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BIJ DE DIENST 

 
Zondag 11 juli 
 
Vanuit voorgaande jaren zijn we het wel 
gewend; de Openluchtviering. Net voordat 
de schoolvakanties begonnen, ontmoetten 
we elkaar in het veld. Toen het Oecumenisch 
Platform Leersum dit jaar de 
openluchtviering op poten wilde zetten was 
het nog erg onduidelijk wat de 
coronamaatregelen in juli zouden zijn. 
Daarom is besloten om de Michaëlkerk te 
gebruiken als ‘onderdak’.  
Mw. Nelleke Spiljaard is de voorganger in 
deze dienst die is voorbereid door de St. 
Andriesparochie, de Johanneskerk en de 
Michaëlkerk. Ouderling van dienst is Coby 
Gerestein en de diaken is Arco van den Ham. 
Er wordt gelezen door Theo Wagenaar en er 
is een zanggroep gevormd door: Heidi Kiel, 
Gerrit Jacobs, Chiel van der Weiden en Coby 
Gerestein. Zij worden begeleid door Ton 
Blom op het orgel. 
 

COLLECTEBESTEMMINGEN 

 
Tijdens de dienst van 11 juli wordt er 
gecollecteerd (collecte 1 via de collecte-app) 
voor “Stichting de Vrolijkheid”. 
 
Stichting de Vrolijkheid organiseert voor 
kinderen en jongeren in asielzoekerscentra 
creatieve activiteiten. Zij hebben vaak 
indringende ervaringen achter de rug. Dans, 
theater, muziek, nieuwe media en beeldende 

kunst zijn het instrument om hun verhalen 
vorm te geven. 
Een op de drie vluchtelingen die naar 
Nederland komt is jonger dan achttien jaar. 
Deze jonge vluchtelingen zijn vaak 
afkomstig uit landen waar geweld en 
onderdrukking tot het dagelijks leven horen. 
Ze hebben vaak indringende ervaringen 
achter de rug. Hun bestaan in Nederland 
blijft doorgaans nog jarenlang onzeker.  
De Vrolijkheid - voluit de Nationale Stichting 
ter Bevordering van Vrolijkheid - is een 
netwerk van professionele kunstenaars, 
regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren 
en ouders, die samen wekelijks meer dan 
100 kunstprojecten op bijna 30 azc’s 
realiseren. 
Dans, theater, muziek, nieuwe media en 
beeldende kunst zijn het instrument om 
verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes 
bieden de inspiratie om eigen talenten te 
ontdekken en ontwikkelen. 
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.  

 

Zondag 11 juli 2021 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: Mw. N. Spiljaard 
Ouderling:  Coby Gerestein 
Diaken: Arco van den Ham 
Kerkrentmeester: René Doornenbal 
Lector: Theo Wagenaar 
Orgel: Ton Blom 
Collecte: Stichting de Vrolijkheid 

 

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



2 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

 
Onze zieken 
 
Peter Blok, kwam 
vorige week 
woensdag thuis ten 
val, brak een heup, 
moest in De Gelderse 
Vallei worden opgenomen en geopereerd. 
Intussen is het uitzien naar een geschikte 
plek om te revalideren. Marga de Vries-
Wels, verblijft in revalidatiecentrum 
Domstate. Gep van den Broek, is voor 
revalidatie in  De Engelenburgh. Rie 
Niessen-van Walsem, is in afwachting van 
een plek elders nog in ziekenhuis de 
Gelderse Vallei. Voor Adrie Legemaat-Zaal, 
is een chemotraject afgerond. Over enkele 
weken zou nu overeenkomstig protocol een 
operatie kunnen plaatsvinden.  Gijs van de 
Lagemaat, heeft een eerste bestraling achter 
de rug. Ook voor hem is er over één of twee 
weken een vervolg.  Er zijn méér zieken in 
een behandelings- of verzorgingstraject. 
Niet ieder wordt op deze plek genoemd. We 
wensen hen en de naasten die hen omringen 
goede moed en kracht van God toe.  
 

Bloemengroet 
 
De bloemengroet van 
zondag 4 juli was 
bestemd voor dhr. en 
mw. ten Haken.  
 

Na de storm 
 
Drie weken geleden is het alweer. Op de 
meeste plekken in Leersum is de grootste 
rommel wel opgeruimd. Maar in heel wat 
bermen steken de stronken nog altijd als 
een triest aandenken boven de grond uit. 
Overal in het dorp zie je nog wel 
hoogwerkers en shovels in bedrijf.  Grote 
schade valt op, maar hoeveel tuinhekken 
zouden er zijn bezweken? De verzekeraars 
meldden een bedrag van 7,3 miljoen aan  
schade. De gemeente Utrechtse Heuvelrug 
maakt de balans op. Op RTV Utrecht hoorde 
ik onze burgemeester: "Het is een wonder 
dat er geen doden zijn gevallen. Er heeft 
echt een beschermengel boven Leersum 
gehangen." En tegelijk staat het wel vast dat 
ons dorp er voor heel wat jaren anders zal 

uitzien.  Zo hebben heel wat Leersummers 
naast grotere of kleinere schade ook op 
andere manier met de impact van het 
noodweer te maken. Laten we er attent op 
zijn en ook in/vanuit de kring van de 
kerkelijke gemeente met elkaar blijven 
meeleven. Zoveel moeite kost het niet, de 
eenvoudige vraag ‘Hoe gaat het met jou?’ te 
stellen en tijd te nemen voor het antwoord 
dat dan volgt… 
 
Gebedskring 
 
Feest in de kerk: Anouk Post is gedoopt en 
wij mochten daar, als gemeente, getuige van 
zijn, in levende lijve of digitaal! Dezelfde 
week, vrijdags, was er weer feest in de 
Michaëlkerk: het huwelijk van Kirsten en 
Martin werd bevestigd 
en ingezegend en op de 
eerste zondag in juli 
namen de oudste 
kinderen , bijna als van 
ouds, afscheid van de 
kindernevendienst. 
Feestelijke diensten en 
dus alle reden om God te danken, ook voor 
de natuur, de mooie wolkenluchten en alles 
wat bloeit, voor huwelijksjubilea,  goede 
uitslagen, ontslag uit het ziekenhuis en voor 
zomaar een kaart! Ook zijn er punten van 
gebed die we met elkaar hebben gedeeld: 
voor mensen die in de nasleep van de 
valwind zich angstig voelen als de lucht 
donker wordt en de wind aantrekt, voor 
mensen die zware behandelingen moeten 
ondergaan, die eenzaam zijn of voor 
onderzoek of na een val werden opgenomen 
in het ziekenhuis. Elke dag horen we nieuws 
over natuurrampen, oorlogen en aanslagen 
op heel veel plekken wereldwijd, nu ook 
dichtbij, in Amsterdam; onze voorbede geldt 
onverminderd alle slachtoffers van dat 
geweld en hun familie! God danken en aan 
Hem onze zorg voorleggen in gebed, het 
blijft nodig, telkens weer! “Dank U dat ik 
met al mijn zorgen bij U komen mag!” 
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Overstapdienst 4 juli 
 
Vlak vóór de zomervakantie zwaaien de 
kinderen van de nevendienst de 
basisschoolverlaters uit. Na de 
zomervakantie maken zij immers de stap 
naar het middelbaar onderwijs. Afgelopen 
zondag was het weer zover: de 
‘overstapdienst’! Na een 'afscheidswoord’ 
namens de nevendienstleiding en een mooi 
zegenlied van Sela maakten acht kinderen 
hún sprong, de JoZ! tegemoet. Later in de 
dienst overhandigde dominee Pieter een 
keitje (‘Je bent een kei!’) en gaven ook de 
ouders hun kinderen goede wensen mee 
voor de nieuwe tijd die hen te wachten 
staat. Ná de dienst was er een kijkje achter 
de schermen van de kerk en een gezellige 
lunch als kennismaking met catechese- en 
JoZ! -leiding. Op ons kerkomroepkanaal 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498 is de 
dienst nog terug te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERICHTEN  

 
Open ochtenden 
 
Vanaf vrijdag 9 juli tussen 10.30-12.00 uur 
staan er elke week gastvrouwen en 
gastheren klaar om u welkom te heten in het 
Michaëlhuis voor een kopje koffie of thee. 
 
Gezellige zondag Kindernevendienst 
 
I.v.m. de gezellige zondag is er zondag geen 
kindernevendienst in de kerk.  
Heb je je al opgegeven? Dat kan t/m vrijdag 
9 juli nog via een berichtje naar of even te 
bellen met Marnix Pot  
Jullie zijn van harte welkom van 9.30 tot 
11.30 in de speelhal bij “Boer Leo” 
Amerongerwetering 2 te Amerongen.  
Groetjes, Marnix en Marlies 
 
Ps. Mocht je ergens allergisch voor zijn laat 
je het dan ook even weten? Wij zorgen 
namelijk voor wat lekkers. 
 
Samenzang  
 
Eind juni werden heel wat 
coronabeperkende maatregelen 
ingetrokken. Zo gelden ook voor de kerk 
soepeler regels dan in de afgelopen 
maanden. De Protestantse Kerk berichtte 
daarover. Samengevat: 

• voor de onderlinge afstand blijft de 
anderhalve-meterregel bepalend; 

• mondkapjes zijn ook binnen niet 
meer verplicht; 

• samenzang is weer toegestaan. 
Hoe die versoepelingen inhouden concreet 
uitwerken, hangt samen met de situatie in 
een kerkgebouw. Zo werd in de afgelopen 
weken de luchtkwaliteit in onze 
Michaëlkerk tijdens de diensten onderzocht 
en spraken we in de 
kerkenraadsvergadering van 7 juli over de 
conclusies die we daaraan kunnen 
verbinden, met name voor samenzang en de 
medewerking van een zanggroep.  
We zijn vanzelfsprekend blij met de 
versoepelingen, maar kiezen voor wat 
betreft de samenzang voorlopig voor een 
tussenoplossing:  

• Vanaf zondag 18 juli zullen we per 
dienst ongeveer drie keer als 
gemeente zingen; de overige 
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liederen zullen we op andere 
manier, onder meer met 
videobeelden invullen. Daarmee 
kunnen we met minimale risico’s 
voor een veilig kerkbezoek blijven 
zorgen;  

• het maximale aantal kerkgangers 
blijft rond de 60 gehandhaafd; 

• tegen het licht van de hard 
oplopende aantallen besmettingen 
volgen we de actuele voorschriften 
nauwlettend. 

 
LITURGIE  

Zondag 11 juli 2021  
 
orde van dienst  
 
-mededelingenfilm en orgelspel 
- Openingslied: Dank U (LB 218) 
- Welkom 
- Begroeting 
- Gebed om ontferming 
- Gloria: : Laudate omnes gentes (LB 117d) 
- Openingsgebed  
-Eerste lezing: Amos 7: 12-15  
-Psalm 25c (LB) : Naar U gaat mijn verlangen 
Heer  
-Tweede lezing: Marcus 6: 7-13  
-Lied: O waar wil je heengaan (Iona 21) 
-Overweging 
-Geloofsbelijdenis Nicea 
-Voorbede en stil gebed   
-Onze Vader (oecumenisch) 
-Vredeswens 
-Toelichting collecte voor Stichting de 
Vrolijkheid  
-Bloemengroet 
-Zegen en zending 
-Slotlied: Door de wereld gaat een woord (LB 
802) 
-hand op het hart 
-mededelingenfilm en orgelspel 
 
Reserveren vooraf 
 
Wilt u 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 
 
18 juli: Ds. K. van Meijeren, Ede 
25 juli: Ds. Pieter Goedendorp (doopdienst 
Delian Hogendoorn) 
1 aug: Ds. Pieter Goedendorp 
 

Let op! 
In de vakantieperiode verschijnt de 
nieuwsbrief niet in week: 29 en 32  (23 juli 
en 13 aug.) 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 15 
juli 2021 
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