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Ziekenzalving	

	

Deze	week	vierden	we	de	ziekenzalving	bij	iemand	thuis.	

Naar	aanleiding	van	deze	bijzondere	avond	is	het	goed	om	iets	te	vertellen	over	dit,	voor	
onze	gemeente	wat	onbekende,	ritueel	dat	zo	betekenisvol	is.	

Ziekenzalving	is	bij	velen	alleen	bekend	vanuit	de	katholieke	kerk,	waar	het	één	van	de	zeven	
sacramenten	is.	Een	priester	zalN	voorhoofd	en	handen	van	een	zieke,	en	spreekt	daar	
woorden	en	een	gebed	bij	uit.	

Het	sacrament	is	niet	alleen	bedoeld	voor	degenen	die	op	sterven	liggen,	maar	voor	alle	
situaPes	waarin	iemands	fysieke	of	psychische	gezondheid	zwaar	wordt	beproefd.	Het	kan	
plaatsvinden	in	een	kerk,	thuis,	ziekenhuis,	verpleeghuis.		

In	het	protestanPsme	is	de	ziekenzalving	geen	sacrament,	(wij	kennen	twee	sacramenten:	
doop	en	avondmaal)	maar	wel	een	betekenisvol	handelen	vanuit	de	kerk.	In	het	Dienstboek	
van	de	Protestantse	Kerk	in	Nederland	zijn	voorbeelden	van	een	orde	van	dienst	bij	een	
ziekenzalving	opgenomen.	De	focus	van	de	ziekenzalving	ligt	niet	op	fysieke	genezing	en	de	
zalving	is	zeker	geen	alternaPef	voor	medische	behandeling.	De	zalving	symboliseert	de	
troostvolle	aanwezigheid	van	Gods	liefde	en	trouw	in	dit	gebroken	bestaan.	In	Pjden	van	
ziekte	en	lijden,	is	de	Eeuwige	nabij	en	wil	jouw	pijn	verzachten	en	helen.	

Met	aangenaam	geurende	olie	worden	voorhoofd	en	handen	van	de	zieke	gezalfd.	Die	olie	is	
ook	symbool	voor	zachtheid,	zoals	een	goede	olie	je	huid	kan	verzachten.	Waar	ziekte	vaak	
gepaard	gaat	met	‘technisch’	handelen,	medische	ingrepen	en	medicaPe,	is	de	ziekenzalving	
een	gebed	om	overgave	en	troost.	Je	mag	je	toevertrouwen	aan	de	zachte,	dragende	kracht	
van	Gods	liefde.	In	het	gebed	en	in	de	zalving	van	handen	en	hoofd	gaat	het	om	‘heelheid’	-	
naar	lichaam,	ziel	en	geest.	

Zo	kan	het	geloofsvertrouwen	verdiept	en	versterkt	worden.	Een	katholiek	theoloog	
verwoordde	dat	zo:		

“…het	is	Christus	zelf	die	op	jou	als	zieke,	kwetsbare	mens	toetreedt	en	jou	in	de	zalving	zijn	
tedere	nabijheid	doet	ervaren.”	

ds.	Evelyn	Noltus	

Afwezigheid	predikant	
Ds.	Noltus	is	in	de	herfstvakanPe	afwezig	van	maandag	18	-	vrijdag	22	oktober.	
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Diaconie	

Collecten:	Maartenskerk	Doorn	

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	

Gezamenlijke	maal:jd	

	
U	bent	van	harte	uitgenodigd	voor	onze	maalPjd	op	14	november!	Staat	de	datum	al	in	uw	
agenda?	
U	kunt	zich	opgeven	tot	en	met	7	november	in	de	kerk	of	bij	een	van	uw	diakenen.	

Ontmoeten&Verdiepen	

De	vele	gezichten	van	Maria	Magdalena	
In	het	museum	Catharijneconvent	Utrecht	is	tot	9-1-2022	een	grootse	tentoonstelling	
gewijd	aan	Maria	Magdalena,	fascinerende	vrouw	die	al	2000	jaar	blijN	inspireren.	Sta	oog	
in	oog	met	haar,	en	ontrafel	haar	beeldvorming	door	de	eeuwen	heen.	Als	u	zich	niet	heeN	
opgegeven	voor	de	rondleiding	op	15	oktober,	kunt	u	de	tentoonstelling	op	een	ander	
moment	bezoeken.	

Een	groene	kerkgemeenschap	zijn	
Op	7	oktober	kwamen	we	met	28	enthousiaste	mensen	bijeen	om	antwoord	te	geven	op	de	
vraag		waarom	duurzaamheid	ook	in	de	kerken	thuishoort.	Hans	Bouma,	die	ook	dit	jaar	
weer	bij	ons	voorging,	beschrijN	in	zijn	boek	‘Duurzaam	leven’	heel	mooi	het	verband	tussen	
geloven	en	duurzaam	leven	“Geloven	in	God	is	kiezen	voor	het	leven;	is	kiezen	voor	
respectvol	omgaan	met	Gods	schepping.	Respect	is	een	manier	van	zien,	diep	en	omvaFend	
zien.	Dat	diepe	en	omvaFende	zien	betekent	dan	vervolgens	omzien	en	ontzien.	Als	mens,	
maar	zeker	als	gelovige,	hebben	we	daarmee	een	onbegrensd	geworden	
verantwoordelijkheid	voor	alles	wat	leeI.	En	dat	vraagt	van	ons	bewuste	keuzes	bij	onze	
dagelijkse	bezigheden.”	
Het	kan	niet	bij	deze	ene	bijeenkomst	blijven.	Wat	ga	IK	er	aan	doen,	hoe	ga	IK	het	verschil	
maken?	Als	iedereen	thuis	aan	de	slag	gaat,	kunnen	we	samen	immers	heel	veel	bereiken.	
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Er	is	op	7	oktober	een	lijst	samengesteld	met	vragen	en	ideeën	om	als	individu	aan	een	
duurzame	wereld	te	werken.	U	kunt	de	lijst	opvragen	via	ovjohanneskerk@pknleersum.nl	

Namens	de	commissie	O&V,	
Hilje	Logtenberg	van	der	Grien	

Bij	de	Diensten	

Zondag	17	oktober	
Op	zondag	17	oktober	blijven	de	deuren	van	de	Johanneskerk	gesloten,	maar	de	deuren	van	
de	Maartenskerk	in	Doorn	staan	open!	In	deze	gezamenlijke	viering	staat	Maria	Magdalena	
centraal.	Wie	was	deze	vrouw?	Het	belooN	een	muzikale,	afwisselende	dienst	te	worden	
waarin	verschillende	mensen	een	rol	hebben.	Voorgangers:	ds.	Sophie	Hofstee,	ds.	Mariëlle	
vd	Berg,	ds.	Evelyn	Noltus.		

Als	u	graag	mee	wilt	reizen	met	iemand	uit	Leersum,	neem	dan	vooral	contact	op	met	een	
bekende,	of	met	één	van	de	ouderlingen,	dan	kan	dat	vást	geregeld	worden!		

De	dienst	is	ook	online	mee	te	vieren,	via		

www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren	

U	zou	ook	samen	thuis	kunnen	kijken	met	anderen	die	niet	in	de	gelegenheid	zijn	om	naar	
Doorn	af	te	reizen.		

We	zijn	in	Doorn	te	gast.	Dat	betekent	dat	we	ons	ook	houden	aan	de	plaatselijke	regels.	De	
commissie	van	advies	in	corona-Pjd	van	de	Maartenskerk	meldt	het	volgende:	(dit	wijkt	iets	
af	van	hetgeen	in	de	vorige	Nieuwsbrief	vermeld!)	

Nu	wij	de	1.50	m.	afstand	kunnen	loslaten,	zijn	er	in	de	diensten	meer	dingen	mogelijk	zoals	
avondmaal	vieren	en	koffiedrinken!	Ook	kunnen	er	meer	(tot	250)	mensen	op	zondag	naar	
de	kerk	komen.	De	registra$e	blijI;	(de	lijsten	worden	na	14	dagen	vernie$gd).		
Van	u	als	kerkganger	verwachten	wij	dat	u	uw	verantwoordelijkheid	neemt	en	geen	
gezondheidsrisico	voor	anderen	bent,	dus	gevaccineerd	tegen	-,	genezen	van	-,	of	getest	bent	
op	corona.	(Dit	kan	een	zelIest	zijn)	
Verder	is	het	belangrijk	dat	u,	voordat	u	vlak	naast	iemand	gaat	ziFen	(of	dichtbij	iemand	
gaat	staan),	vraagt	of	die	ander	dat	goed	vindt.	De	plaatsing	van	stoelen	maakt	deze	
onderlinge	zorgvuldigheid	ruimschoots	mogelijk.	En	bij	dit	alles	blijI	uiteraard:	bij	klachten	
blijI	u	thuis!		

Deze	morgen	is	er	ook	oppas	en	kindernevendienst.		
Tot	de	17e	in	Doorn!		
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Gedachteniszondag:	31	oktober	a.s.	

Dit	jaar	hopen	wij	in	de	Johanneskerk	voor	het	eerst	de	‘gedachteniszondag’	te	houden	op	
de	 zondag	 vóór	 Allerheiligen/Allerzielen,	 31	 oktober	 –	 i.p.v.	 op	 de	 laatste	 zondag	 van	 het	
kerkelijk	jaar.	In	de	vorige	nieuwsbrief	vond	u	daar	enige	uitleg	bij.	

We	vinden	het	belangrijk	om	als	kerk	de	deur	te	openen	en	onze	rituelen	te	delen,	met	
iedereen	die	verlangt	naar	woorden	van	troost	vanuit	de	Bijbel,	een	ritueel	van	licht	
ontsteken	daar	waar	rouw	het	leven	donker	maakt.	“Opdat	we	zullen	weten	wat	het	inhoudt	
dat	we	de	gedachtenis	niet	(alleen)	in	een	mortuarium	of	uitvaartcentrum	of	bij	een	
lichtjesfes$jn,	maar	in	het	Huis	van	de	Levende	vieren.	Bij	Hem	die	een	God	van	levenden	is	
en	niet	van	doden."	(citaat	ds.	Nico	Sjoer,	Ouderlingenblad	nov.	2020)	

De	familie	van	de	in	het	afgelopen	jaar	gestorven	gemeenteleden	is	inmiddels	uitgenodigd.	
En	voelt	u	zich	vrij	om	ook	zelf	mensen	uit	te	nodigen,	ook	(of	juist)	mensen	die	niet	zo	snel	
een	kerk	zullen	bezoeken.	De	cantorij	o.l.v.	Jandirk	Pronk	zingt	mee	in	deze	dienst.	De	
namen	van	hen	die	herdacht	worden,	zullen	in	één	van	de	volgende	Nieuwsbrieven	worden	
gepubliceerd.	En	ieder	die	dat	wil,	kan	zelf	een	kaarsje	aansteken	voor	wie	nog	steeds	
gemist	wordt.	

Coronaregels	in	de	Johanneskerk	
Voor	onze	zondagse	vieringen	willen	we	–	ingaande	zondag	26	september	2021	–	de	
volgende	aanpak	hanteren:	
a.We	vragen	GEEN	coronacheck	bij	de	ingang.	
b.We	laten	de	anderhalve	meter	los	voor	de	RECHTER	ZIJVAKKEN.	
c.We	handhaven	de	anderhalve	meter	voor	de	beide	MIDDENVAKKEN	(vóór	de	
preekstoel).	Dit	voor	mensen,	die	zich	prenger	voelen	om	nog	een	poosje	afstand	
te	houden.	
d.We	roepen	de	gemeenteleden	op	om	ZELF	verantwoordelijkheid	te	nemen	voor	
elkaar,	door	als	je	niet	gevaccineerd	bent	evt.	thuis	een	zelNest	te	doen	(wordt	niet	
gecontroleerd).	Dit	met	name	om	zo	zorg	te	dragen	voor	de	mensen	met	wie	je	in	
contact	komt.	
e.Er	wordt	gevenPleerd	en	een	speciale	CO-2	meter	houdt	de	luchtkwaliteit	in	de	
kerkzaal	in	de	gaten.	
f.Voor	wie	het	nog	niet	aandurN,	zijn	er	alPjd	nog	de	online	vieringen,	die	
‘gewoon’	doorgaan	(www.kerkdienstgemist.nl	en	dan	Johanneskerk	kiezen).	

Autodienst:	
17	oktober:				Derk	Bretveld	 	 456703	
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Agenda	
Eetcafé:	 	 20	oktober,	17	november	in	het	Michaëlhuis,	Kerkplein	1,		 	 	
Leersum	
16	oktober:	 	 Excursie	Maria	Magdalena	14:30	Catharijneconvent	Utrecht
17	oktober:	 	 Gezamenlijke	dienst	in	de	Maartenskerk	in	Doorn		 	
2	november:		 Inloopochtend	in	de	Johanneskerk	van	10:30	tot	12:00	uur	
7	november:			 50	jaar	Oosterhuis-Oomen	liederen	gezongen	door	het	koor	voor		 	
	 	 	 nieuwe	Nederlandse	muziek.	16:00	uur	in	de	Johanneskerk.	aanmelden:	
	 	 	 ovjohanneskerk@pknleersum.nl	
14	november:	 Eten	in	de	Johanneskerk	17:00	tot	19:30	uur.	
18	november:	 De	zin	van	het	leven	20:00	uur	in	de	Johanneskerk	

Voorgangers	de	komende	weken	
	

		

24	okt:	 ds.	GeerPen	Morsink,	viering	MaalPjd	van	de	Heer	
31	okt:	 ds.	Evelyn	Noltus	
7	nov:		 ds.	Roel	Bosch,	Zeist	
14	nov:	 ds.	Evelyn	Noltus	
21	nov:	 de	heer	Daan	Gruqer	
28	nov:	 ds.	Evelyn	Noltus	

Samenstelling	van	de	Nieuwsbrief	
Kopij	voor	de	nieuwsbrief	graag	voor	donderdag	7	oktober	v.m.	naar	e-mail:	
nieuwsbrierohanneskerk@pknleersum.nl	
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Liturgie	zondag	17	oktober		
Gezamenlijk	viering	Doorn-Leersum-Maarn/Maarsbergen	

Soliste:		 	 	 Ellen	Abbringh		
Lectoren:	 	 	 Beqy	de	Jong,	Karlijn	Koornneef	en	Geja	Smit-Kramer	
Organist/pianist:		 	 Arjan	Veen	
Voorgangers:		 	 ds.	Sophie	van	den	Berg	–	Hofstee,	ds.	Mariëlle	vd	Berg	en		
	 	 	 	 ds.	Evelyn	Noltus		

Muziek	voorafgaand	aan	de	dienst	

Als	het	kleine	klokje	luidt,	worden	we	sPl…	

Welkom		

-we	gaan	staan-	

Openingslied:	280	1,	2,	3	en	4	 		 	 De	vreugde	voert	ons	naar	dit	huis	

Bemoediging	en	Groet		

Onze	hulp	is	in	de	naam	van	de	Heer	
die	hemel	en	aarde	gemaakt	heeH	
die	trouw	houdt	tot	in	eeuwigheid	
en	niet	loslaat	wat	zijn	hand	begonnen	is.	

Genade	voor	jullie	en	vrede	
van	God	onze	Vader	
en	van	Jezus	Christus	de	Heer	
door	de	Heilige	Geest	
Amen.	

-we	gaan	ziFen-	

Gebed	om	on_erming		

Loflied:	117d		 [1e	keer	solist,	2	en	3	gemeente]	 Laudate	omnes	gentes	

Moment	met	de	kinderen		

Gebed	bij	de	opening	van	het	Woord	

Lied:	738	1	[solist]	en	4	[gemeente]		 Kom	zing	het	lied	van	Eva		
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Gedicht	Maria	Magdalena		

Maria	M.,	wie	was	jij	eigenlijk?	
Ons	beeld	van	jou	
is	uit	een	handvol	scherven	opgebouwd.	

Was	jij	een	angsPg,	woelziek	nachtdier?	
Bezeten?	Door	stemmen	opgejaagd?	
Werd	jij,	door	hem	bevrijd,	
zijn	toevlucht,	een	geliefde	
die	zijn	voeten	zalfde	en	het	bestond	
ze	met	haar	haren	af	te	drogen?	

Dit	beeld	van	jou,	
geschonden	en	gehavend,	gebroken	
en	geheeld,	wordt	door	een	frame	
bijeengehouden:	dat	jij	hem	zag,	als	eerste	
in	het	gloren	van	de	opgestane	dag.	

Uit:	René	van	Loenen,	VeerPg	vrouwen	uit	de	Bijbel	
Boekencentrum,	Utrecht	2017	

SchriIlezingen	omlijst	met	orgelspel	

Tijdens	het	leven	van	Jezus	

Eerste	SchriNlezing:	Lukas	8,	1-3		 	 [lector:	Beqy	de	Jong]	

Bij	het	graf		

Tweede	SchriNlezing:	Maqeüs	27,	55-56	[lector:	Karlijn	Koornneef]	

Derde	SchriNlezing:	Markus	15,	42-47	 [lector:	Geja	Smit-Kramer]	

De	ontmoe$ng		

Vierde	SchriNlezing:	Johannes	20,	1-18	

Lied:	Toen	Hij	haar	nacht	ontbonden	had	uit:	‘Op	vleugels’	–	Sytze	de	Vries:	1	[solist],	2	en	7	
[gemeente]	
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2.	Zij	is	Hem	op	zijn	weg	gevolgd,	
behoorde	tot	de	zijnen,	
als	zoekers	van	het	Rijk	waarin	
de	zon	voorgoed	zal	schijnen.	
Maria,	vrouw	uit	Magdala,	
Maria	Magdalena!	

7.	Als	kroongetuige	van	zijn	dood,	
apostel	van	zijn	leven,	
als	leerling	van	de	Levende,	
is	zij	ons	doorgegeven:	
Maria,	vrouw	uit	Magdala,	
Maria	Magdalena!	
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Overdenking		

VersPllend	moment	Lied	van	Maria	Magdalena	-Stef	Bos	(door	solist)	

Lied	van	Maria	Magdalena																											

Jij	viel	zoals		licht	
In	mijn	leven	naar	binnen	
De	zon	door	de	ramen	
Aan	het	begin	van	de	dag	
Je	zei	het	wordt	Pjd	
om	opnieuw	te	beginnen	
We	leven	alleen	nog	
Recht	uit	het	hart	
	
Jij	was	alPjd	verwonderd	
Met	open	armen	
Jij	liet	mij	zien	
Dat	samen	bestaat	
Jij	hebt	je	dromen	
Nooit	verraden	
Jij	hebt	de	wereld	
De	liefde	verklaard	
	
De	hemel	brak	open	
De	ruimte	werd	groter	
Ik	voelde	me	vrij	
En	ik	wist	niet	waarom	
Jij	hebt	de	liefde	
Nooit	verloren	
Maar	jij	vloog	te	hoog	
Te	dichtbij	de	zon	
	
En	nu	kijk	ik	om	
De	sporen	vervagen	
Maar	onzichtbare	armen	
Houden	mij	nog	vast	
Het	wordt	Pjd	om	jou	
Los	te	laten	
Sluit	je	ogen	en	
Slaap	zacht	

10



Mededeling	en	collecten	

Dankgebed	en	Voorbeden,	sPl	gebed,	gesproken	Onze	Vader		

met	gebedsacclamaPe	

	

Slotlied:	425	Vervuld	van	Uw	zegen		

Zending	en	Zegen	

	
God,	zegen	de	weg	die	wij	gaan.	

Zegen	onze	voeten,	het	pad	dat	zij	zoeken.	

Zegen	onze	handen,	het	werk	dat	zij	oppakken.	

Zegen	onze	mond,	de	woorden	die	wij	spreken.	

Zegen	onze	ogen,	ons	kijken	naar	elkaar.	

Zegen	ons	hart,	de	liefde	die	wij	voelen.	

God,	zegen	de	weg	die	wij	gaan.	

Amen.	

ToegiN	
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	Een groene kerkgemeenschap zijn Op 7 oktober kwamen we met 28 enthousiaste mensen bijeen om antwoord te geven op de vraag  waarom duurzaamheid ook in de kerken thuishoort. Hans Bouma, die ook dit jaar weer bij ons voorging, beschrijft in zijn boek ‘Duurzaam leven’ heel mooi het verband tussen geloven en duurzaam leven “Geloven in God is kiezen voor het leven; is kiezen voor respectvol omgaan met Gods schepping. Respect is een manier van zien, diep en omvattend zien. Dat diepe en omvattende zien betekent dan vervolgens omzien en ontzien. Als mens, maar zeker als gelovige, hebben we daarmee een onbegrensd geworden verantwoordelijkheid voor alles wat leeft. En dat vraagt van ons bewuste keuzes bij onze dagelijkse bezigheden.” Het kan niet bij deze ene bijeenkomst blijven. Wat ga IK er aan doen, hoe ga IK het verschil maken? Als iedereen thuis aan de slag gaat, kunnen we samen immers heel veel bereiken. Er is op 7 oktober een lijst samengesteld met vragen en ideeën om als individu aan een duurzame wereld te werken. U kunt de lijst opvragen via ovjohanneskerk@pknleersum.nl
	Namens de commissie O&V, Hilje Logtenberg van der Grien

