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Supernova	

langs	 familie,	 vrienden	 en	 bekende	 oude	 plekken	 met	 herinneringen.	 De	 onderhuidse	
emoJe	over	de	diagnose	en	het	ziek	zijn	van	Tusker	wordt	vooral	verteld	in	de	sJltes,	in	de	
blikken	naar	elkaar	of	die	van	vrienden,	in	de	kwetsbaarheid	van	het	samenzijn.		
Duidelijk	wordt	hoe	demenJe	onwillekeurig	ook	eenzaamheid	 in	de	 relaJe	 teweegbrengt,	
doordat	beide	partners	elkaar	uit	liefde	proberen	te	sparen.		
Gaandeweg	de	reis	wordt	er	meer	uitgesproken,	ook	de	angsten	die	beide	mannen	kennen:	
bij	 Tusker	 de	 angst	 voor	 het	 verliezen	 van	 zichzelf,	 “ik	 ben	niet	meer	 die	 ik	was,	 ik	 lijk	 er	
alleen	nog	op”	en	bij	Sam	de	diepe	angst	dat	hij	dit	niet	volhoudt:	de	mantelzorg	voor	zijn	
geliefde,	terwijl	hij	tegelijk	besloten	heeR	dat	hij	het	wél	gaat	volhouden.		

De	Jtel	van	de	film,	supernova,	refereert	aan	stervende	sterren	(supernova’s)	die	uit	elkaar	
spaVen	 in	 sterrenstof,	 deeltjes	 die	 uit	 alle	 hoeken	 van	 het	 heelal	 aanspoelden	 om	 onze	
Jjdelijke	lichamen	te	vormen.	Tusker	is	amateur	astronoom	en	leert	Sam	naar	de	hemel	en	
de	sterren	te	kijken.	Terwijl	hij	eigenlijk	ook	kijkt	naar	zijn	eigen	onvermijdelijke	sterven	en	
doven	van	het	licht.	

De	film	ontroert	op	vele	manieren.	O.a.	door	de	herkenbaarheid	van	hoe	mensen	binnen	
relaJes	omgaan	met	kwetsbaarheid,	ziekte,	naderende	dood;	hoe	je	hunkert	naar	nabijheid	
en	toch	je	eigen	pad	gaat	–	móet	gaan.	Hoe	je	je	eigen	angst	voor	elkaar	kan	weghouden	tot	
het	echt	niet	meer	gaat.	Het	gaat	over	liefde,	wat	is	dat,	wiens	belang	heb	je	voor	ogen	bij	
beslissingen	en	in	hoeverre	kan	je	elkaar	hoog	houden	in	de	ontluistering.		
Hoe	mooi	is	het	dan	als	we	elkaar	ook	leren	om	naar	de	oneindige	sterrenhemel	te	kijken,	
elkaar	oproepen	om	 je	 te	blijven	verwonderen	–	Tusker	 zegt	 in	de	film	 tegen	 zijn	nichtje:	
“blijf	je	alJjd	verwonderen,	blijf	vragen	stellen,	wát	je	moeder	er	ook	van	zegt!”	–	en	om	te	
zien,	dat	het	licht	van	de	sterren	doorgaat,	ook	als	één	ster	dooR.	

ds.	Evelyn	Noltus	

Pastoraat	
Bij	 meerdere	 mensen	 uit	 de	 gemeente	 werden	 insluipers	 geconstateerd.	 Wees	 alert	 en	
vraag	bij	 ‘vreemde’	mensen	aan	de	deur	die	namens	een	instanJe	zeggen	te	komen,	alJjd	
naar	hun	legiJmaJebewijs.		
Deze	weken	fiets	 ik	 zomaar	door	het	dorp,	bel	 her	 en	der	 aan	en	 kijk	of	 iemand	 thuis	 is.	
Velen	heb	ik	lang	niet	gezien	door	de	corona	Jjd	heen.	Het	valt	me	opnieuw	op	hóe	vaak	ik	
hoor	 van	 gemeenteleden,	 die	 voor	 elkaar	 boodschappen	doen,	 elkaar	 een	 liR	 geven	naar	
een	 medische	 afspraak,	 of	 andere	 hand-en	 spandiensten	 voor	 elkaar	 doen.	 Mooi	 om	 zo	
gemeente	te	zijn!	

Een	indrukwekkende	nieuwe	film	zagen	we	in	
Utrecht:	‘Supernova.’	
Kort	 verteld	 gaat	 het	 over	 een	 liefdesrelaJe	
tussen	twee	mannen,	Sam	en	Tusker,	die	al	20	
jaar	 samen	 zijn.	 Tusker	 heeR	 een	 vroege	
demenJe	 en	 steeds	 meer	 glipt	 het	 leven	
tussen	 zijn	 vingers	 weg.	 Ze	 maken	 een	 reis	
met	een	camper	door	het	Lake	District,
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Vandaag	gingen	alle	gesprekken	over	hoe	het	is	om	oud	te	zijn/worden,	als	er	haperingen	
optreden	in	lichaam	of	geest,	als	de	vaart	uit	het	leven	verdwijnt.	Hoe	ga	je	daarmee	om,	
hoe	leer	je	dat	verlies	te	aanvaarden,	hoe	kan	je	blijven	kijken	naar	de	zegeningen	in	je	
leven.	Belangrijke	vragen,	en	goed	om	met	elkaar	te	delen.	

Inspira.ehuisje	
Na	de	valwind	van	18	juni	is	ook	het	terrein	rondom	de	Johanneskerk	ernsJg	gehavend.	
Inmiddels	zijn	diverse	gemeenteleden	bezig	een	nieuw	tuinplan	te	maken.	De	tuin	moet	
uitstralen	dat	we	‘open	kerk’	willen	zijn:	zo	staat	er	nu	al	een	flinke	bank	voor	wandelaars	
om	uit	te	rusten.	Er	komt	in	de	toekomst	ook	een	watertap-punt.		
Op	zondag	18	juli	werd	op	feestelijke	wijze	door	Hilje	Logtenberg	–	voorziVer	commissie	
Ontmoeten	en	Verdiepen	–	het	‘inspiraJe-huisje’	onthuld:	een	kastje	waar	mooie	
inspirerende	teksten	met	beeld,	of	een	gedicht,	de	wekelijkse	nieuwsbrief,	het	nieuwe	
jaarprogramma	enz.	te	vinden	zijn	voor	voorbijgangers.	Alles	is	graJs	mee	te	nemen.	
Een	mooi	symbolisch	gebeuren:	ondanks	de	kaalslag	rond	de	kerk	gaat	het	delen	van	
inspiraJe	door.	Hartelijk	dank	Thom	Pijper	en	Epko	Smit	voor	het	maken	van	het	huisje!	

	
Rust	voor	en	na	de	kerkdienst	
Nu	we	al	een	Jjdlang	deels	thuis	meevieren	op	internet,	valt	het	juist	de	thuisvierders	ook	
ineens	op	hoe	veel	‘onrust’	er	is	door	gepraat	vlak	voor	en	vlak	na	de	dienst.	Als	je	zelf	in	de	
kerkzaal	zit,	ervaar	je	dat	kennelijk	anders	dan	thuis.	We	willen	u	daarom	vragen	om	5	
minuten	voor	de	dienst,	zo	ongeveer	als	de	camera	aan	gaat,	in	sJlte	te	gaan	ziVen	in	de	
kerkzaal,	totdat	de	dienst	begint.	Dan	komt	ook	het	orgelspel	beter	tot	zijn	recht,	kan	
iedereen	zich	in	rust	voorbereiden	op	de	dienst	en	is	het	voor	de	mensen	thuis	ook	fijner	
om	mee	te	vieren.		

Inloopochtend	
Vorige	maand	hebben	we	een	zeer	geslaagde	inloopochtend	gehad.	
Er	waren	tegen	de	30	mensen!	
Door	de	kerkzaal	erbij	te	trekken	konden	we	voldoende	afstand	houden.	
We	hopen	dat	jullie	de	smaak	te	pakken	hebben	gekregen.	
Een	koffieochtend	is	alJjd	leuk!	
Dus	voel	je	vrij	om	te	komen	én	iemand	mee	te	nemen	op		
dinsdag	3	augustus	van	10.30	–	12.00	uur.	
Je	hoeR	je	niet	op	te	geven,	tenzij	je	gehaald	wilt	worden.	
Bel	dan	even	met	Corry	Ruiten	(06	5519	8949)	of	Joke	Stahlie	(41	06	31).	
Namens	de	voorbereidingsgroep;	Joke	Stahlie.	
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Diaconie	
1	augustus					
1e	collecte:	Hospice	De	Wingerd		
Hospice	de	Wingerd	in	Amerongen	biedt	palliaJeve	terminale	zorg	aan	cliënten	met	een	
korte	levensverwachJng.	De	zorg	en	behandeling	is	gericht	op	de	zieke	en	zijn/haar	naasten	
en	beoogt	een	zo	draaglijk	en	menswaardig	leven	tot	het	einde	toe.	Hierbij	wordt	rekening	
gehouden	met	de	eigenheid	van	cliënten	en	hun	naasten		De	zorg	is	niet	gericht	op	het	
wegnemen	van	de	oorzaken	van	de	ziekte	maar	is	gericht	op	het	verlichten	van	symptomen	
zoals	pijn,	benauwdheid,	angst	en	verdriet.	De	zorgverlening	is	gebaseerd	op	een	christelijke	
mens-	en	zorgvisie.	Dat	betekent	dat,	vanuit	een	liefdevolle	en	respectvolle	benadering,	
deskundige	zorg	en	ondersteuning	geboden	wordt	aan	mensen	in	de	laatste	fase	van	hun	
leven.			

2e	collecte:	Help	de	kerk	in	Syrië	(Kerk	in	Ac.e)	
Wij	hebben	gekozen	om	voor	de	2e	helR	van	dit	jaar	de	opbrengst	van	de	2e	collecte	voor	
Syrië	te	bestemmen.	Meer	dan	90	procent	van	de	mensen	in	Syrië	leeR	onder	de	
armoedegrens,	voor	meer	dan	de	helR	dreigt	honger.	De	oorlog	in	Syrië	heeR	een	nieuw	
gezicht	gekregen:	van	militair	geweld	naar	een	dramaJsche	economische	crisis.	Er	is	
nauwelijks	aan	eerste	levensbehoeRen	te	komen,	laat	staan	aan	bouwmaterialen.	Toch	is	
het	herstel	van	kerken	het	enige	wat	perspecJef	biedt.	De	opbouw	van	de	kerk	is	van	
wezenlijk	belang	voor	de	opbouw	van	het	land	en	dat	heeR	alles	te	maken	met	de	plek	die	
de	kerk	in	Syrië	inneemt.	“De	kerk	is	het	middelpunt	van	de	gemeenschap,	voor	christenen	
maar	ook	voor	niet-christenen.	Ze	vervult	een	rol	die	in	Nederland	overeenkomt	met	de	rol	
van	de	overheid.	Hulp	komt	het	eerst	bij	de	kerk	vandaan.		

Een	sterke	kerk	is	voor	Syriërs	onmisbaar	om	het	vertrouwen	in	hun	land	terug	te	krijgen”,	
zegt	ds.	Harout	Selimian,	predikant	in	Aleppo.	Meer	informaJe	is	te	vinden	op	hVps://
www.protestantsekerk.nl/verdieping/Jen-jaar-oorlog-in-syrie-hoe-helpt-de-kerk/	

Banknummers	
Het	banknummer	van	onze	diaconie	(graag	datum	en	doel	vermelden):	
NL85	RABO	0373	7093	58	
Het	banknummer	van	de	Johanneskerk:		
NL82	RABO	0373	7408	40	
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Bij	de	Diensten	

Oproep	extra	chauffeurs	voor	vervoer	naar	de	Johanneskerk.	
Elke	zondag	zijn	er	mensen	die	graag	met	een	auto	gehaald	willen	worden	voor	de	
kerkdiensten	in	de	Johanneskerk	en	daarna	weer	thuisgebracht.		Het	liefst	met	een	auto	met	
ruime	kofferbak,	omdat	er	soms	ook	rollators	of	rolstoelen	vervoerd	moeten	worden.	Een	
aantal	chauffeurs	heeR	dit	jaren	gedaan,	maar	leggen	die	taak	nu	neer.	Het	zou	daarom	erg	
fijn	zijn	als	er	nieuwe	chauffeurs	bereid	zijn	om	hun	taak	over	te	nemen.	Nieuwe	chauffeurs	
kunnen	zich	opgeven	bij	NicoleVe	van	Scherpenzeel,	tel:	456378	of	via	de	mail:	
altescherp@casema.nl	

Autodienst	augustus	
1	augustus:	 Elly	Kamermans				tel:	0343	431494	

Covid	regeling	
Gaarne	opgave	vooraf	indien	u	met	meer	dan	2	personen	uit	één	huishouden	de	viering	wilt	
bijwonen.	(vieringjohanneskerk@pknleersum.nl	of	via	tel.	0343-41	06	31)	

Voorgangers	de	komende	weken	
	

		

8	aug:			 ds.	Arie	Boelhouwer	
15	aug:				 ds.	Jaap	Doolaard	
22	aug:				 ds.	Evelyn	Noltus	
29	aug:					 ds.	Loes	Jansen	
5	sept:						 ds.	Mendie	Hofma	
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Liturgie	Johanneskerk	-	1	augustus	2021	

Voorganger:		ds.	Hans	Breunese	
Organist:		 Jan	Spoel	
Ambtsdragers:	Truus	Bretveld,	Tom	van	Kooten	
Oppas:		 Joke	Stahlie	
Welkom:		 Teun	Monster	
Lector:		 Dick	Schaap	
Koster:		 Derk	Bretveld	
Beeld:		 Jan	Keuter	

De klokken luiden  
Orgelspel 	'God	heeR	het	eerste	woord'	(L513)	van	Johan	van	Dommele	(1927)	
de kaarsen branden 

Welkom	

Moment	van	sElte	

we	gaan	staan	

BegroeEng	

vg: De Heer zij met u! 

a: Zijn Geest in ons midden! 


Bemoediging  

 

We gaan zitten 

Psalm van de Zondag: psalm 92: 1,2


Inleiding op de dienst 
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Kyrie: 
De gebedsintenties worden door de gemeente overgenomen met het gezongen 
Kyrie;  lied 301K


Glorialied: lied 304: 1,2,3 

Rondom de Schriften 

Gebed van de Zondag 

Schriftlezing uit het Oude Testament: Jesaja 43: 1-13


Lied 513: 1,2,3,4


Schriftlezing uit het Evangelie: Johannes 6: 16-21


Acclamatie: lied 339G


Uitleg en verkondiging


Lied 918: 1,2,3,4 (1 x voorspelen) 


Gebeden en gaven 
 
Dankgebed voorbeden, stil gebed, Onze Vader   

Mededeling van de Diaconie 

Aandacht voor de inzameling van de gaven 


Heenzending en Zegen  

We gaan staan 

Slotlied: lied 972: 4,5,7,8,10


Zegen gesproken en afgesloten met  
a: Amen (gezongen) 


Orgelspel: 
“In	dich	hab	ich	gehoffet	Herr”	van		J.S.	Bach	(1685	–	1750)		
tevens	de	melodie	van	lied	941)	
de	oorspronkelijke	Duitse	tekst	luidt:	
“In	dich	hab	ich	gehoffet,	Herr,		
hilf,	dass	ich	nicht	zu	Schanden	werd,	
noch	ewiglich	zu	SpoVe,		
das	biV	ich	dich,	erhalte	mich	
in	deiner	Treu,	Herr	GoVe”
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