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Nieuwsbrief  
6 augustus 2021 
 
 
 
Zondag 5 april 
 
 
  
 
 
 
 
 

  
 
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. 
 
tekst: Hans Bouma  
foto: Leonhard Niederwimmer - Unsplash 

 

BIJ DE DIENST 

 
We vervolgen onze lezing uit Johannes 6. Na 
het wonder van de broodvermenigvuldiging 
en Jezus wandelend op het water, waarover 
we in de voorafgaande zondagen hoorden, 
komen we uit op het geheim van Jezus. Wat 
zoeken mensen, wanneer ze Hem zoeken? 
Wie is Hij? Wat wil Hij van zijn volgelingen? 
Voorganger is ds. Pieter Goedendorp. Frank 
Firet begeleidt de dienst op het orgel. We 
zingen in de dienst een aantal liederen èn 
het ‘Amen’ na de zegen samen.  Liesbeth van 
de Waerdt doet de Schriftlezing. 

Dienstdoend ouderling is Martin van Herk. 
Prisca van der Roest is dienstdoend diaken 
en Gijsbert Meijers is namens de 
kerkrentmeesters aanwezig. Vanuit het 
beamerteam zorgen Gerben Jacobs, Ronald 
van den Hoek en Daniel Reincke voor de 
beelden.  
In de Michaëlkerk is er met in acht nemen 
van de anderhalvemetermaatregel plek voor 
zo’n 60 kerkgangers. In de praktijk blijkt dat 
eigenlijk niet voor problemen te zorgen. Er 
is vaak op zondagmorgen gewoon plek in de 
kerk! Toch vragen we nog altijd om u, liefst 
uiterlijk vrijdagavond, te melden bij het 

Zondag 8 augustus 2021 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. Pieter Goedendorp 
Ouderling:  Martin van Herk 
Diaken: Prisca van der Roest 
Kerkrentmeester: Gijsbert Meijers 
Lector: Liesbeth van de Waerdt 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: GZB 
Collecte Kerk:  Orgel en Muziek 
 

Bankrekeningnummer 
diaconie:  
NL70 RABO 030 2111697 
 
Bankrekeningnummer 
kerk:  
NL62 RABO 0373 724 128 
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speciale 06-nummer. Zo is er tijd om de 
zitplaatsen zo goed mogelijk in te delen. Wilt 
u ‘last minute’ toch ook aansluiten, meldt u 
zich dan even telefonisch bij Henk Boeve.  
 
Zondag 15 augustus 
De negende zondag in de zomertijd op de 
kalender van de kerk. We heten mevrouw 
ds. G. Morsink uit Zeist opnieuw van harte 
welkom in ons midden. Gerard Rosier 
bespeelt het orgel. Jaqueline Post leest uit de 
Schriften. Ouderling van dienst is Wim 
Immink. Namens de diaconie is Jos Versluis 
aanwezig. René Doornenbal is dienstdoend 
kerkrentmeester. Paul Tollenaar, Martijn 
Rijksen en Martijn Clarijs vormen het 
beamerteam vandaag.  
 

COLLECTEBESTEMMINGEN 

 
8 augustus 2021 
 
Tijdens de dienst van 8 augustus collecteert 
de diaconie (collecte 1 via de collecte-app) 
voor de “Gereformeerde ZendingsBond”. 
 
De GZB is een zendingsorganisatie in de 
Protestantse Kerk in Nederland. Al 120 jaar 
delen wij het Evangelie, samen met 
gemeenten over de hele wereld.  
 

Visie: Het Evangelie voor iedereen 
Door het delen van het Evangelie willen we 
dat mensen over de hele wereld God leren 
kennen, een plek vinden in een gemeente en 
groeien in geloof.  
 

Missie: Open gemeenten 
Samen met kerken wereldwijd werkt de 
GZB aan het stichten en opbouwen van 
gemeenten. Gemeenten waar geloof zich 
verdiept, waar iedereen welkom is en er 
onvoorwaardelijk wordt omgezien naar 
mensen die extra zorg en aandacht nodig 
hebben. Een plek van waaruit mensen hun 
geloof en leven delen!  
 

Hoe werken we? 
Samen met lokale partners kijken we naar 
de vraag: wat heeft de plaatselijke gemeente 
in haar situatie nodig om te groeien in de 
missionaire en diaconale opdracht. Rond 
een gezamenlijk verlangen wordt een 
programma ontwikkeld waarin projecten 
van partners, (zendings)werkers en 
gemeenten uit Nederland een bijdrage 

leveren om dat verlangen te realiseren. Via 
een programma brengen we gaven en 
talenten samen om Gods wereldwijde kerk 
te dienen. 
 
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 
via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor “Orgel en Muziek”.   
 
15 augustus 
 
Tijdens de dienst van 15 augustus 
collecteert de diaconie (collecte 1 via de 
collecte-app) voor “Kerk in Actie: 
Christenen in Pakistan”. 
 
In Pakistan voelen veel christenen zich 
kwetsbaar en onzeker. Zij maken deel uit 
van een minderheid. Ook horen ze bij de 
laagste klasse en daarmee bij de armste 
bevolkingsgroepen. Veel christenen weten 
bovendien relatief weinig over het 
christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt 
samen met lokale kerken aan een sterke en 
vernieuwende kerk in Pakistan. Samen 
zorgen zij ervoor dat studenten en 
voorgangers cursussen en trainingen 
kunnen volgen over discipelschap en 
theologie. Deze cursussen zijn onder meer 
via internet te volgen. Ieder jaar doen 
daarnaast 6.000 tieners mee aan een 
jongerentraining. Zij zijn in de toekomst het 
kader van de kerk en staan dankzij deze 
training sterker in hun geloof. Bouwt u mee 
aan een sterke en vernieuwende kerk in 
Pakistan?  
Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u 
het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals 
dit project in Pakistan. Wij bevelen deze 
collecte van harte bij u aan.  

 
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 
via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor “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. “Met voedsel, kleding, onderwijs, 
medicijnen, renovaties en het Woord 
proberen wij het leven van velen dragelijk te 
maken”.  Met de opbrengst van de collecte 
sponsoren wij het project voedselpakketten. 
De stichting brengt voedselpakketten naar 
de allerarmste gezinnen in de bergdorpen. 



3 
 

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 

 
Onze zieken 
 
Er is op dit moment -
voor zover bekend- 
uit ons midden 
niemand in het 
ziekenhuis opgenomen. Wel zijn er nog 
altijd drie gemeenteleden ter revalidering in 
een verzorgings-/verpleeghuis: de heer Gep 
van den Broek, verblijft in De Engelenburgh. 
Peter Blok, is in Nieuw Tamarinde. In De 
Hoogstraat, is Gerrit van Kooten, al enige 
tijd opgenomen. Adrie Legemaat - Zaal, 
onderging in de afgelopen in de afgelopen 
week de al voorziene operatie.  
Het is zomervakantietijd. Voor ‘thuisblijvers’ 
kan dat een eenzame periode zijn. Daarom 
zetten we graag in de Nieuwsbrief in deze 
tijd de namen van de gemeenteleden die in 
zorgcentrum of verpleeghuis wonen op een 
rij. Een blijk van verbondenheid kan juist 
ook voor hen veel betekenen. 
We gedenken onze zieken op hoop van 
zegen over hun behandeling in onze 
gebeden en wensen hen goede moed en 
sterkte toe.  
 

Bloemengroet 
 
De bloemengroet van 
zondag 1 augustus was 
bestemd voor dhr. en 
mw. Van Cooten. 
 
 

Gebedskring 
 
Na de valwind, die in  
Leersum veel schade 
veroorzaakte, zorgde 
hevige regenval in Zuid 
Limburg, delen van 
België, Duitsland, maar 
ook in Italië voor veel doden en vermisten, 
èn enorme schade aan huizen en het 
wegenstelsel. Nu teisteren branden landen 
rond de Middellandse zee, zoals 
Griekenland, Turkije, Albanië, Kosovo en 
Italië, aangevuurd door hoge temperaturen 
en op sommige plaatsen harde wind, 
waardoor mensen èn hun dorpen en steden 
gevaar lopen, net als op andere plekken op 
de wereld. We bidden voor ieder die 
getroffen is door dit natuurgeweld en voor 
alle hulpverleners. Zo zijn er steeds punten 
van gebed die we aan elkaar doorgeven, 
onder meer voor mensen die na een val in 
het ziekenhuis werden opgenomen en nu 
revalideren, of opnieuw zware 
behandelingen moeten ondergaan, die 
eenzaam zijn of verdriet hebben en mensen 
die voor hun leven moeten vrezen of 
worden vermoord omdat ze kritiek hebben 
op hun leiders. Naast voorbede geven we 
ook punten van dank door, dank voor een 
feestelijke doopdienst, voor vakantiedagen, 
voor een geslaagde operatie, een 
pasgeboren kleinkind, positieve berichten 
na onderzoeken en behandelingen, voor 
huwelijksjubilea, getoond meeleven en voor 
kleuren en geuren in de natuur. Gelukkig 
kunnen we altijd en overal danken en 
bidden, ook in vakantietijd, zo vragen we u 
met ons mee te bidden voor mensen die zich 
inzetten voor vrede en gerechtigheid! 
Namens de gebedskring, 
Riek van Hussel 
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BERICHTEN  

 
Vakantietijd 
 
In verband met zomervakantie is ds. Pieter 
Goedendorp in de periode van 13 augustus 
tot en met 6 september 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. Marian Clarijs legt zo nodig 
contact met de dienstdoend predikant in 
onze omgeving. 
 
Ons Eetcafé 
 
Beste Ons Eetcafé-gasten, 
 
Het is een lange tijd geleden dat u wat van 
ons hoorde. Corona deed en doet veel in ons 
dagelijks leven. Maar we willen graag weer 
beginnen! Als werkgroep hebben we pas de 
eerste bijeenkomst gehad, op afstand, maar 
wat was het goed om elkaar weer eens 
uitgebreider te spreken.  
 
We willen in september starten met Ons 
Eetcafé. Daarbij volgen we de actuele 
richtlijnen van de overheid. We willen graag 
terug naar de originele opzet, maar dat zal 
uiteraard pas duidelijk worden in 
september. 
 
We hebben u gemist en de ontmoetingen 
met elkaar. We hopen dan ook om u 15 
september weer te ontmoeten! 
 
Met vriendelijke groeten,  
Carien, Lieneke, Nelly, Jacqueline 
 
PS: om op de kalender te noteren: Eetcafé 
15 september, 20 oktober, 17 november. 
Locatie: Michaelhuis, Kerkplein 1, Leersum 
 
Open Ochtenden 
 
Elke vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 
uur heten de gastheren en -vrouwen u van 
harte welkom in het Michaëlhuis voor een 
kopje koffie of thee. Zo kunnen we elkaar – 
op gepaste afstand, vanwege de geldende 
coronamaatregelen – toch weer ontmoeten.  
U komt toch ook? 
 

LITURGIE  

 
Orde van dienst – zondag 8 augustus 
Ds. Pieter Goedendorp 
 
-mededelingenfilm en orgelspel 
-aansteken van de  intentiekaarsen 
-welkom  
-hand op het hart 
-Lied 146-C: 1 en 4 
-votum en groet 
-bij deze dienst 
-openingsgebed 
-Psalm 92: 1, 2 en 3 
-bij de lezing... 
-Schriftlezing Johannes 6: 22-29 
-Lied 653: 1 en 2 
-overdenking 
-Sela: “Ik ben” 
-gebeden 
-aandacht voor de collectebestemmingen 
-tenslotte 
-Lied 415 
-zending 
-zegen 
-hand op het hart 
-orgelspel en collectevideo 
 

Zondag 15 augustus 2021 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. G. Morsink, Zeist 
Ouderling:  Wim Immink 
Diaken: Jos Versluis 
Kerkrentmeester: René Doornenbal 
Lector: Jaqueline Post 
Orgel: Gerard Rosier 
Collecte Diaconie: KiA: Zending Pakistan 
Collecte Kerk: Beeld en Geluid 
  
Bij het verspreiden van deze Nieuwsbrief was 
de liturgie voor zondag 15 augustus nog niet 
bekend. Deze verschijnt t.z.t. op de website. 
 
Reserveren vooraf 
 
Wil je ter kerke komen, bel of app dan 
uiterlijk vrijdagavond naar het bekende 
nummer.  
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. 
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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 
 
22 aug.: Ds. C. Fieren, Rhenen 
29 aug.: Ds. Schuddebeurs, Houten 
5 sept.: Mw. Drs. A. Westerduin, Doorn 
 

I.v.m. de vakantieperiode verschijnt de 
volgende nieuwsbrief, niet op 13 augustus 
maar op 20 augustus 2021. 

 

 
 
 
 

 

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

