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Zondag 5 april 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Een zomergebed 
 
O God, 
waarmee Gij mij niet verrast – 
 
licht op het water, handen vol strelend licht, 
bomen zachtmoedig ruisend in de wind, 
een zwerm vogels hoog en geheimzinnig 
boven mij. 
 
O God, geprezen zijt Gij 
 
om de geur van lavendel, 
de tederheid van een beginnende schemering, 
de warmte van een paard, 
openhartige bloemen zomaar op mijn weg – 
 
traktaties van U, 
blijken van uw genegenheid. 
 
Als ík niet van geluk mag spreken. 
 
(Hans Bouma, uit: Gebeden voor lichte en donkere 
dagen) 

 
Foto: Unsplash 

 
 

 

BIJ DE DIENST 

 
Zondag 13 juni 
 
Deze zomerse zondag mogen we ds. René de 
Reuver uit Houten verwelkomen in de 
Michaëlkerk. Ds. De Reuver is sinds 2016 
scriba van de PKN en voor ons geen 
onbekende. Namens de kerkenraad zijn 
Wim Immink, als ouderling, en Anneke 
Kievit, als diaken, aanwezig. De lector is Ina 
Wolff en Frank Firet bespeelt het orgel. De 
zanggroep bestaat uit Maarten Westerduin, 
Anne Boeve, Betty Bijkerk en Ronald van 
den Hoek. Voor beeld, geluid en techniek 
zorgen: Jos Tollenaar, Henk Boeve, Paul 
Tollenaar, Janneke Firet en Martijn Clarijs. 
Ook is er weer kindernevendienst en oppas. 
 

COLLECTEBESTEMMINGEN 

 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie 
voor “het Nederlands Bijbelgenootschap” 
(bestemming 1 in de Givt-app). 
 
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt 
de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met 
leden en donateurs maken we het mogelijk 
dat mensen in binnen- en buitenland de 
Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat 
doen we voor volgende generaties, in 
andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG 
is er voor iedereen die de Bijbel relevant 
vindt en er zingeving voor zijn of haar leven 
aan wil ontlenen. 

Zondag 13 juni 2021 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. R. De Reuver, 
Houten 
Ouderling:  Wim Immink 
Diaken: Anneke Kievith 
Lector: Ina Wolff 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: NBG 
Collecte Kerk: Beeld en Geluid 

Bankrekeningnummer 
diaconie:  
NL70 RABO 030 2111697 
 
Bankrekeningnummer 
kerk:  
NL62 RABO 0373 724 128 
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Voor iedereen een begrijpelijke bijbel in de 
eigen taal. In Nederland doen we dat met 
bijbels, revisies van bijbels, e-books en de 
website debijbel.nl, waar iedereen de 
complete Nieuwe Bijbelvertaling, de NBG-
vertaling 1951 en de Statenvertaling kan 
lezen en vergelijken. Wereldwijd zoekt het 
NBG uit waar de grootste nood is, en 
vervolgens slaan we de handen ineen met 
bijbelgenootschappen wereldwijd om 
zoveel mogelijk bijbels te verspreiden. 
 

De Bijbel is geschreven in een andere tijd en 
cultuur. Er staan bekende verhalen in, maar 
ook teksten die voor de moderne lezer 
lastiger te begrijpen zijn. Het NBG wil een 
brug slaan tussen de Bijbelse bronteksten 
en de behoeften van bijbellezers. Dat doen 
we met vertalingen, lezingen, blogs, boeken 
en workshops over de Bijbel. Op debijbel.nl 
vinden bijbellezers uitleg bij bijbelse 
begrippen, filmpjes, foto’s en tijdlijnen, 
kaarten met bijvoorbeeld de reizen van 
Paulus. 
 

De Bijbel raakt je. Het boek is dan wel 
eeuwenoud, toch geeft het steeds nieuw 
inzicht of zet het je aan het denken. Wat zijn 
de ervaringen van mensen van nu? En hoe 
kun je met de Bijbel aan de slag? Het NBG 
laat zien op welke manier de Bijbel vandaag 
de dag nog steeds relevant is. De Bijbel is 
een boek voor het leven! 
 

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. 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 6 juni was 
bestemd voor dhr. en 
mw. Van De Lagemaat 
 
 

Gebedskring 
 
Vorige week werd in de 
nacht van vrijdag op 
zaterdag, op veel 
plekken in ons land, 
gebeden voor de 
vervolgde christenen. De christelijke 
organisatie Open Doors organiseert sinds 
1989 de Nacht van Gebed om te bidden voor 
christenen in landen waar vervolging is. De 
christenen in verdrukking weten van de 
Nacht van Gebed en worden er door 
bemoedigd! Ook wij hebben voor hen 
gebeden. 
Als gebedspunten werden verder onder 
meer genoemd de jongeren die in spanning 
zitten voor de uitslag van hun examen, nu de 
voorbereiding anders was dan andere jaren 
en veel lessen online gevolgd moesten 
worden, de ernstig zieken (zowel 
lichamelijk als geestelijk), mensen die zware 
behandelingen moeten ondergaan, alle 
mantelzorgers, eenzamen èn mensen die 
moeten revalideren na een ongeluk of 
operatie. Ook voor mensen in rouw, de 
slachtoffers van oorlog- en natuurgeweld en 
de vluchtelingen hebben we gebeden. Naast 
de voorbede is er ook steeds reden voor 
dank, zo hebben we God gedankt voor 
geslaagde operaties, huwelijksjubilea, 
jongeren die geslaagd zijn voor hun 
eindexamen, versoepelingen van de 
coronamaatregelen, en de mogelijkheid om 
een poosje vakantie te houden en te 
genieten van de rust en de mooie natuur! 
We willen u vragen met ons te bidden voor 
wijsheid bij het vormen van een nieuwe 
regering in ons land èn voor het bestrijden 
van corona, o.a. in Suriname. 
 
Namens de gebedskring 
Riek van Hussel 
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Dank jullie wel 
 
Wat was dat mooi! Wat deed dat goed! Die 
nog steeds voelbare warme  verbondenheid 
over en weer. En die betrokkenheid van zo 
vele Leersumers n.a.v. mijn 
ziekenhuisopname en hartoperatie! De 
appjes, bloemen, brieven, kaarten, 
telefoontjes, bezoekjes van vele “oude 
bekenden” uit Leersum, ze waren 
hartverwarmend.  
Nu, in de revalidatieperiode, (het gaat 
goed!), besef ik hoezeer  die betrokkenheid 
Lies en mij mede hebben gestimuleerd en 
geïnspireerd om het dagelijkse leven 
langzaamaan weer vreugdevol en dankbaar 
op te pakken. 
Allemaal heel erg bedankt voor jullie lieve 
meeleven. Ook namens Lies. 
Wim Kruis 
 

 
Foto: Unsplash 

 

BERICHTEN  

 
Diensten in coronatijd: versoepelingen! 
 
We zijn blij dat er de afgelopen weken 
versoepelingen zijn afgekondigd en dat deze 
versoepelingen het ook mogelijk maken dat 
er in de kerk weer iets meer is toegestaan. 
In overleg met het coördinatieteam van 
onze kerk volgen we de adviezen vanuit de 
PKN en het CIO (Interkerkelijke Contact in 
Overheidszaken). 
 

- Het aantal kerkbezoekers kan 
verruimd worden. Daarbij blijven we de 
1,5 meter-regel in acht houden en blijft 
het reserveren vooraf. 

- Na de dienst is er gelegenheid om bij 
mooi weer buiten koffie te drinken. We 
gebruiken hiervoor het kerkplein. 
Denkt u er aan dat u zich hierbij ook 

aan de afstandsregels houdt en de 
uitgang vrij houdt.  

- Er mogen 2 coupletten, op 
praatniveau, meegezongen worden 
door de gemeente. Bij voorkeur aan het 
einde van de dienst. De overige liederen 
blijven gezongen worden door de 
zanggroep. 

 

 
Wil je ter kerke komen, bel of app dan 
uiterlijk vrijdagavond naar 06 82 73 48 61. 
In verband met zorgvuldige navolging van 
de coronamaatregelen wordt iedereen 
verzocht op tijd, uiterlijk 09.45 uur 
aanwezig te zijn. Bij het betreden van de 
kerk wordt het dragen van een mondkapje 
gevraagd. We gebruiken in deze periode één 
ingang: de zijdeur van het Michaëlhuis. 
Leden van het coördinatieteam wijzen dan 
waar je plaats kunt nemen. Na afloop van de 
dienst wachten we ook weer op hun 
aanwijzingen om het verlaten van de kerk 
goed te laten verlopen. 
 

FINANCIËN 

 
Giften 
 
De volgende giften werden voor het 
verjaardag fonds ontvangen: 

- €   50,00 via huisbezoek Dhr. W. 
Immink 
 

Hartelijk dank namens het College van  
Kerkrentmeesters. 
Lia van de Lagemaat 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

LITURGIE  

 
Zondag 13 juni 2021 – ds. De Reuver 
 
orde van dienst  
 
-orgelspel en mededelingen   
-aansteken paaskaarsen intentiekaarsen  
-welkom      
-zingen: Psalm (van de zondag) 92: 1 en 2    
-votum en groet     
-zingen vervolg psalm (van de zondag): 
Psalm 92: 3       
-Gebed om ontferming 
-Zingen (glorialied): Lied 705: 1 en 3  
-voor de kinderen:  kort gesprekje over 
David      
-Zingen kinderlied: Lied 171  
-Gebed 
-Schriftlezing:    1 Samuël 16:1-13    
-Zingen:  Lied 319: 1, 3 en 7    
-Verkondiging over God maakt een nieuw 
begin, n.a.v. 1 Samuël 16:12b: ‘Hem moet je 
zalven, hij is het’ 
-Zingen: Lied 23a: 1 en 2  
-Gebeden, afgesloten met het “Onze Vader”  
-inzameling van gaven    
-Zingen slotlied: Lied 426 (Eng./Ned.) 
-Zegen 
 
De dienst begint om 10 uur 
 
De viering 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 
 
20 juni: ds. Pieter Goedendorp  
27 juni: ds. Pieter Goedendorp (doopdienst) 
4 juli: ds. Pieter Goedendorp 

 

 
 
 

 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498
http://www.regio90.nl/

