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Nieuwsbrief		
20	augustus	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	
		
	
	
	
	
	
Zomerpsalm	
	
“Aanschouw	ik	’s	nachts	het	kunstwerk	van	uw	handen,	
de	maan,	de	duizend	sterren	die	daar	branden,	
wat	is	de	mens,	dat	Gij	aan	hem	gedenkt,	
het	mensenkind,	dat	Gij	hem	aandacht	schenkt?”	(Liedboek	-	Psalm	8)	
	
Het	 is	 zomertijd.	 Onmiskenbaar.	 Een	 Hollandse	 zomer	 dit	 jaar,	 waarin	 zon	 en	 regen	 elkaar	
afwisselen	en	het	in	de	afgelopen	droge	zomers	ontstane	tekort	aan	grondwater	weer	behoorlijk	
is	aangevuld.	Tevéél,	helaas,	in	sommige	streken…	
	
Bij	 de	 zomertijd	 hoort	 voor	 mij	 Psalm	 8.	
“Heer,	onze	Heer,	hoe	heerlijk	en	verheven	
hebt	Gij	uw	naam	op	aarde	uitgeschreven…”	
Een	 lied	 van	 Willem	 Barnard	 en	 Jan	 Wit,	
waarbij	ik	in	gedachten	psalmdichter	David	
in	een	nacht	op	het	dak	van	zijn	paleis	 zie	
staan.	Wie	weet	waarom	hij	de	slaap	(nog)	
niet	 kon	 vatten.	 Dankzij	 de	 heldere	
mediterrane	atmosfeer	ziet	hij	boven	zich	de	
nachtelijke	 hemelboog.	 Een	 sensatie	 die	 -
denk	ik-	ieder	mens	wel	kent.	Hoe	groots	en	
indrukwekkend	is	het	heelal	in	al	z’n	stilte.	
Het	maakt	 bij	 David	 een	 overpeinzing	 los:	
“Heer,	onze	God,	hoe	machtig	is	uw	naam	op	
heel	de	aarde…	Zie	ik	de	hemel…”	Het	brengt	
hem	tot	verwondering.	Wekt	een	lofprijzing.	
Een	 vergelijkbare	 ervaring	 kun	 je	 opdoen	
als	 je	 aan	 het	wandelen	 of	 fietsen	 bent	 en	
onder	 de	 indruk	 komt	 van	 de	 schepping	
waarin	 je	 loopt.	De	 kleuren,	 de	 planten	 en	
bomen	 en	 vogels,	 de	 luchten	 en	 de	
weerschijn	 ervan	 in	 het	water.	 Je	 raakt	 er	
nooit	 op	 uitgekeken	 en	 het	 kan	 je	 tot	
verwondering	brengen,	net	als	David.		
	

Zondag	22	augustus	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	Ds.	C.	Fieren,	Rhenen	
Ouderling:	Liesbeth	van	de	Waerdt	
Diaken:	Arco	van	den	Ham	
Kerkrentmeester:	Lia	van	de	
Lagemaat	
Lector:	Liesbeth	van	de	Waerdt	
Orgel:	Frank	Firet	
Collecte	Diaconie:	De	Hezenberg	
Collecte	Kerk:	Jeugd-	en	
Jongerenwerk	
	
	

Bankrekeningnummer	
diaconie:		
NL70	RABO	030	2111697	
	
Bankrekeningnummer	
kerk:		
NL62	RABO	0373	724	128	
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Het	mooie	van	Psalm	8	vind	ik,	dat	er	zo	positief	gesproken	wordt	over	de	mens:	“Gij	hebt	hem	
bijna	goddelijk	verheven,	een	kroon	van	eer	en	heerlijkheid	gegeven,”	dichtten	Barnard	en	Wit.	En	
tegelijk	wordt	die	‘heerlijkheid’	van	de	mens	dan	wel	weer	omringd	door	de	majesteit	van	God.	
Sla	de	Bijbeltekst	(vers	2	en	10)	of	het	lied	(couplet	3	en	6)	er	maar	eens	op	na.	Het	is	een	prachtige	
Bijbelse	manier	van	spreken:	hoog	denken	en	spreken	van	de	mens,	maar	dan	wel	als	schepsel.		
	
Psalm	8	heeft	heel	wat	dichters	aangesproken.	Barnard	en	Wit	waren	niet	de	enigen.	Zo	vind	je	in	
het	Liedboek	het	bekende	“Jezus	zal	heersen	waar	de	zon…”	(Lied	871)	en	“Gij	hebt,	o	Vader	
van	het	leven…”	(Lied	832).	En	Lied	8-A	is	er	zo	een:	“Heer,	onze	Heer,	hoe	heerlijk	is	uw	naam…”	
In	 het	 kader	 hierboven	 staat	 een	 tekst	 van	 dominee-dichter	 Alfred	 Bronswijk	 uit	 zijn	 bundel	
“Rakelings	Nabij.”	 In	Bronswijk-stijl	 schreef	hij	het	als	makkelijk	 te	zingen	 lied	op	de	bekende	
melodie	van	een	andere	geliefde	Psalm	(Psalm	89	“Ik	zal	zo	lang	ik	leef	bezingen	in	mijn	lied”).	
Bronswijk	verbindt	Psalm	8,	net	als	ik,	met	de	zomer.	Zie	z’n	opschrift.	Ik	hoop	dat	z’n	woorden	je	
weten	mee	te	nemen	en	je	openen	voor	de	mooie	dingen	van	het	jaargetij	om	ons	heen.	Om	daar	
dan	ook	de	Schepper	voor	te	bedanken.	
	
‘n	Goede	zomertijd	toegewenst!		Ds.	Pieter	Goedendorp

BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	22	augustus		
	
We	 heten	 ds.	 C.	 Fieren,	 emeritus-predikant	
uit	 Rhenen	 als	 voorganger	 welkom	 in	 ons	
midden.	 Ds.	 Fieren	 was	 onder	 meer	 als	
zendingspredikant	 verbonden	 aan	 de	
landelijke	kerk	en	 is	vanouds	voor	velen	 in	
ons	 midden	 geen	 onbekende.	 Namens	 de	
kerkenraad	 zijn	 Liesbeth	 van	 de	 Waerdt	
(ouderling	en	tevens	lector),	diaken	Arco	van	
den	 Ham	 en	 kerkrentmeester	 Lia	 van	 de	
Lagemaat	aanwezig.	Frank	Firet	bespeelt	het	
orgel	 en	 er	 is	 team	 aanwezig	 voor	 beeld,	
geluid	 en	 alle	 techniek	 die	 nodig	 is	 om	 de	
dienst	 mogelijk	 te	 maken.	 De	
Kindernevendienst	 staat	 onder	 leiding	 van	
Marjon	van	den	Ham	en	er	is	oppas	voor	de	
kleinsten.		
	
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	de	dienst	van	22	augustus	collecteert	
de	 diaconie	 (collecte	 1	 via	 de	 collecte-app)	
voor	“Stichting	de	Hezenberg	in	Hattem”.	
	
Aan	de	rand	van	de	Veluwe	ligt	een	historisch	
landgoed,	 met	 onder	 andere	 een	 oud	
landhuis	 en	 een	 kapel,	 omgeven	 door	 een	
prachtig	stukje	natuur.	Sinds	1946	huist	hier	
Stichting	 de	 Hezenberg.	 Voortgekomen	 uit	
protestants-christelijke	pastorale	zorg,	heeft	
de	 Hezenberg	 zich	 ontwikkeld	 tot	 een	
centrum	voor	GGZ,	Pastoraat	en	Retraite,	wat	
voldoet	aan	het	keurmerk	Christelijke	Zorg.	

Het	doel	van	de	Hezenberg	is	om	duurzame	
veranderingen	 in	de	persoonlijke	 levens	en	
omstandigheden	 van	 mensen	 te	 realiseren.	
De	programma’s	zijn	gebaseerd	op	een	open	
christelijke	 identiteit	 en	 wetenschappelijke	
inzichten.	Op	de	Hezenberg	worden	mensen	
ontvangen	uit	allerlei	 levensbeschouwelijke	
achtergronden.	Op	de	website	staat:	‘Wat	ons	
verbindt	is	dat	we	met	elkaar	op	weg	zijn,	in	
hoopvol	 vertrouwen	 en	 het	 geloof	 dat	 er	
verandering	mogelijk	is.’	
	
De	 algemene	 kerkelijke	 collecte	 (collecte	 2	
via	 de	 collecte-app)	 op	 deze	 zondag	 is	
bestemd	voor	het	Jeugd-	en	Jongerenwerk.			
	
Als	 zendingsdoel	 (normaal	 gesproken	 de	
zendingsbus	bij	de	uitgang	–	collecte	3	in	de	
app)	 is	 gekozen	 voor	 een	 project	 via	 het	
Albanië	Comité.	Deze	stichting	biedt	hulp	aan	
de	allerarmsten	in	Albanië.		
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.		
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OMZIEN	NAAR	ELKAAR	
	
Onze	zieken	
	
Voor	 Rijk	 van	 Geijtenbeek,	 bleek	 het	 in	 de	
afgelopen	 tijd	 allengs	 moeilijker	 om	
zelfstandig	 te	 blijven	 wonen.	 Er	 werd	
gezocht	naar	opvang.	Veertien	dagen	geleden	
wed	Rijk	dan	vooreerst	opgenomen	in	Zeist.	
Van	 hieruit	 wordt	 gezocht	 naar	 de	 beste	
mogelijkheden.	 Intussen	kwam	Rijks	vrouw	
Ria,	 die	 in	 zorgcentrum	 Elim	 woont,	 daar	
juist	op	de	dag	waarop	haar	man	opgenomen	
werd	ten	val	om	daarbij	een	heup	en	pols	te	
breken!	Ze	werd	geopereerd	 in	de	Gelderse	
Vallei,	waar	zij	dan	ook	is	opgenomen.		
Een	 aantal	 andere	 gemeenteleden	 verblijft	
nog	altijd	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	opgenomen.		
We	 gedenken	onze	 zieken	 in	 onze	 gebeden	
en	wensen	hen	en	hun	naasten	goede	moed	
en	sterkte	toe.		
	
Bloemengroet	
	
De	bloemen	van	zondag	
8	augustus	waren	voor	
mw.	 	M.	de	Vries-Wels,	
en	 de	 bloemengroet	
van	zondag	15	augustus	
was	bestemd	voor	mw.	H.	Reininga.	
	
In	Memoriam		
	
Elisabeth	Cornelia	Rietveld	-	Malinosky	Blom		
(!	21	november	1920	-	†	31	juli	2021)	
weduwe	van	Cornelis		Frederik	Willem	(Kees)	
Rietveld	(†	2004)		
	
Op	31	juli	j.l.	overleed	in	Haarlem	mevrouw	
Betty	 Rietveld-Malinowsky	 Blom.	 Ze	
bereikte	de	leeftijd	van	ruim	100	jaar.	In	haar	
tienerjaren	 stond	 haar	 ouderlijk	 huis	 in	
Leersum:	het	“Witte	Huis”.	Het	gezin	raakte	
er	deelgenoot	in	groot	verdriet:	in	december	
1944	kwam	Betty’s	jongere	broertje	Arie	op	
de	 Leersummer	 heide	 door	 Duits	
geweervuur	 om	 het	 leven.	 Er	 waren	 ook	
gelukkiger	 tijden.	 Op	 10	 augustus	 1948	
trouwde	 Betty	 “van	 huis	 uit”	 met	 Kees	

Rietveld.	 Het	 huwelijk	 werd	 in	 de	
Michaëlkerk	ingezegend.		Het	gezin	van	Kees	
en	Betty	vormde	zich	elders,	maar	het	bleef	
wel	met	Leersum	verbonden.	Toen	 in	1954	
niet	lang	na	de	geboorte	hun	(derde)	zoontje	
Kees	 overleed,	 werd	 hij	 bijgezet	 in	 het	
familiegraf	Malinowksy	Blom	op	de	Nieuwe	
Algemene	 Begraafplaats,	 niet	 ver	 onder	 de	
toren	van	Nellesteijn.	Zo	kende	Betty	al	sinds	
die	tijd	de	plaats	waar	ze	zelf	ook	ter	aarde	
besteld	 wilde	 worden	 na	 haar	 eigen	 dood.	
Toen	haar	man	Kees	in	2004	stierf	werd	zijn	
as	 verstrooid.	 Maar	 na	 Betty’s	 overlijden	
waren	 zo	 op	 vrijdag	 8	 augustus	 haar	
nabestaanden,	een	kring	van	kinderen,	klein-	
en	achterkleinkinderen	en	overige	familie	en	
vrienden,	bijeen	in	de	Michaëlkerk.	Het	werd	
een	 dankdienst	 voor	 haar	 leven,	 waarin	
kinderen	en	kleinkinderen	getuigden	over	de	
bewogen	 biografie	 van	 hun	 ouders.	 We	
sloegen	de	Schriften	op,	 lazen	-net	als	 in	de	
trouwdienst	 in	 ’48-	 uit	 Genesis	 12	 over	 de	
roeping	van	Abram	èn	enkele	verzen	uit	het	
boek	Ruth.	We	dachten	na	over	de	betekenis	
van	de	zegen,	die	de	Heer	van	het	leven	aan	
de	 ‘vader	van	alle	gelovigen’	gaf.	Een	zegen	
die	Hij	ook	ons	als	opdracht	meegeeft:	elkaar	
tot	 zegen	 te	 zijn.	 Er	 werd	 een	
gedachtenissteen	 neergelegd	 in	 de	 nis	
waarin	we	in	onze	gemeente	de	namen	van	
de	overleden	gemeenteleden	verzamelen	tot	
aan	elke	laatste	zondag	van	het	kerkelijk	jaar.	
Na	 het	 samenzijn	 in	 de	 kerk	 werd	
aansluitend	het	lichaam	van	Betty	Rietveld	in	
het	familiegraf	bijgezet.		
ds.	Pieter	Goedendorp.	
	
Vakantietijd	
	
In	verband	met	 zomervakantie	 is	ds.	Pieter	
Goedendorp	 in	de	periode	van	13	augustus	
tot	 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	 en	 legt	 zo	 nodig	 contact	met	 de	
dienstdoend	predikant	in	onze	omgeving.	
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Gebedskring	
	
Al	 is	 het	 kwakkelweer,	
de	 vakanties	 worden	
nog	 gevierd!	 Even	 een	
ander	ritme	van	de	dag,	
geen	gehaast,	misschien	even	op	een	andere	
plek,	afstand	nemen	van	de	dagelijkse	gang	…	
M.a.w.	even	op	adem	komen!	Toch	komt	ook	
in	de	vakantie	het	nieuws	binnen	en	horen	
we	 van	 bosbranden,	 overstromingen,	
aardbevingen	en	ander	natuurgeweld,	maar	
ook	van	de	on-	vrijheid	in	veel	landen,	zoals	
onder	meer	in	Hong	Kong,	Belarus	en	nu	ook	
in	Afghanistan.	Dankbaar	dat	we	hier	in	alle	
vrijheid	 Christen	 mogen	 zijn,	 ons	 geloof	
kunnen	 belijden	 en	 weer	 naar	 de	 kerk	
kunnen	gaan,	hebben	we	ook	in	de	afgelopen	
periode	 dank-	 en	 gebedspunten	 aan	 elkaar	
doorgegeven:	 dank	 voor	 de	 goed	 verlopen	
Olympische	Spelen,	waarvan	de	deelnemers	
weer	 veilig	 in	 Nederland	 zijn,	 voor	
huwelijksjubilea,	 kroonjarigen,	 mensen	 die	
goede	 uitslagen	 kregen	 of	 weer	
thuiskwamen	 uit	 ziekenhuis	 en/of	
revalidatiecentrum.	 Als	 gebedspunten	
noemden	 we	 elkaar	 de	 ernstig	 zieken,	
mensen	 die	 allerlei	 onderzoeken	 of	 die	
opnieuw	 zware	 behandelingen	 moeten	
ondergaan,	mensen	die	uitbehandeld	zijn	en	
ouderen	 die	 zich	 juist	 in	 vakantietijd	 extra	
eenzaam	 voelen.	 Bidden	 voor	 mensen	
dichtbij,	maar	ook	voor	de	mensen	 in	Haïti,	
(slachtoffers	 van	 aardbeving	 en	 tropische	
storm)	 in	 landen	waar	bosbranden	woeden	
of	 ernstige	 overstromingen	 zijn	 en	 voor	
mensen	 die	 in	 armoede	 leven	 en	 honger	
hebben.	Danken	en	bidden	gaat	door,	ook	in	
vakantietijd.	 Graag	willen	we	u	 vragen	met	
ons	 te	 bidden	 voor	 alle	 mensen	 op	 deze	
wereld	 die	 in	 een	 ramp-	 of	 oorlogsgebied	
moeten	leven.	
Namens	de	gebedskring,	
Riek	van	Hussel	
	
BERICHTEN		
	
Dankwoord	
	
Op	11	juli	nam	ik,	namen	
wij,	 afscheid	 van	 de	
hervormde	 gemeente	
“de	 Rank”	 te	 Staphorst.	

Nou	 ja,	 afscheid?	We	 namen	 geen	 afscheid	
om	 in	 een	 andere	 gemeente	 opnieuw	 te	
beginnen.	 En	 (voorlopig	 in	 ieder	 geval)	
wonen	 we	 nog	 zeer	 naar	 onze	 zin	 op	 ons	
eigen	 plekje.	We	 zijn	 nu	 gemeentelid,	 zoals	
zovelen,	en	dat	heeft	ook	z’n	bekoring.		
Velen	 –	 ook	 uit	 Leersum	 –	 hebben	 dit	
moment	 aangegrepen	 om	 iets	 van	 zich	 te	
laten	 horen.	 Zó	 veel	 reacties	 –	 je	 wordt	 er	
eigenlijk	een	beetje	verlegen	van.	Niet	alleen	
van	de	kerkenraad	kregen	een	mooie	brief	en	
een	 schitterend	 boeket	 bloemen.	 Oók	 een	
prachtig	boek	over	de	historie	van	Leersum	–	
hoe	het	was	vóór	de	vernietigende	valwind.		
Maar	ook	‘zomaar’	gemeenteleden	stuurden	
kaarten,	 brieven,	 mailtjes	 of	 kadootjes.	 We	
waren	 er	 stil	 en	 dankbaar	 onder,	 dat	 je	
kennelijk	iets	hebt	mogen	betekenen	voor	de	
mensen.	 Iets,	 waaraan	 je	 een	 zin	 mag	
ontlenen.	
Voor	Cora	viel	in	dezelfde	week	het	afscheid	
van	haar	werk	in	het	onderwijs	bij	Landstede	
–	Raalte,	 ook	 vanwege	het	 bereiken	 van	de	
pensioengerechtigde	 leeftijd.	 Héél	 ander	
afscheid	 weer,	 maar	 ook	 indrukwekkend	
door	 hartelijkheid,	 waardering	 en	
vriendschap,	in	de	loop	der	jaren	gegroeid.	
Naast	dankbaarheid	en	verlichting	is	er	ook	
wel	een	beetje	onwennigheid	om	de	invulling	
van	 het	 eigen	 leven.	 En	 er	 is	 vast	 ook	 wel	
zoiets	 als	 heimwee	 en/of	 zorg	 om	 de	
toekomst	 van	 kerk	 en	wereld.	 Corona	 doet	
ook	 al	 geen	 goed.	 En	 dat	 terwijl	 er	 dagen	
aankomen	 dat	 we	 woorden	 van	 troost,	
richting	 en	 eeuwig	 leven	wel	 eens	 heel	 erg	
nodig	 zouden	 kunnen	 hebben.	 Dat	 is	
natuurlijk	 altijd	 zo,	 maar	 als	
omstandigheden	zich	tegen	je	keren,	dan	wel	
helemaal.	
Als	 pensionado’s	 moeten	 we	 vooral	 veel	
genieten,	hoor	ik	alom	om	me	heen.	Dat	zal	
een	wat	seculiere	variant	op	het	tellen	van	je	
zegeningen	zijn.	En	die	aansporing	zullen	we	
zeker	ter	harte	nemen.	En	daarbij	dan	blijven	
bidden.	Voor	hen	die	het	stokje	overnemen,	
voor	hen	met	wie	zoveel	gedeeld	is,	voor	de	
jeugd	 die	 nu	 opgroeit	 en	 erft	 wat	 wij	 hen	
nalaten.		
Er	 is	een	verbondenheid	die	afstand	en	 tijd	
overbrugt.	 Er	 is	 een	 geráákt-zijn	 die	 je	 bij	
elkaar	 herkent.	 Er	 is	 een	 gezien-zijn	 met	
goddelijke	 ogen	 vol	 mededogen.	 Er	 is	 een	
rijkdom	waarvan	je	je	het	meest	bewust	bent	
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in	tijden	van	schaarste.	Er	is	een	belofte	die	
ons	 gaande	 houdt	 tot	 haar	 vervulling.	 De	
naam	 van	 Christus	 brengt	 al	 die	 dingen	 bij	
elkaar.	 Op	 die	 manier	 zeg	 ik,	 zeggen	 wij,	
dank,	voor	de	plek	die	we	mochten	innemen	
en	het	werk	dat	we	mochten	doen	-	zoekend	
naar	woorden,	tastend	in	geloof.	
Een	hartelijke	groet,	
Jan	Gerrit	Zomer	
Cora	Zomer-Klaver	
	
Corsoweekeinde	21	en	22	augustus	
	

Het	zal	opnieuw	anders	zijn	
dan	 anders,	 maar	 ook	 dit	
jaar	 zal	 Leersum	 er	 een	
corsoweekeinde	 zijn	 in	 ons	
dorp.	 Op	 zaterdag	 21	 en	
zondag	 22	 augustus	 staat	

Leersum	niet	in	het	teken	van	de	corona,	maar	
van	 de	 dahlia!	 Er	 wordt	 gewerkt	 aan	 een	
objectententoonstelling	rond	De	Binder,	waar	
objecten	met	tot	wel	tienduizenden	dahlia’s	en	
mozaïeken	gepresenteerd	zullen	worden.		
We	wensen	ook	op	deze	plaats	het	bestuur	
van	het	Bloemencorso	en	de	bouwgroepen,	
waaronder	die	 van	de	 Jeugdraad	waar	 veel	
jongeren	 vanuit	 ons	 midden	 bij	 betrokken	
zijn,	 juist	 óók	 in	 dit	 bijzondere	
corsoweekeinde	 veel	 plezier	 en	 een	
overweldigende	 belangstelling	 toe!	 Kijk	
vanwege	de	geldende	coronamaatregelen	op	
www.bloemencorsoleersum.nl	 voor	 de	
laatste	info.		
	
FINANCIËN	
	
Geven	met	de	Givt-app	zonder	QR-code!	
	
Heeft	u	een	smartphone	en	wilt	u	ook	graag	
digitaal	geven,	maar	dan	zonder	de	QR-code	
te	scannen?	
Ook	dat	is	mogelijk!!	
Download	 dan	 de	 app	 via	
www.givtapp.net/download	 of	 zoek	 de	 app	
op	in	de	App	Store	of	Google	Play.	
• 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 
• kies Lijst en zoek naar Michaelkerk 
Leersum 
• selecteer onderaan in de groene bak 
Geven en u heeft direct gegeven. 
• De volgende keer staat de Michaelkerk 
direct boven aan in de lijst. 
 
Voordelen	Givt-app:		
• U geeft anoniem 
• U kunt uw giften in een jaaroverzicht 
opvragen voor de belastingdienst 
Namens	de	College	van	Kerkrentmeester	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	
	
Zendingsbus	
	
Ook	voor	het	vastgestelde	Zendingsdoel,	de	
St.	 Albanië	 Comité	 die	 voedselpakketten	
brengen	 naar	 de	 armste	 gezinnen	 in	 de	
bergdorpen,	wordt	via	de	collecte	app,	maar	
ook	op	het	rekeningnummer	van	de	Diaconie	
goed	gegeven.	
In	het	2e	kwartaal	mochten	we	ontvangen:		

• via de Givt-app € 288,50  
• via de bank € 250 (waarvan 2x 50; 1x 

25; 1x 15; 3x10; 3x 7,50) 
Hiermee	 kunnen	 we	 weer	 13	
voedselpakketten	à	€	40	schenken!	
Heel	hartelijk	dank	voor	uw	vrijgevigheid.	
De	Diaconie.	
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LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	–	zondag	22	augustus	
	
-mededelingenfilm	en	orgelspel	
-aansteken	van	de	intentiekaarsen	
-welkom		
-hand	op	het	hart	
-psalm	(van	de	zondag)		Lied	146C:	1,3	en	7	
-votum	en	groet	
-bij	deze	dienst…	
	-Lied	754:	1,	2	en	3	(video)	 	 	
-voor	de	kinderen		
-Gebed	voorafgaande	aan	het	lezen	van	de	
Bijbel	
-Schriftlezing:		 Johannes	6:	41	–	71	
-lied	653:	1,	2	en	7	(video)	 	 	
-verkondiging	 tekst:	Johannes	6:	67	en	68	
	-lied	800:	1,	2	en	3		
-gebeden,	afgesloten	met	het	“Onze	Vader”	
-inzameling	van	gaven	
-tenslotte…	 	 	 	 	
-slotlied:	Lied	418:	1,	2,	3	en	4	
-zegen		 	 	 	 	
-hand	op	het	hart	
-mededelingenfilm	en	orgelspel	
	
Reserveren	vooraf	
	
Wil	 je	 ter	 kerke	 komen,	 bel	 of	 app	 dan	
uiterlijk	 vrijdagavond	 naar	 het	
reserveringsnummer	 (Mocht	u	dit	 vergeten	
zijn,	schroom	dan	niet	om	toch	ter	kerke	te	
komen).	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	
29	aug.:	ds.	E.	Schuddebeurs,	Houten	
5	sept.:	mw.	Ds.	D.	Atema,	Barneveld	
12	sept.:	ds.	Pieter	Goedendorp	

	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op:	
vrijdag	27	juli	2021.	
	
	
	
	
	
	


