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Web- en Inspira-ehuisje edi-e

Eiland
in-miteit in de ruimte
Het Wad ligt grijs en ongenaakbaar
vers-ld
te wachten
op het volgend -j
zachtjes gaat het zingen
in mijn hoofd
ik wil die s-lle buitenwereld
binnen
Uit: ‘in-miteit in de ruimte’,
Berthe A. Zwama
Uitgave: vof Mooie Platenmakers

In het laatste weekend van onze vakan,e constateerden we dat we, na twee weken
Vechtdal, de zee hadden gemist. Dus we boekten een last-minute overnach,ng in een hotel
op Texel. De overtocht naar het eiland en de ene dag dáár, brachten meer afstand en rust
dan de twee weken daarvoor….
Wat maakt een eiland nu toch zo bijzonder?
Hetzelfde zullen sommigen ervaren juist niet bij de zee maar in de bergen. Of op het
Groningse uitgestrekte land. Of in de bossen. Of de Franse kust. Het gaat dus misschien
meer om het ‘eilandgevoel’ dan om het eiland zelf. Het ‘eilandgevoel’ betekent eigenlijk: een
,jdje loskomen van het ‘vaste land’, loskomen van wat je normaal zo bezig houdt. Je stapt
even uit het gewone leven, om ergens anders met nieuwe ogen te kijken. Niet alleen naar
het andere landschap, maar ook naar je eigen leven. Wat heb ik het afgelopen jaar gedaan?
waaraan gaf ik mijn energie, en klopte dat? gaf het me vreugde en voldoening? en hoe ziet
de komende ,jd er uit? wil ik bijsturen, en zo ja wat?
Natuurlijk kan dat alles ook thuis. Mij helpt het al,jd wel om er echt even een andere
ruimte, een andere plek voor te nemen. Maar niet iedereen is dat gegeven. Dan komt het
erop aan, om thuis dat ‘eilandgevoel’ te creëeren.
Afstand nemen is van ,jd tot ,jd belangrijk, om daarna weer de volle verbinding te ervaren.
In de bijbel lezen we regelma,g dat Jezus de eenzaamheid van de berg opzocht. De berg,
le]erlijk bedoeld maar ook symbolisch: de plek waar hemel en aarde elkaar dicht naderen.
Waar je de verbinding met God, met de Bron, de Oorsprong, met het diepste weten, met
het beste dat je kent, weer kan voelen.
Dat deze zomer bij jou, bij u, dat eilandgevoel mag oproepen, dat wens ik van harte!
Zodat het weer ‘zachtjes gaat zingen’ in ons hoofd.
Met hartelijke groet,
ds. Evelyn Noltus

2

Diaconie
Collecte zondag 18 juli

1e collecte: 18 juli Johanneskerk

Ook de Johanneskerk, het ﬁetsenhok, de opslagruimte en de tuin zijn beschadigd door de
valwind op 18 juni. Alle reden om weer uw bijdrage te vragen voor onze kerk.

2e collecte: Help de kerk in Syrië (Kerk in Ac?e)
Wij hebben gekozen om voor de 2e helc van dit jaar de opbrengst van de 2e collecte voor
Syrië te bestemmen. Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leec onder de
armoedegrens, voor meer dan de helc dreigt honger. De oorlog in Syrië heec een nieuw
gezicht gekregen: van militair geweld naar een drama,sche economische crisis. Er is
nauwelijks aan eerste levensbehoecen te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is
het herstel van kerken het enige wat perspec,ef biedt. De opbouw van de kerk is van
wezenlijk belang voor de opbouw van het land en dat heec 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 informa,e is te vinden op h]ps://
www.protestantsekerk.nl/verdieping/,en-jaar-oorlog-in-syrie-hoe-helpt-de-kerk/

Collecte zondag 25 juli
1e collecte: Vluchtelingenwerk Utrechtse Heuvelrug

S,ch,ng Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug heec tot taak de vluchtelingen die
een verblijfsstatus hebben gekregen te begeleiden bij de eerste stappen om een nieuw
leven op te bouwen binnen onze samenleving. Hoewel de s,ch,ng goede contacten
onderhoudt met asielzoekerscentra in de regio, heec zij dus geen bemoeienis met
vluchtelingen/asielzoekers die in deze centra verblijven. Vluchtelingen met een
verblijfsstatus mogen zich zelfstandig in een gemeente ves,gen. Zij krijgen dezelfde rechten
en plichten als iedere inwoner van Nederland. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld een taal- en
inburgeringscursus kunnen gaan volgen, werk mogen zoeken, huurtoeslag aan mogen
vragen en ook belas,ng gaan betalen. Om hen wegwijs te maken worden zij hierbij begeleid
door de vrijwilligers van onze s,ch,ng. Ondersteun het werk van Vluchtelingenwerk
Utrechtse Heuvelrug!

2e collecte: Help de kerk in Syrië (Kerk in Ac?e)
Wij hebben gekozen om voor de 2e helc van dit jaar de opbrengst van de 2e collecte voor
Syrië te bestemmen. Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leec onder de
armoedegrens, voor meer dan de helc dreigt honger. De oorlog in Syrië heec een nieuw
gezicht gekregen: van militair geweld naar een drama,sche economische crisis. Er is
nauwelijks aan eerste levensbehoecen te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is
het herstel van kerken het enige wat perspec,ef biedt. De opbouw van de kerk is van
wezenlijk belang voor de opbouw van het land en dat heec alles te maken met de plek die
de kerk in Syrië inneemt. “De kerk is het middelpunt van de gemeenschap, voor christenen
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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 informa,e is te vinden op h]ps://
www.protestantsekerk.nl/verdieping/,en-jaar-oorlog-in-syrie-hoe-helpt-de-kerk/
Truus Visser-Spoelstra

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

Ontmoeten en Verdiepen
Inspira?e

De commissie Ontmoeten&Verdiepen is het afgelopen half jaar druk bezig geweest met het
bedenken en organiseren van ac,viteiten voor 2021-2022. Een programma met ac,viteiten
voor zowel binnen als buiten het kerkgebouw, een programma van en voor iedereen. Het
boekje ligt nu bij de drukker.
We zijn echter niet alleen bezig geweest met het opstellen van een afwisselend programma,
maar we hebben ook nagedacht over hoe wij, als Johanneskerk gemeenschap, aan anderen
kunnen laten zien waar wij mee bezig zijn. Zondag na de dienst zal het resultaat van dit
denken worden onthuld. Het is een Inspira,e-huisje geworden waarin we teksten, foto’s, de
nieuwsbrief zonder persoonlijke gegevens, zullen leggen die door voorbijgangers
meegenomen kunnen worden. Met grote dank aan Thom Pijper en Epko Smit die hard
hebben gewerkt om dit idee vorm te geven.
Namens Ontmoeten&Verdiepen,
Hilje Logtenberg van der Grient

Afslui,ng seizoen kindernevendienst
Afgelopen zondag 11 juli was het weer zover de jaarlijkse afslui,ng van het
kindernevendienst seizoen.
Om 10.30 uur verzamelde we bij de parkeerplaats van de Pyramide van Austerlitz. Elk kindje
kreeg een rugzak overhandigd met daarin wat proviand, een steek en een opdrachtenvel
voor de speurtocht die we gingen lopen. Tijdens een tocht van anderhalf uur door het bos
moesten we verschillende opdrachten oplossen. Het doel van de speurtocht was er achter
komen wat de vos van Maartje had gestolen. Voor elk goed antwoord kregen we een le]er
en aan het eind van alle opdrachten kwamen we bij de Pyramide van Austerlitz uit. Wat een
hoge Pyramide is dat zeg. Alle kinderen hebben de klim naar boven gemaakt en genoten van
het uitzicht. Eenmaal beneden kreeg ieder kind een klimdiploma. De gevonden le]ers
moesten we in de goede volgorde ze]en om er achter te komen wat de vos had gestolen na
wat denken en puzzelen waren we eruit.
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De vos had de medaille
gestolen. Alle kinderen
hadden het goed en
ontvingen een medaille
voor hun speurwerk. Na het
speuren, klimmen en
puzzelen nog even in de
speeltuin van de
Pyramide van austerlitz
geweest en het programma
afgesloten met een ijsje.
Iedereen een hele ﬁjne
vakan,e en tot na de zomer
in de kerk.
Hartelijke groet,
Dorenda, Sylvia, Marleen en
Esmeralda
Leiding kindernevendienst

Na de Storm
Kerktuin na de ramp
De aanblik van de Johanneskerk is voorgoed veranderd. Na het opruimen van alle
omgewaaide bomen is het nu een kale vlakte, maar dat hoec niet zo te blijven. Het is de
bedoeling dat de tuin rondom de kerk opnieuw wordt ingericht en het moderamen heec
ons gevraagd om daar een plan voor te maken.
Wij willen daar graag meteen
mee aan de slag gaan, waarbij
naast de inhoudelijke aspecten
zoals ontwerp, beplan,ngsvorm,
waterhuishouding,
toegankelijkheid, aanleg,
onderhoud en dergelijke ook de
ﬁnanciële kant van het plan
wordt bekeken. Wij willen een
totaalplan opstellen en daarbij
zoveel mogelijk uit gaan van
natuurlijke beplan,ng met vooral
inheemse kleine bomen, struiken
en planten. Om uiteindelijk dit plan de komende maanden uit te (laten) voeren.
Om een gedragen plan te kunnen maken horen wij graag alle ideeën en voorstellen die er
zijn binnen onze Johanneskerk gemeente en willen wij ook de buren bij de ontwikkeling van
het plan betrekken. Daarnaast zijn wij op zoek naar enkele mensen die hier samen met ons
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mee aan de slag willen gaan. Wil je een ac,eve bijdrage leveren en/of heb je ideeën of een
voorstel voor het plan dan horen wij dat graag, liefst op korte termijn.
Via de Nieuwbrief zullen wij iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen. En
uiteraard kun je ook met vragen bij ons terecht.
Ward Logtenberg, tel. 456 726 / e-mail logten04@kpnmail.nl
Sjaak Rodenburg, tel. 454 002 / e-mail strodenburg@kpnplanet.nl

Hartverwarmende reac?es
Direct na de storm heec onze classispredikant, ds. Trine]e Verhoeven, contact met onze
gemeente gezocht om ons te bemoedigen en om na te gaan of de classis iets voor ons zou
kunnen betekenen.
Ook vanuit de omringende Protestantse Gemeenten zijn hartverwarmende reac,es
gekomen.
Fijn om te ervaren dat we niet alleen staan

Bij de Diensten
Rust voor en na de kerkdienst
Nu we al een ,jdlang 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 s,lte te gaan zi]en 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.
Hetzelfde geldt na aﬂoop van de viering: de ambtsdragers gaan na het ‘amen’ en de
handdruk nog even zi]en, luisteren naar het uitleidende orgelspel, en daarná pas verlaten
ze de kerk en dan is er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten.
PS gezien de corona besmeqngscijfers: houdt alstubliec zelf de anderhalve meter afstand
goed in de gaten!

Goede ven?la?e is van groot belang

Aan de wi]e muur van de Johanneskerk hang al geruime ,jd een klein wit apparaatje met
een LED lampje dat groen, geel of rood kan branden, het is een CO2-indicator meter.
Deze meter meet de hoeveelheid kooldioxide (CO2) in de lucht en aan de hand hiervan kan
vastgesteld worden hoe goed er wordt geven,leerd.
Goede ven,la,e is een belangrijke maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen
te gaan, met name nu de Deltavariant woekert.
Als de groene LED brandt is de ven,la,e goed, brandt de gele LED dan is de ven,la,e
voldoende en in de stand rood is er onvoldoende ven,la,e.
Dankzij het vorig jaar vernieuwde ven,la,esysteem zijn we in staat om goed te kunnen
ven,leren.
De kerkenraad.
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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)Ledenadministra,e

Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 30 juli.
U kunt kopij t/m donderdag 29 juli n.m. naar nieuwsbriesohanneskerk@pknleersum.nl
sturen.
Hans Neecke

Voorgangers de komende weken

18 juli: ds. Evelyn Noltus
25 juli: ds. Fred Meijnhardt
1 aug: ds. Hans Breunese
8 aug: ds. Evelyn Noltus
15 aug: ds. Jaap Doolaard
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Liturgie Johanneskerk -18 juli 2021
Viering Maal,jd van de Heer - 5e zondag van de zomer
Voorganger: ds. Evelyn Noltus
Organist:
Ton Blom
Ambtsdragers: Hilje Logtenberg, Truus Visser en Jan Keuter
Zanggroep: Truus Bretveld, Jacques Claas, Corrie en Hans Neecke
Oppas:
Esmeralda Dijkhorst
Welkom:
Marja Spijker
Lector:
Johan Doornenbal
Koster:
Jopie Wilschut
Beeld:
Robbert van Dijk

Eularia Clarke ‘The Five Thousand’ from the Methodist Modern Art Collec-on,
© TMCP, used with permission. www.methodist.org.uk/artcollec-on .
The Methodist Church in Britain.
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De klokken luiden – orgelspel – de kaarsen branden
Orgelspel:
Binnenkomst ambtsdragers
Welkom en a_ondigingen
Moment van s-lte
Drempelgebed bij de Paaskaars
Begroe-ng:

Vg. De Heer zij met u!
a. Zijn geest in ons midden!
Onze hulp…
Eerste psalm: psalm 92: 1, 2, 7, 8

Gebed om onaerming en opening
Loﬂied: lied 985

zanggroep 1 en 2, allen 3

Lezing OT: Jeremia 23:1-6
Antwoordpsalm: psalm 23 zanggroep 1, allen 3
Evangelielezing: Marcus 6: 30-44
Zingen: acclama,e lied 23 g
1e keer: orgel
2e keer: allen zingen

Uitleg en verkondiging
Orgelspel: lied 392

Voorbeden
Inzameling van gaven
Klaarmaken van de tafel
Tafelgebed, gezongen en gebeden:
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Zangen van zoeken en zien, lied 646:
Zanggroep 1 en 2, allen 3

Instellingswoorden
Gezamenlijk gebeden: Onze Vader
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Nodiging:
Vg. Jullie die hongeren en dorsten naar een beter leven,
een dieper geloof, een betere wereld:
het brood van het leven,
geniet ervan, en wees dankbaar.
De beker van heelheid en redding,
drink ervan, en vertrouw.
Het zijn de gaven van God voor de mensen van God.
allen : Zo zullen wij doen wat Jezus deed.
We nemen dit brood en deze wijn,
vrucht van de aarde
en werk van mensenhanden.
Zo laat Jezus zich kennen.
Zijn naam is gezegend.
We zingen elkaar de vredegroet toe: lied 421
Delen van brood en wijn

Dankgebed
Slotlied: lied 973

Zegen
Amen, amen, amen.
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