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De zon daalt in de zee. De duisternis valt in
Ik loof de goede God. Hij geeft mij dag en nacht:
mijn taak bij dag, mijn droom bij nacht.
Laat dagen in de nacht, waar wanhoop heerst en dood,
geloof en hoop op U: U hebt uw schepping lief,
U hebt uw schepping innig lief.
Kom, nacht en troost ons zacht. Kom God, genees ons hart.
Kom leg uw hand op ons en heel zo elke wond.
Heel, Vader, ook de diepste wond.
Lied 253: Tekst: Sigurbjörn Einarsson - Nú hverfur sól í haf
Vertaling: René van Loenen - Muziek: Thorkell Sigurbjörnsson
Foto: Unsplash

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 8 mei
Op deze zondag verwelkomen we ds. Aleida de Hoog uit Zeist. We lezen uit Johannes 13
vers 31-35; over het gebod dat Jezus aan zijn discipelen (en aan ons) geeft; heb lief!
Liesbeth van de Waerdt is ouderling van dienst, Prisca van der Roest diaken van dienst en
Roland van Barneveld kerkrentmeester deze zondag. Jaqueline Post verzorgt de lezing en
het orgel wordt bespeeld door Frank Firet.
Zondag 15 mei
In deze dienst gaat ds. Jan Stelwagen voor. Namens de kerkenraad zijn Teunis Reedijk,
Anneke Kievith en René Doornenbal aanwezig. Marjolein Veldhuizen is de lector en het
orgelspel is op deze zondag van Wim ter Haar.
Voor de kinderen is er, in beide diensten, oppas of kindernevendienst.
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COLLECTEBESTEMMINGEN
Zondag 8 mei
Tijdens de dienst van 8 mei collecteert de diaconie voor “Boerderij De Toekomst, in
Maarsbergen”. (collecte 1 via de collecte-app)
Evert en Martine Legemaat wonen samen met hun kinderen op Boerderij de Toekomst, een
historische boerderij uit 1886. Hun hart gaat uit naar het helpen van de mensen om hen
heen. Mensen die afglijden er weer bij trekken en mensen doormiddel van dagbesteding,
structuur te bieden en uit hun isolement te halen.
In 2010 zijn zij gestart met Boerderij de Toekomst. Boerderij de Toekomst is een plek waar
God voorop staat. Hun verlangen is, dat Gods onvoorwaardelijke liefde door hen heen
zichtbaar mag worden. Daarnaast is het een plek waar het gezellig is en waar zij met elkaar
een zinvolle dagbesteding hebben.
Boerderij de Toekomst is een plaats waar iedereen welkom is. Zij zetten deze prachtige plek,
midden in het boeren leven, graag in om mensen te ontmoeten. Ze hebben mooie
dagbestedingsmogelijkheden voor diverse groepen uit de GGZ, maatschappelijke opvang,
gehandicapten en jeugdigen. Daarnaast bieden zij tijdelijke crisisopvang voor mensen die
een time-out nodig hebben.
Zij werken met elkaar op de boerderij en genieten zo samen van elke dag. Of ze nu de koeien
voeren, lammetjes de fles geven, mest scheppen in het geitenhok of de planten in de kas water
geven. Ieders bijdrage is van belang. Er wordt gewerkt met een duidelijke dag structuur, met
aandacht voor ieders talenten en mogelijkheden. De activiteiten zijn gebaseerd op de
dagelijkse, wekelijkse en seizoensgebonden werkzaamheden rond een boerderij.
Boerderij de Toekomst wil een plek bieden waar mensen rust en liefde ervaren. En
daarvandaan een stap in de juiste richting mogen zetten.
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is bestemd
voor Beeld en Geluid.
Zondag 15 mei
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Stichting Kenya Child Care”. (collecte
1 via de collecte-app)
Elk kind heeft het recht om op te groeien in een liefdevolle en veilige omgeving bij voorkeur
bij familie.Kenya Child Care doet dit door middel van ons tijdelijk opvangcentrum (rescue
centre) in Kilifi waar wij plek hebben voor 20 kinderen die uit een situatie van acute nood
worden gehaald. Wij doen er alles aan om voor deze kinderen een veilige plek te vinden voor
de toekomst. Daarnaast hebben wij een outreach programma: Ieder kind een thuis. Waarbij
wij zorgdragen dat het kind wordt voorzien in de eerste levensbehoefte (voedsel, medische
zorg en onderwijs). Daarbij wordt de familie ondersteund en begeleid door een sociaal
werkster.
Dorcas kwam bij ons binnen als een teruggetrokken en verlegen meisje van 14 jaar.Terwijl
haar moeder aan het werk was droeg Dorcas de zorg voor haar broertjes en zusjes. Dit had
als gevolg dat zij niet naar school kon gaan. Maar wat haar situatie het meest onveilig
maakte was het misbruik door haar stiefvader. Ondanks dat haar stiefvader inmiddels
veroordeeld was voor zijn daden bleek tijdens het rehabilitatie traject de moeder van Dorcas
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haar uiteindelijk geen stabiele toekomst te kunnen bieden. Inmiddels woont Dorcas bij haar
vader en zijn nieuwe vriendin en gaat ze weer naar school.
Kinderen zoals Dorcas hebben jouw steun nodig. Door jouw financiële bijdrage krijgt Dorcas
de kans op te groeien in een veilige omgeving bij familie en gaat ze naar school. Daarnaast
betekent het volgen van elk jaar extra onderwijs voor meisjes als Dorcas dat zij later 10% –
20% meer verdienen en zij besteden van hun inkomen bijna 90% aan hun gezin. Zo help je
niet alleen Dorcas maar ook de eventuele volgende generatie.
De stichting heeft al ruim 280 kinderen opgevangen waarvan 168 kinderen bij familie
opgroeien. Helpt u mee?
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is bestemd
voor Orgel en Muziek.
De opbrengst van de derde collecte (de zendingsbus) is bestemd voor het
Voedingsprogramma voor ondervoede gezinnen in Rwanda via de GZB.
Cyangugu staat bekend als het armste deel van Rwanda. Ondervoeding of slechte voeding is
een belangrijke oorzaak waardoor mensen ernstig ziek worden of zelfs sterven. De
Anglicaanse Kerk helpt lokale gemeenten om voor de meest ondervoede kinderen en
gezinnen te zorgen.
De Anglicaanse Kerk ziet het als haar taak om kwetsbare mensen te helpen op weg naar een
betere ontwikkeling. Op verschillende plekken zijn daarom voedingsprogramma’s opgezet.
Twee keer per week krijgen vooral jonge kinderen, maar soms ook volwassenen een gezonde
maaltijd of een beker voedzame pap aangeboden. Ook worden moeders getraind hoe ze
beter voor hun gezin kunnen zorgen. Er wordt voorlichting gegeven over gezonde voeding,
verbouwen van groenten, dagelijks hygiëne en de omgang met kinderen. Na drie maanden
worden de deelnemers gewogen. Als kinderen in de groene zone zitten, kan een ander kind
weer deelnemen aan het programma.
De lokale kerk voert het programma uit. De dominee is meestal aanwezig en bidt voor de
mensen. Gemeenteleden helpen bij het klaarmaken van de maaltijd. Het Evangelie wordt op
een praktische manier uitgelegd en voorgeleefd. Dat maakt het voedingsprogramma van de
kerk bijzonder; de liefde van God wordt concreet zichtbaar en het verandert de samenleving.
Hoe kunt u helpen?
•
Voor € 1,- ontvangt een kind twee keer per week een gezonde maaltijd.
•
Voor € 350,- kan de kerk materialen en meetinstrumenten aanschaffen om een
voedingsprogramma te starten.
•
Voor € 100,- kunnen de trainingen worden georganiseerd en de juiste materialen
worden aangeschaft.
(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 Rwanda.
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
Bloemengroet
De bloemengroet van zondag 24 april was bestemd voor mevr. Doornenbal
en op 1 mei gingen de bloemen naar dhr. Kievith.
Verrassing
Gemeenteleden van de Michaëlkerk Leersum,
Zondagmorgen werd ik verrast door jullie om een mooie bos bloemen uit de kerk te
ontvangen. Door dat ik driemaal per dag oefeningen moet doen hadden wij de kerkdienst
niet van het begin meegemaakt en dus ook de afkondiging niet meegekregen. Graag wil ik
u allen bedanken voor deze fijne ondersteuning. Laten wij vaker een ander een
schouderklopje geven ter ondersteuning ook de leden die we niet altijd op zondagochtend
ontmoeten.
Nogmaals Hartelijk dank,
Henny Kievith
Gebedskring
Na ruim twee jaar zullen we komende dinsdag 10 mei om 19.00 uur weer
samen komen in het Michaëlhuis. We zijn blij en dankbaar dat we, zoals
vanouds, met elkaar kunnen zingen, een bijbel gedeelte lezen en danken en bidden! Wat
een feest dat er twee kinderen uit onze gemeente in een goed gevulde kerk zijn gedoopt,
alle reden om daarvoor God te danken. Ook voor en met echtparen die mogen vieren dat
ze 12 ½, 25, 50 of 55 jaar zijn getrouwd, met ieder die thuiskwam uit het ziekenhuis of
goede uitslagen kreeg, dankten we. Maar ook onze voorbede blijft nodig, voor ieder die
vecht tegen kanker én voor hun naasten, voor ieder die verdriet heeft door het overlijden
van een geliefde, voor de naasten van mensen met dementie, voor de vervolgde
Christenen. In deze week hebben we 4 en 5 mei “gevierd”. En ook al leven we in een wereld
waar op verschillende plaatsen oorlog wordt gevoerd, zelfs dichtbij in Oekraïne, we
hebben alle reden om God te danken dat we mogen leven in een vrij land, een democratie.
Vrijheid om uit te komen voor je mening, om in alle openheid je geloof te belijden, maar
ook om respect te hebben voor de ander in zijn geloof, zijn mening, zijn afkomst en
geaardheid. We vragen u met ons te danken voor onze vrijheid en te bidden voor alle
mensen die lijden onder bezetting en onderdrukking, zoals in Syrië, Jemen en Oekraïne.
Namens de gebedskring,
Riek van Hussel
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BERICHTEN
Verkoopactie potgrond en perkgoed
Zaterdag 7 mei is het zover: onze potgrond en perkgoed verkoopactie! Het belooft een
mooie dag te worden met mooi weer en veel gezelligheid. Tussen 10.00 en 14.00 uur kunt
u uw bestelling ophalen. De koffie en thee staan voor u klaar! Voor een klein bedrag koopt
u daar iets lekkers bij, een heel aantal gemeenteleden heeft hiervoor iets gebakken!
Kom ook gerust langs als u geen bestelling geplaatst hebt, u bent van harte welkom voor
een kop koffie of thee met tegen betaling iets lekkers! We hebben extra voorraad potgrond
en perkgoed ingeslagen, dus mocht u te laat zijn geweest met het plaatsen van de
bestelling, we hebben genoeg op voorraad staan.
De betaling kan zaterdag contant (graag zoveel mogelijk gepast) of via onze QR-code.
Graag tot zaterdag!
Gerriëtte, Martin en Prisca
Jubilaris gespot
Weet u het nog? Afgelopen jaar stonden we tijdens de
Pinksterdienst stil bij het 25-jarig jubileum van onze organist
Frank Firet. Hij kreeg die dag een zilveren draaginsigne van de
Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, omdat hij al 25 jaar
het orgel van de Michaëlkerk bespeelt. In het tijdschrift van deze
vereniging stonden de jubilarissen van afgelopen periode,
waaronder deze foto uit de Michaelkerk.
Feest van de Geest – gastheren/gastvrouwen gezocht!
Zoals u wellicht al wel weet is de Michaëlkerk tijdens het
Hemelvaart- en Pinksterweekend onderdeel van het Feest van de
Geest.
Feest van de Geest is een ontmoeting tussen Kunst, Pinksteren en
Architectuur van kerkgebouwen. Kunstenaars presenteren en exposeren nieuw gemaakte
kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest en de architectuur van de kerkgebouwen.
De deelnemende kerken op de Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg zijn geopend, tussen
13.00 en 17.00 uur op:
• 26 mei, Hemelvaartsdag
• 28 mei, zaterdag
• 29 mei, zondag
• 4 juni, zaterdag
• 5 juni, 1ste Pinksterdag
• 6 juni, 2e Pinksterdag
Wie vindt het leuk om op een van deze dagen gastheer of gastvrouw te zijn (voor een periode
van 2 uur?)
Ik hoor graag van u!
Marian Clarijs
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Ons Eetcafé
Op woensdag 18 mei is het de 3e woensdag van de maand, wat
betekent dat er Ons Eetcafé is. Een lekkere warme maaltijd wordt
verzorgd door vrijwilligers van 3 Leersumse kerken m.m.v. slagerij
Van Dijk. De maaltijd begint om 18.00 uur en duurt tot uiterlijk 20.00 uur. Jong en oud is
welkom. Dus als u graag ‘ns samen met anderen eet i.p.v. alleen, meldt u dan aan!
De kosten zijn beperkt: € 5,- per persoon, inclusief drankje, koffie/thee.
De eerstvolgende gezamenlijke maaltijd is woensdag 18 mei a.s. in de Andrieshof,
Engelberg 15a.
Reserveren kan van 9 t/m 13 mei via telefoonnummer: 06 46 35 15 28 of emailadres:
eetcafeleersum@gmail.com.
Als u slecht ter been bent, kan voor vervoer gezorgd worden. Wilt u dit bij opgeven
melden?
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 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 18 mei 2022. Bezoek
voor meer informatie en voor het aanmelden www.openjethuis.nl.
JEUGD EN JONGEREN
Kindernevendienst
De volgende verhalen staan de komende weken centraal:
Zondag 8 mei 2022 - Numeri 27:12-23 ‘Ik laat je niet alleen’
Mozes krijgt de opdracht om een hoge berg te beklimmen, zodat
hij het beloofde land kan zien liggen. De Eeuwige vertelt hem dat
Mozes het land niet zal binnengaan, omdat hij ongehoorzaam is
geweest. Mozes stelt Jozua aan als de nieuwe leider van het volk.
Zondag 15 mei 2022 – Johannes 13:31-35 ‘Dat kun je wel zien!’
Jezus vertelt zijn leerlingen dat hij nog maar korte tijd bij hen zal
zijn. Hij zegt dat ze elkaar moeten liefhebben zoals hij hen heeft
liefgehad. Aan die liefde zal iedereen zien dat ze zijn leerlingen
zijn.
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Clubleiding gezocht! Misschien wel iets voor u of jou!
Ben jij vanaf september, een avond in de maand, beschikbaar voor de tieners uit onze
gemeente? Je gaat dan samen met nog iemand een clubavond leiden. Wat je daarvoor
nodig hebt is enthousiasme, een open blik, zin om (serieus) in gesprek te zijn met de
tieners, over God, de Bijbel, het alledaagse leven en over alles wat naar voren komt die
avond. Je eigen onzekerheden of kwetsbaarheden mogen er ook zijn en kun je soms juist
inzetten in het contact met hen.
Je komt in een leuk team van clubleiding terecht die elkaar afwisselt. Er is back-up voor
als je een keer niet kunt of ziek bent. Zo wordt er gezorgd voor een stabiel en stevig team
en avonden die altijd doorgaan 😊. Er is al een heel aantal mensen dat zich heeft
aangemeld! Maar we zijn nog niet helemaal compleet om met twee clubs in september te
kunnen starten.
Waarom dan 2 clubs? Voor een geslaagde avond moet het onderlinge leeftijdsverschil niet
té groot zijn. Dus komt er een club voor 10-13 en een club voor 14-16.
Kortom: we hebben je nodig! Aarzel niet, bel of app als je meer wilt weten of als je nu al
enthousiast bent!
En als clubleiding je niet ligt, maar je wel op een andere manier wilt helpen, laat het dan
ook weten! We kunnen je inzet ook gebruiken voor bijvoorbeeld activiteiten, maaltijden,
en nog veel meer…
Niels Duifhuizen
FINANCIËN
Giften
De volgende gift werd ontvangen:
•
€ 10.00 via mevr. C. Doornenbal.
Collectes ontvangen in de kerk in 2022
23-jan
orgel en muziek
€ 60,10
30-jan
jeugd en jongeren € 32,75
06-feb
beeld en geluid
€ 23,05
13-feb
jeugd en jongeren € 20,60
20-feb
beeld en geluid
€ 33,60
27-feb
orgel en muziek
€ 113,00
6-mrt
beeld en geluid
€ 52,30
09-mrt
jeugd en jongeren € 38,35
13-mrt
beeld en geluid
€ 60,05
20-mrt
orgel en muziek
€ 95,01
27-mrt
beeld en geluid
€ 40,70
03-apr
jeugd en jongeren € 52,45
10-apr
beeld en geluid
€ 78,75
17-apr
orgel en muziek
€ 125,20
25-apr
beeld en geluid
€ 100,95
1-mei
jeugd en jongeren € 99,00
Koffiepot
€ 42.90
Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters,
Lia van de Lagemaat
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LITURGIE
Zondag 8 mei
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: mw. ds. A. de Hoog, Zeist
Ouderling: Liesbeth van de Waerdt
Diaken: Prisca van der Roest
Kerkrentmeester: Roland van Barneveld
Lector: Jaqueline Post
Orgel: Frank Firet
Collecte Diaconie: Boederij De Toekomst
Collecte Kerk: Beeld en Geluid

Orde van dienst - zondag 8 mei
-orgelspel en mededelingenfilm
-welkom
-opmaat: openingslied: 209
-hand op het hart
-moment van inkeer, votum en groet
-Psalm 66: 1 en 3
-bij deze dienst…
-openingsgebed
-lied 1010: 1 en 3
-voor de kinderen
-lied 320: 1, 2 en 3
-Johannes 13: 31-35
-lied 667: 2, 3 en 4
-verkondiging
-lied 647
-gebeden, afgesloten met het “Onze Vader”
-inzameling van gaven
-tenslotte…
-slotlied 975: 1, 2 en 4
-zegen
-hand op het hart
-orgelspel
Orde van dienst – zondag 15 mei
De liturgie voor deze dienst is nog niet
beschikbaar. In de loop van volgende week kunt u
deze vinden op www.pknleersum.nl/michaelkerk
Online meekijken

Zondag 15 mei
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. J. Stelwagen, Leersum
Ouderling: Teunis Reedijk
Diaken: Anneke Kievith
Kerkrentmeester: René Doornenbal
Lector: Marjolein Veldhuizen
Orgel: Wim ter Haar
Collecte Diaconie: St. Kenya Child Care
Collecte Kerk: Orgel en muziek

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 mei: Ds. Pieter Goedendorp
26 mei: Ds. Pieter Goedendorp (9.30 uur)
Hemelvaartsdag
29 mei: Mw. Ds. A.M. Verbaan, Ermelo
5 juni: Ds. Pieter Goedendorp
Pinksteren
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 20 mei 2022
Kopij aanleveren voor donderdag 19 mei, 18.00 uur bij Marian Clarijs
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