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Nieuwsbrief		
3	september	2021	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Gebed:	Als	er	muren	
	
Als	er	muren	voor	ons	staan,	
doe	ons	dan	de	gaten	zien	
waar	het	licht	doorheen	valt,	
waardoorheen	we	verder	kunnen	kijken.	
	
Als	er	bergen	voor	ons	oprijzen,	
doe	ons	dan	de	paadjes	zien	
waar	onze	voeten	kunnen	gaan,	
waarlangs	we	verder	kunnen	komen.	
	
Als	de	mist	ons	overvalt,	
doe	ons	dan	de	kansen	zien	
om	stil	te	staan,	stilte	te	voelen	
waarin	we	bij	U	kunnen	komen.	
	
En	God,	misschien,	
als	we	moed	hebben,	
help	ons	dan	het	ook	te	maken:		
die	gaten,	die	paadjes,	die	kansen.	
	
Amen	
	
(Tekst:	Harmke	Heuver	–	foto:	Unsplash)	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Zondag	5	september	2021	
Aanvang:	10.00	uur			
Voorganger:	mw.	ds.	D.	Atema,	
Barneveld	
Ouderling:	Ida	Hogendoorn		
Diaken:	Gerriëtte	Jorritsma	
Kerkrentmeester:	Gijsbert	Meijers	
Lector:	Marjon	van	den	Ham	
Orgel:	Gerard	Rosier	
Collecte	Diaconie:	Jaarproject	
‘Opvang	vluchtelingen	Griekenland’	
Collecte	Kerk:	Orgel	en	Muziek	
	

Bankrekeningnummer	
diaconie:		
NL70	RABO	030	2111697	
	
Bankrekeningnummer	
kerk:		
NL62	RABO	0373	724	128	
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BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	5	september	
	
In	de	dienst	van	zondag	5	september	(de	12e	
alweer	 in	 de	 zomertijd)	 heten	 we	 mw.	 ds.	
Doetie	Atema	van	harte	welkom	in	Leersum.	
In	de	dienst	staat	het	 thema	“Sailing	home”	
centraal,	 naar	 aanleiding	 van	 de	
geschiedenis	uit	Marcus	4:	de	 storm	op	het	
meer.	 Ouderling	 van	 dienst	 is	 Ida	
Hogendoorn,	 diaken	 is	 Gerriëtte	 Jorritsma	
en	 Gijsbert	 Meijers	 is	 namens	 de	
kerkrentmeesters	aanwezig.	Marjon	van	den	
Ham	 is	 de	 lector	 en	 het	 orgel	 wordt	
bespeeld	door	Gerard	Rosier.	Een	team	van	
5	personen	 zorgt	 voor	beeld,	 geluid	 en	 alle	
andere	 techniek.	 Voor	 de	 kinderen	 is	 er	
kindernevendienst	en	oppas.	
Voor	 de	 tieners	 start	 de	 JoZ	 (Jongeren	 op	
Zondag)	weer.	
	
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	 de	 dienst	 van	 5	 september	
collecteert	 de	 diaconie	 (collecte	 1	 via	 de	
collecte-app)	voor	ons	 jaarproject	“Opvang	
gestrande	vluchtelingen	in	Griekenland”.	
	
In	 Griekenland	 komen	 dagelijks	 vele	
vluchtelingen	 aan,	 op	 zoek	 naar	 veiligheid	
en	 een	 betere	 toekomst.	 Onder	 hen	 ook	
duizenden	 kinderen.	 Ze	 komen	 terecht	 in	
onveilige	kampen	met	gammele	tenten.	Er	is	
gebrek	 aan	 schoon	 drinkwater,	 medicijnen	
en	 sanitaire	 voorzieningen.	 Het	 ergste	 is	
misschien	 wel	 de	 uitzichtloosheid,	 het	
jarenlange	onzekere	wachten.	
Kerk	in	Actie	gelooft	dat	vluchtelingen	recht	
hebben	op	 een	beter	 leven.	We	helpen	hen	
met	voedsel,	gezondheidszorg	en	onderwijs,	
proberen	hen	op	een	betere	plek	 te	krijgen	
en	pleiten	er	bij	de	overheid	voor	meer	van	
hen	 in	 Nederland	 op	 te	 nemen.	 Ook	
investeren	we	in	de	landen	van	herkomst	in	
een	beter	leven	voor	kinderen.	
Met	uw	bijdrage	aan	de	collecte	steunt	u	dit	
belangrijke	 werk	 van	 Kerk	 in	 Actie	 voor	
opvang	van	gestrande	vluchtelingen.	Doet	u	
mee?		
	
De	 algemene	 kerkelijke	 collecte	 (collecte	 2	
via	 de	 collecte-app)	 op	 deze	 zondag	 is	
bestemd	voor	Orgel	en	Muziek.			
	

Als	 zendingsdoel	 (normaal	 gesproken	 de	
zendingsbus	bij	de	uitgang,	3e	collecte	in	de	
GIVVT-app)	 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.	
In	 deze	 voedselpakketten	 zitten	 de	
allerbelangrijkste	 levensbehoeftes,	 dit	
bestaat	 o.a.	 uit	 olie,	 meel,	 rijst,	 suiker	 en	
kaas.	Een	voedselpakket	kost	€40,-.		
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	
29	 augustus	 was	 bestemd	
voor	dhr.	J.	Reulink	en	mw.	R.	
Lokhorst.	
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Gebedskring	
	
Wat	fijn	dat	er	weer	samen	
gewerkt	 kon	 worden,	 o.a.	
door	 de	 jeugdraad,	 aan	
een	 wagen	 voor	 het	

bloemencorso;	 dat	 er	 dan	 ook	 nog	 een	
eerste	 prijs	wordt	 behaald	 is	 dubbel	 reden	
tot	dankbaarheid!		
In	onze	regio	zijn	de	scholen	weer	begonnen	
en	 voor	 de	 meeste	 mensen	 is	 de	 vakantie	
weer	 voorbij.	 We	 konden	 even	 op	 adem	
komen	 en	 genieten	 van	 vrije	 dagen,	 van	
vogels	 en	 bloemen,	 van	 de	 bloeiende	 hei,	
ook	daarvoor	hebben	we	God	gedankt.	Dank	
is	er	ook	voor	een	geslaagde	operatie,	voor	
goede	 uitslagen,	 een	 huwelijksjubileum	 en	
voor	 getoond	 meeleven	 en	 bemoediging!	
Punten	van	gebed	hebben	we	ook	aan	elkaar	
doorgegeven.	Onder	meer	voor	mensen	die	
slechte	 uitslagen	 kregen,	 of	 voor	 wie	 geen	
behandeling	 meer	 mogelijk	 is,	 die	 treuren	
om	 het	 overlijden	 van	 een	 geliefd	 persoon.	
Gebed	voor	de	mensen	die	leven	in	gebieden	
waar	 het	 corona	 virus	 nog	 steeds	 om	 zich	
heen	 grijpt,	 waar	 oorlog	 is,	 waar	
onderdrukking	 heerst,	 waar	 honger	 en	
armoe	is	en	voor	slachtoffers	van	vervolging	
en	natuurrampen	en	voor	de	 inwoners	van	
Afghanistan.	 God	 danken	 en	 aan	Hem	 onze	
zorg	 voorleggen	 in	 gebed,	 het	 blijft	 nodig,	
telkens	weer!		
Nu	de	scholen	weer	zijn	begonnen	willen	we	
u	 vragen	 met	 ons	 te	 bidden	 voor	 de	
kinderen,	dat	ze	de	liefde	en	zorg	krijgen	die	
ze	nodig	hebben	en	dat	 ze	 zich	 thuis	 èn	op	
school	 in	 een	 veilige	 omgeving	 kunnen	
ontwikkelen,	daarbij	denken	we	ook	aan	de	
kinderen	 die	 naar	 een	 andere	 school	 zijn	
gegaan.	
Namens	de	gebedskring,	
Riek	van	Hussel	
	
JoZ!	
	
De	 zomervakantie	 is	 weer	 voorbij,	 dus	 dat	
betekent	 dat	 de	 JoZ	 (Jongeren	 op	 zondag)	
weer	 van	 start	 gaat!	 5	 september	 is	 de	
eerste	 bijeenkomst	 en	 we	 hopen	 jullie	
daarna	 elke	 eerste	 zondag	 van	 de	 maand	
weer	te	zien.	
Tot	dan!	
Fredy	van	der	Weiden	en	Daniël	Reincke			
	
	
	

Bedankt!	
	
Langs	deze	weg	willen	wij	eenieder	hartelijk	
bedanken	 voor	 het	 medeleven,	 kaarten,	
bloemen	 en	 telefoontjes	 tijdens	 de	
ziekteperiode	van	Marga	de	Vries.	
Harry	en	Marga	de	Vries,	Driebergen	
	
BERICHTEN		
	
Stichting	Timon 
	
In	 de	 regio	 Zuid	 Oost	
Utrecht	 werken	
gemeenten	 (Bunnik,	 De	 Bilt,	 Utrechtse	
Heuvelrug,	Wijk	bij	Duurstede,	Zeist)	samen	
om	 alle	 kinderen	 en	 jongeren	 zo	 thuis	
mogelijk	 op	 te	 laten	 groeien.	 Dit	 betekent	
dat	 we	 bij	 problemen	 het	 gezin	
ondersteunen	 zodat	 kinderen	 thuis	 kunnen	
blijven	 wonen.	 Soms	 lukt	 dit	 niet	 of	 is	 het	
nodig	 om	 ouders	 te	 helpen	 door	 kinderen	
tijdelijk	 ergens	 anders	 op	 te	 vangen.	 Het	
liefst	 doen	 we	 dit	 in	 een	 ander	 gezin.	 Niet	
alle	kinderen	kunnen	rekenen	op	een	stabiel	
thuis.	 Soms	 is	 het	 nodig	 dat	 ze	 voor	 een	
middag,	 een	 weekend,	 maand	 of	 langer	 bij	
andere	mensen	 terecht	 kunnen.	We	 zijn	 op	
zoek	 naar	 inwoners	 die	 hun	 huis	 en	 hart	
voor	 hen	 open	willen	 stellen.	 Dit	 kan	 door	
middel	van	het	bieden	van	informele	steun,	
pleegzorg	of	gezinshuiszorg.	 Is	dit	 iets	voor	
jou?	 Wil	 je	 er	 meer	 over	 weten	 en	 erover	
nadenken	wat	 jij	kunt	betekenen?	Kom	dan	
naar	 de	 online	 informatiebijeenkomst	8	
september	 2021	 om	 19:30u.	Bezoek	 voor	
meer	 informatie	 en	 voor	 het	
aanmelden	www.openjethuis.nl.			
	
FINANCIËN	
	
Giften	
	
De	volgende	giften	werden	ontvangen:	

•	€		10,00	via	Dhr.	C.	Gondelach,	
verjaardagfonds	

Hartelijk	dank	namens	het	College	van		
Kerkrentmeesters.	
Lia	van	de	Lagemaat	
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LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	–	zondag	5	september	
Ds.	D.	Atema	
	
-mededelingenfilm	en	orgelspel	
-aansteken	van	de	intentiekaarsen	
-welkom		
-hand	op	het	hart	
-aanvangslied:	Dank	U	voor	deze	nieuwe	
morgen,	NLB	218:	1,2,4	
-bemoediging	en	Groet	
-lied:	Sailing	home,	Piet	Veerman	
-gebed:	Gij	ziet	ons	vechten	met	de	macht	
(Lied	933)		
-zingen:	EL	187:	1	en	2:	't	Scheepke	onder	
Jezus'	hoede		
-lezen:	Marcus	4:	35	–	41	
-zingen:	Lied	935:	1,	2	en	3:	Je	hoeft	niet	bang	
te	zijn		
-overdenking	
-meditatief	orgelspel		
-dankgebed	
-voorbeden		
-stil	gebed,	Onze	Vader		
-slotlied:	Nader	tot	jou	lied	150:	Niet	de	storm	
is	doorslaggevend		
-zegen	
-hand	op	het	hart	
-mededelingenfilm	en	orgelspel	
-muziek:	Door	de	wind	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Reserveren	vooraf	
	
Wilt	 u	 ter	 kerke	 komen,	 bel	 of	 app	 dan	
uiterlijk	 vrijdagavond	 naar	 het	
reserveringsnummer.	 Mocht	 u	 dit	 vergeten	
zijn,	 schroom	 niet	 om	 dan	 toch	 langs	 te	
komen.	 Over	 het	 algemeen	 is	 er	 voldoende	
plek.	
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	
	
12	sept.:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
19	sept.:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
(doopdienst)	
26	sept.:	Ds.	Pieter	Goedendorp	
3	okt.:	Ds.	F.	Immink,	Woudenberg	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	10	september	2021.	
	
	
	
	
	
	


