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					 	 	 								 	 	 	 							tekst:	Evelyn	Noltus	

Tegen	de	moedeloosheid.	
Tegen	de	wanhoop.	
Tegen	de	agressie.	
Tegen	de	leegte.	
Tegen	het	gevoel		
dat	het	nooit	meer	goed	komt.	
Tegen	de	vermoeidheid		
van	de	lange	duur.	

Houd	moed.		
Het	komt.	
Het	komt	eraan.	
Het	is	er	al	
en	is	er	
al	die	Fjd	geweest.	
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Pastoraat	
Er	 zijn	 goede	 uitslagen	 van	 medische	 onderzoeken	 geweest,	 die	 mensen	 blij	 maken	 en	
hoopvol	gestemd.	Voor	anderen	waren	er	uitslagen	die	je	liever	niet	had	gehoord,	maar	toch	
zo	zijn.	Soms	word	 je	even	sFlgezet,	door	het	 leven,	door	wat	er	op	 je	weg	komt;	anderen	
slaan	juist	een	nieuwe	weg	in.	

Ook	 zonder	 dat	 we	 hier	 de	 namen	 noemen	 over	 wie	 het	 gaat,	 kan	 ons	 gebed	 anderen	
dragen.	Kunnen	we	een	lichtje	branden	in	ons	huis,	voor	elkaar.		

En	nu	alles	zo	lang	duurt,	voor	iedereen	–	voor	onze	ondernemers,	voor	wie	al	zo	lang	thuis	
moet	werken	of	thuis	moet	wachten,	voor	wie	tegenslag	ervaart	in	gezondheid,	voor	wie	z’n	
kinderen	 en	 kleinkinderen	 mist,	 voor	 wie	 alleen	 is	 –	 blijf	 jezelf	 ‘voeden’.	 Zoek	 naar	
schoonheid,	 teken,	 schilder,	 werk	 in	 de	 tuin,	 wandel,	 fiets,	 luister	 naar	 muziek,	 lees	 een	
gedicht	of	boek	dat	 je	 ‘opFlt’,	 speur	naar	de	bloemknoppen	en	begin	van	groene	blaadjes,	
zing	een	lied	uit	ons	prachFge	Liedboek	vol	met	 inspirerende	liederen	(en	ook	teksten!)	en	
zoek	 Gods	 licht,	 dat	 overal	 schijnt.	 Op	 bezoek	 bij	 iemand	 hoorde	 ik:	 “Ik	 lees	 zodra	 ik	 de	
Nieuwsbrief	krijg,	alvast	de	bijbelgedeelten	van	komende	zondag	door.	Dan	spreekt	de	tekst	
mij	nog	meer	aan	als	ik	die	zondag	Fjdens	de	kerkdienst	hoor.”	Een	mooie	bemoediging	die	ik	
graag	doorgeef,	wie	weet	als	idee	ook	voor	u.	

We	mogen	leven	met	opstandingsgeloof	voor	elke	nieuwe	dag!	

Ds.	Evelyn	Noltus	

Bloemen	
De	 bloemen	 van	 afgelopen	 zondag	 zijn	 met	 onze	 hartelijke	 groeten	 en	 wens	 voor	 een	
voorspoedige	revalidaFe	naar	een	gemeentelid	in	het	Zonnehuis	gegaan.		

Geja	Smit	

bloemencommissie.		

Thuisblijven	gedurende	de	coronapandemie	
Het	hee&	nu	ruim	een	jaar	geduurd.	

Iedereen	hunkert	naar	meer	bewegingsvrijheid	op	allerlei	gebied.	

Des	 te	meer	 is	 de	waardering	 voor	al	 die	mensen	die	 niet	 bij	 de	pakken	neerzaten	 en	 zich	
inze=en	en	de	routes	weten	te	vinden	waardoor	zij,	zij	het	met	beperking,	toch	de	contacten	
in	stand	hebben	kunnen	houden.			

We	 hebben	 dat	 ook	 kunnen	 ervaren	 door	 gemeende	 belangstelling,	 door	 bezoekjes	 en	
a=en@es	 zoals	 “de	 bloemen	 gaan	 deze	 keer	 naar…!“	 enz.	 In	 de	 vorige	 uitgave	 van	 de	
Nieuwsbrief	zijn	er	een	aantal	 	met	name	genoemd	en	dat	is	terecht	en	er	zijn	er	meer:	we	
denken	aan	de	voorgangers	die	we	in	onze	gemeente	hebben.	Alle	dank	daarvoor.	
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Wij	 zelf	 hadden	het	 “geluk”	dat	het	genezingsproces	na	onze	gecompliceerde	ongemakken	
plaats	vond	juist	in	deze	pandemie,	maar	dat	het	einde	ook	daarvan	in	zicht	is.	

Met	dankbare	groet	,	

Els	en	Klaas	Leene	

Diaconie	

Collectes	zondag	18	april.		

1e	collecte:	Noodfonds	Leersumse	kerken	
Het	 Noodfonds	 Leersumse	 kerken	 wordt	 beheerd	 door	 vertegenwoordigers	 van	 de	 St	 Andries	
Geloofsgemeenschap,	de	Johanneskerk	en	de	Michaelkerk.	Het	fonds	is	bedoeld	om	in	acute	situaFes	
financiële	 ondersteuning	 te	 geven	 aan	 inwoners	 van	 Leersum.	 Aanvragen	 voor	 noodhulp	 komen	
vanuit	 reguliere	 hulpverlenende	 instanFes	 die	 de	 screening	 hebben	 gedaan,	 maar	 die	 op	 korte	
termijn	niet	in	staat	zijn	om	financiële	ondersteuning	te	geven.	

	
2e	collecte:	S=ch=ng	Timon	

Wij	hebben	gekozen	om	voor	de	1e	helb	van	dit	jaar	de	opbrengst	van	de	2e	collecte	voor	de	
ons	bekende	SFchFng	Timon	te	bestemmen.	Voorheen	was	de	2e	collecte	voor	Timon	in	de	
diensten	 waar	 we	 avondmaal	 vierden,	 maar	 dat	 is	 in	 de	 coronaFjd	 allemaal	 anders	
geworden.		

Bezoek	ook	eens	hun	website	:	hcps://www.Fmon.nl				

Graag	uw	gib	overmaken	naar	(het)	onderstaande	banknummer(s):	

Het	banknummer	van	onze	diaconie	(graag	datum	en	doel	vermelden):	
NL85	RABO	0373	7093	58	
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Voorgangers	de	komende	weken	

18	april:		ds.	Arie	Boelhouwer,	Wageningen	

25	april:		ds.	Corine	Beeuwkes,	Helmond	

			2	mei:		ds.	Evelyn	Noltus	

			9	mei:		ds.	Arend	Altena	

	16	mei:		pastor	Ko	Schuurmans,		Krommenie	

	23	mei:		ds.	Evelyn	Noltus	

	30	mei:		ds.	Hans	Bouma	
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Liturgie	viering	zondag	18	april	
3e	paaszondag:	Misericordia	Domini	=	Barmhar=gheid	van	God	

Voorganger:	ds.	Arie	Boelhouwer	

Organist:	Jan	Spoel	

Zanggroep:	Heleen	van	Kuilenburg,	Heidi	Kiel,	Evelyn	Noltus	en	Jacques	Claas	

Ambtsdragers:	Henry	Doornenbal,	Jan	Keuter	

Welkom	en	lector:	Ellen	van	Dijk	

Beeld:	Robbert	van	Dijk	

De	klokken	luiden	–	de	kaarsen	branden	

Orgelspel:	Psalm	23	(koraal	C.	Goudimel	en	variaFe	J.P.	Sweelinck)	

Welkom	en	alondigingen	

Moment	van	sFlte	

Drempelgebed	

We	gaan	staan	

BegroeFng:	 	 	 V:	 De	Heer	zij	met	u!	

	 	 	 	 A:	 ZIJN	GEEST	IN	ONS	MIDDEN!		

Bemoediging	(gesproken):	 V:	 	Onze	hulp	is	in	de	Naam	van	de	Heer	

	 	 	 	 A	:	 DIE	HEMEL	EN	AARDE	GEMAAKT	HEEFT.	

	 	 	 	 V	:	 Die	trouw	houdt	tot	in	eeuwigheid	

	 	 	 	 A:	 EN	NIET	LAAT	VAREN	HET	WERK	VAN	ZIJN	HANDEN.	
We	gaan	zi=en	

Psalm	van	de	Zondag:		Psalm	33	:	1	en	8	

Kyrie:	 	 	 	 V:	 gebedsintenFes	

	 	 	 	 	 Lied	301a	

Gloria:		 	 	 	 Lied	650	
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RONDOM	DE	SCHRIFTEN	

V:	 Gebed	van	de	zondag	

Eerste	Schriblezing	gezongen:	 	 	

Lied	447	(=	Micha	4,	1-5/Jesaja	2,	2-5)	

Tweede	Schriblezing:		 L:	 1	Johannes	1,	1-7	

Evangelielezing:	 	 L:	 Johannes	21,	15-24	

AcclamaFe	op	de	lezingen:	 	 Lied	640b	

Uitleg	en	verkondiging	

Antwoordlied:		 	 	 Lied	649	

GEBEDEN	EN	GAVEN	

Voorbeden	

Mededeling	van	de	diaconie	

HEENZENDING	EN	ZEGEN	(we	gaan	staan)	

Slotlied:	 	 	 	 Lied	601	

Zegen:		 	 V:	 De	HEER	zegene	u	en	Hij	behoede	u.	

De	HEER	doe	zijn	aangezicht	over	u	lichten	en	zij	u	genadig.	

De	HEER	verheffe	zijn	aangezicht	over	u	en	geve	u	vrede.		

Amen.				

Orgelspel:		'De	aarde	is	vervuld	van	goederFerenheid'	(L.	650),	Joh.	van	Dommele	
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Nu	onze	voorgangers	voor	‘lege’	kerken	staan,	zou	het	fijn	zijn	als	u	ze	een	
(korte)	reac=e	gee\	na	de	dienst.	Dat	kan	een	reac=e	op	de	preek	zijn	of	

‘gewoon’	een	groet	of	een	bemoediging.	

Deze	week	is	de	voorganger	ds.	Arie	Boelhouwer,		
e-mail:	arieboelhouwer@hetnet.nl
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