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BIJ DE DIENST 

 
Zondag 4 juli –  
afscheid kindernevendienst 
 
Opnieuw een bijzondere zondag, komende 
zondag! De kindernevendienst neemt 
afscheid  van een hele reeks (bijna) 
twaalfjarigen: de basisschoolverlaters van 
dit jaar. Laureen, Josephine, Hidde, Sytze, 
Henri, Florian, Safira en Tycho worden 
tijdens de dienst uitgezwaaid en welkom 
geheten tussen de jongeren van onze 
gemeente. Volgend jaar horen ze bij de JoZ! 
(Jeugd op Zondag!) en de catechesegroep.  
 
Zondag 4 juli: de derde zondag van de 
zomertijd. Ds. Pieter Goedendorp gaat voor 
in de dienst. Gerard Rosier bespeelt het 
orgel. Lector is ouderling van dienst 
Liesbeth van de Waerdt. Diaken van dienst 
is Arco van den Ham. Lia van de Lagemaat is 
als kerkrentmeester aanwezig. De 
zanggroep bestaat uit Anne Boeve, Ina 
Wolff, Maarten Westerduin en Chiel van der 
Weiden. Het slotlied zingen we samen. Er is 
kindernevendienst onder leiding van 
Janneke van Rooyen. Voor de kleinsten is er 
oppas in de crèche in het Michaëlhuis. 
Vergeet niet je van tevoren aan te melden op 
het elders in deze Nieuwsbrief genoemde 
06-nummer. 
 
 
 
 
 

 

COLLECTEBESTEMMINGEN 

 
Tijdens de dienst van 4 juli collecteert de 
diaconie (collecte 1 via de collecte-app) 
voor “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 
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. “Met voedsel, kleding, onderwijs, 
medicijnen, renovaties en het Woord 
proberen wij het leven van velen dragelijk te 

Zondag 4 juli 2021 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. Pieter Goedendorp 
Ouderling:  Liesbeth van de Waerdt 
Diaken: Arco van den Ham 
Kerkrentmeester: Lia van de 
Lagemaat 
Lector: Liesbeth van de Waerdt 
Orgel: Gerard Rosier 
Collecte Diaconie: Jaarproject: 
Griekenland 
Collecte Kerk: Orgel en Muziek 
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maken”.  Met de opbrengst van de collecte 
sponsoren wij het project voedselpakketten. 
De stichting brengt voedselpakketten naar 
de allerarmste gezinnen in de bergdorpen. 
In deze voedselpakketten zitten de 
allerbelangrijkste levensbehoeftes, dit 
bestaat o.a. uit olie, meel, rijst, suiker en 
kaas. Een voedselpakket kost €40,-.  
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 

 
Nog altijd zie je in en buiten het dorp de 
hijskranen en houtstapels, rijden grote 
machines door de straten en hoor je de 
kettingzagen en houtversnipperaars. De 
schade aan wegen, trottoirs, parken en 
woningen is overal te zien. Sommige 
huiseigenaren weten intussen dat het nog 
een tijd kan duren vóór het werk aan hun 
woning gereed zal zijn. Het Verbond van 
Verzekeraars schat de schade in op zo’n 7,3 
miljoen euro, berichtte RTV Utrecht 
gisteren. De schrik zit er voor veel 
Leersummers nog altijd in. Een donkere 
lucht is voor sommigen al spannend. 
Afgelopen woensdagmiddag ontmoetten 
vertegenwoordigers van kerken en 
welzijnsorganisaties om het met elkaar te 
hebben over hoe het er voor staat. Het ging 
over de eendracht waarmee ons dorp aan de 
slag is gegaan om de ravage op te ruimen. 
Die is indrukwekkend. Het tekent de 
onderlinge betrokkenheid. Die 
betrokkenheid geeft volop kans om wat er is 
gebeurd ‘van je af te praten’. Je kunt al 
pratend je gevoelens delen en -als het kan-  
plannen maken over hoe het nu verder 
moet. Alleen beleefde niet iedereen die 
verschrikkelijke minuten van de 18de juni op 
dezelfde manier. En niet ieder verwerkt wat 

er is gebeurd op dezelfde manier. Daar 
kunnen we met elkaar attent op blijven. Na 
twee weken elkaar blijven vragen hoe het 
ervoor staat. En een maand later nóg eens 
aanbellen of met een kop koffie of thee bij 
de hand bijpraten. Daar ligt ook een 
uitdaging voor ons als leden van de kerk: 
een open oog en oor zijn voor wat er in onze 
eigen leefomgeving speelt. Geduldig blijven 
meeleven. Juist met wie niet zo makkelijk 
het contact opzoeken. Om de eenvoudige 
vraag ‘Hoe gaat het met jou?’ blijft het 
gewoon draaien! Als leden van de kerk leven 
we uit het besef dat God naar ons allen 
omziet. Laten we ook die uitdaging op ons 
nemen en volharden in het omzien naar 
onze naasten – naar wie in onze nabijheid 
leven en wie ons na staan.  

 
Onze zieken 
 
Onder onze zieken 
noemen we deze 
week Marga de Vries-
Wels. Ze kon in de 
afgelopen dagen 
vanuit ziekenhuis De 
Gelderse Vallei overgaan naar 
revalidatiecentrum Domstate. Na de storm 
kwam Gep van den Broek, ten val. Daarbij 
raakte de knie beschadigd. Na een operatie 
en opname in de Gelderse Vallei is hij 
inmiddels voor revalidatie in  De 
Engelenburgh. Vorige week werd Rie 
Niessen-van Walsem, voor onderzoek in de 
Gelderse Vallei opgenomen.  
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Zoals bekend: er zijn méér zieken dan alleen 
de genoemde gemeenteleden. Ze zijn veelal 
in een behandelingstraject. Naast de goede 
zorg van deskundigen is ons meeleven 
belangrijk voor hen. We wensen hen 
voldoende energie en goede moed toe. Laten 
we hen ook blijven gedenken in onze 
gebeden. 
 

Bloemengroet 
 
De bloemengroet van 
zondag 27 juni was 
bestemd voor mw. 
Bleijenberg. 
 

 
Steun 
 
Op het nieuws over het noodweer dat ons 
dorp trof kwamen er (vooral) via social 
media heel wat steunbetuigingen binnen. 
Collega’s uit de Dorpenkerkenbeweging 
lieten van zich horen. Er rolden kaarten in 
de bus met sterktewensen. Scriba Marian 
Clarijs ontving van de Protestantse 
gemeente in Kralingen een kaart voor ons 
allemaal:   

 
“Beste leden van de kerk, 
Vanuit Rotterdam wensen wij u heel veel 
sterkte in alle zorgen en vernieling na de 
grote storm. Wij weten ons in Christus en in 
gebed verbonden” 
Een onverwacht teken van meeleven, bij 
dezen doorgegeven!  
Marian Clarijs / Pieter Goedendorp 
 

BERICHTEN  

 
Gezellige zondag kindernevendienst 
 
Beste kinderen van de kindernevendienst, 

Het is weer tijd voor de gezellige zondag om 
het afgelopen jaar, van de 
kindernevendienst, af te sluiten. We hebben 
elkaar niet zo heel vaak gezien, des te leuker 
om elkaar nu weer te ontmoeten. Zondag 11 
juli zijn jullie daarom van harte welkom van 
9.30 tot 11.30 in de 
speelhal bij “Boer Leo”. 
Vind je het leuk om te 
komen meld je dan 
uiterlijk vrijdag 9 juli 
aan. Dat kan via een 
berichtje naar of even te 
bellen met Marnix Pot. 
 
Groetjes, Marnix en Marlies 
 
Ps Mocht je ergens allergisch voor zijn laat 
je het dan ook even weten? Wij zorgen 
namelijk ook voor wat lekkers. 
 
Emeritaat ds. Zomer 
 
Vanuit de Hervormde 
gemeente De Rank te 
Staphorst kregen we een 
kaart met het bericht dat 
zondag 11 juli 2021 ds. 
Zomer met emeritaat 
gaat. De afscheidsdienst 
kan online mee beleefd 
worden via kerkdienstgemist.nl 
Ook kunt u via een kaartje, brief, e-mail ds. 
Zomer persoonlijk feliciteren met zijn 
emeritaat.  
 

FINANCIËN 

 
Heeft geven met de Givt-app nou 
voordelen? Jazeker!! 
 
• U geeft anoniem  
• U kunt op elk moment geven wanneer 

het u uitkomt 
• U kunt uw giften in een jaaroverzicht 

opvragen voor de belastingdienst 
• U helpt de financiële administratie 

makkelijker te maken  
Het enige wat u nodig hebt is een 
smartphone waarop u de app download via 
www.givtapp.net/download 
U registreert zich door uw gegevens in te 
vullen en u kunt direct geven: 

http://www.givtapp.net/download
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• 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 St. 
Albanië Comité-
voedselpakketten 

• 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 de College van Kerkrentmeesters 
en de Diaconie, 
Lia van de Lagemaat en Jos Versluis 
 

 
Als u vragen hebt of het lukt niet om de app 
te installeren neem dan contact op met Jos 
Versluis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let op! 
In de vakantieperiode verschijnt de 
nieuwsbrief niet in week: 29 en 32  (23 juli 
en 13 augustus) 
De eerst volgende nieuwsbrief verschijnt 
op:  9 juli 2021 
 

LITURGIE  

 
Zondag 4 juli 2021  
orde van dienst  
 
-orgelspel en openingsvideo 
-aansteken van de intentiekaarsen 
-welkom door de ouderling 
-hand op het hart 
- Lied 218: 1, 2 en 5  
-votum en groet 
-bij de dienst 
-Psalm 27: 1 
-de overstap / sprong   
-‘Gods zegen voor jou’  
-Schriftlezing Johannes 5: 1-18  
-Lied 902: 1 en 6 
-overdenking 
-‘Ik zal er zijn’’  
-en nu verder... 
-Opwekking Kids 22 
-gebeden, afgesloten met het ‘onze Vader' 
-collecte-aankondiging 
-tenslotte 
-Lied 416: 1 en 4 
-zending en zegen 
-orgelspel en GiVT-collectevideo 
 
Reserveren vooraf 
 
Wil je ter kerke komen, bel of app dan 
uiterlijk vrijdagavond naar het 
reserveringsnummer. 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. 
 
Online meekijken 
 
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 
 
11 juli: Oecumenische Viering, 
georganiseerd door het Oecumenisch 
Platform Leersum 
18 juli: Ds. K. van Meijeren, Ede 
25 juli: Ds. Pieter Goedendorp 

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

