeve. Ook is er weer 
kindernevendienst en oppas voor de 
kinderen. 
 

COLLECTEBESTEMMINGEN 

 
Tijdens de dienst van 6 juni collecteert de 
diaconie (collecte 1 via de collecte-app) 
voor het jaarproject “Opvang gestrande 
vluchtelingen in Griekenland”. 
 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te 
weinig eten. Zo wachten duizenden 
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 

Zondag 6 juni 2021 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. A. Drost, Utrecht 
Ouderling:  Liesbeth van de Waerdt 
Diaken: Prisca van der Roest 
Lector: Liesbeth van de Waerdt 
Orgel: Gerard Rosier 
Collecte Diaconie: Jaarproject 
Collecte Kerk: Orgel en Muziek 

Bankrekeningnummer 
diaconie:  
NL70 RABO 030 2111697 
 
Bankrekeningnummer 
kerk:  
NL62 RABO 0373 724 128 
 
 



2 
 

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 algemene kerkelijke collecte (collecte 2 
via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor het Orgel en Muziek.   
 
Als zendingsdoel (normaal gesproken de 
zendingsbus bij de uitgang) is gekozen voor 
een project via het Albanië Comité. Deze 
stichting biedt hulp aan de allerarmsten in 
Albanië.  
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.  

 

 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

 
Bloemengroet 

 
De bloemengroet van 
zondag 30 mei was 
bestemd voor mw. 
Wilma Verlegh  
 
 
 

 
 

BERICHTEN  

 
Jaarrekening 2020 Michaëlkerk 
      
Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van 
28 mei, geven wij onderstaand een verkort 
overzicht van de resultaten over het jaar 
2020 tegenover de begroting van dit jaar. 
     
Toelichting     
Er zijn minder inkomsten uit verhuur van de 
Michaëlkerk en het Michaëlhuis, geen 
inkomsten vanuit de Snuffelschuur als 
gevolg van Corona. Daartegenover een 
fraaie opbrengst van levend geld o.a. als 
gevolg van de extra actie kerkbalans.  
Er is in 2020 ongeveer 6 mille minder 
uitgegeven dan begroot, o.a. als gevolg van 
het vertrek van de pastoraal medewerkster. 
Het operationele resultaat (negatief 
€54.501) kan (deels) worden opgevangen 
uit een bijzondere bate (legaat) van €10.000 
en het onttrekken van €29.834 uit de 
bestemmingsreserves (reservepotjes) van 
Bijstand in het Pastoraat, Opbouw 
gemeente/wijken en godsdienstonderwijs. 
De toevoeging aan de bestemmingsreserves 
voor een bedrag van €3.127 betreft het 
initiëren van het fonds Beeld en Geluid. 
Om kosten te besparen is dit jaar de 
jaarrekening niet  gecontroleerd door het 
accountantskantoor K.K.A., maar door een 
controlecommissie van financieel 
deskundigen. Zij zijn akkoord met de 
jaarrekening, maar geven wel het advies 
de nadere uitwerking en/of implementatie 
van het financieel beleidsplan van augustus 
2020, onverminderd voor te zettenen te 
komen met maatregelen die leiden tot een 
gezond structureel financieel beheer en 
daarmee continuïteit van de Michaëlkerk. 
Geen sluitende begroting betekent dat wij 
volgens PKN richtlijnen in de toekomst geen 
fulltime predikantschap mogen voeren.  
Dit vraagt om creatief na te denken hoe wij 
als gemeente  de financiën gezond kunnen 
maken bijvoorbeeld door leuke acties. Wij 
als college staan open voor uw ideeën. 
 
Wilt u kennisnemen van de volledige 
jaarrekening van de Michaëlkerk, neem dan 
contact op met de penningmeester Arie 
Kamphuis    
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Vakantietijd 
 
Na Pinksteren is er een periode van drie 
weken (tot en met 13 juni) waarin ds. Pieter 
Goedendorp in verband met vakantie niet 
voor zijn werk bereikbaar. Intussen wordt 
er wel gezorgd voor waarneming in 
dringende pastorale situaties (als ernstige 
ziekte, overlijden). Scriba Marian Clarijs is 
daarvoor te benaderen en legt zo nodig 
contact met de dienstdoend predikant in 
onze omgeving. 
 

FINANCIËN 

 
Giften 
 
De volgende giften werden voor het 
verjaardag fonds ontvangen: 
• € 25,00 via Dhr. M. van de Herk (wijk 4) 
april 
• € 32.50 via Dhr. M. van de Herk (wijk 4) 
maart 
• € 15,00 via Mevr. A. Kievith (wijk 4) 
• € 10.00 via Mevr. van Wijk Orgel en 
muziek 
Hartelijk dank namens het College van 
Kerkrentmeesters, 
Lia van de Lagemaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE  

 
Zondag 6 juni 2021 
- ds. A. Drost, Utrecht -  
 
orde van dienst  
 
-Orgelspel en mededelingenfilm    
-Aansteken van de intentiekaarsen 
-Welkom      
-Hand op het hart    
-Lied: Psalm 89: 1 en 5  
-Bemoediging en groet    
-Bij deze dienst     
-Loflied: Evangelische Liedbundel 221  
-Gebed 
-Voor de kinderen     
-Lied van de bruidegom: AWN III, 19: 1, 2, 4 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
-Schriftlezing: Johannes 3: 22 – 4:3   
-Lied: Liedboek 353: 3 en 4   
-Schriftlezing: 2 Corinthiërs 3:2-6; 4:1-2 
-Lied: video Sela: “God roept ons”  
-Uitleg en verkondiging  
-Lied: Liedboek 834: 1, 2, 3   
-Gebeden  
-Inzameling van gaven    
-Tenslotte     
-Slotlied: Liedboek 672: 3, 7    
-Zegen      
-Hand op het hart    
-Orgelspel 
 
De dienst begint om 10.00 uur 
 
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 
 
13 juni: ds. R. de Reuver, Houten 
20 juni: ds. Pieter Goedendorp 
27 juni: ds. Pieter Goedendorp (doopdienst) 
4 juli: ds. Pieter Goedendorp 

 
 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498
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