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Zondag 6 september

Orde van dienst zondag 6 september
-aansteken van de intentiekaarsen
-welkom
-psalm van de zondag: Psalm 139: 1,2,3
-hand op het hart
-gebed op de drempel
-votum en groet
-bij deze dienst...
-Lied 310
-voor de kinderen...
-Schriftlezing Ezechiël 33:7-11 en Matteüs
18:15-20
-Lied 314: 1,2
-overdenking
-Lied 836: 1, 2, 3, 5
-gebeden, afgesloten met het ‘onze Vader’
-tenslotte...
-zending en zegen
-slotlied Lied 969
-hand op het hart
-mededelingenfilm,
collectebestemmingen,
orgelspel

Voorganger in de dienst is ds. E.J. de Ruiter,
die als predikant is verbonden aan de
protestantse gemeente van Amerongen. De
viering begint nog steeds -zoals deze hele
zomer- mooi op tijd: om 09.00 uur. Er is
kinderoppas voor de kleinsten en
nevendienst
voor kinderen
in
de
basisschoolleeftijd. Wil je de kerkdienst
bijwonen, bel of app dan uiterlijk
vrijdagavond naar 06 82 73 48 61. Je krijgt
dan contact met één van de leden van de
coördinatiegroep. Er is voldoende plek,
maar aanmelden blijft vanwege de
coronamaatregelen vereist. Wanneer de
weersomstandigheden het toelaten is er in
aansluiting op de dienst mogelijkheid om op
het Kerkplein -met inachtneming van de
anderhalvemeterregels- onder het genot
van een kop koffie na- en bij te praten.
De diensten beginnen om 09.00 uur en
worden
live
uitgezonden
via
www.kerkomroep.nl. De uitzending begint
ongeveer vijf minuten vóór kerktijd. Schakel
PC of Kerkomroep-app niet te vroeg in: je
loopt de kans dat bij het opstarten van de
kerkzender, vijf minuten vóór tijd, het beeld
dan toch zwart blijft. Het kan helpen het
beeld te verversen (‘refresh’ met de knop ⟳).

De
regiozender
Regio90
zendt
’s
zondagsmorgens nà kerktijd de dienst óók
uit als onderdeel van het programma
Ochtendglorie (9.00 - 12.00 uur). Regio90
via de kabel: CAIWAY kanaal 12, KPN kanaal
1474 en ZIGGO kanaal 41.
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De B van...

en goedbedoeld ook- de benen uit het lijf
lopen. Het gaat niet om alles in het werk
stellen om problemen waar mensen
tegenaan lopen even op te lossen. Het gaat
om ‘erbij zijn.’ Dat is wat God in zijn eigen
naam al aan Mozes onthulde: JHWH - ‘Ik ben
die ik ben.’ Dat is wat Christus belichaamde.
Uiteindelijk tot in de diepste diepte van zijn
dood. Waarbij op de Paasmorgen bleek hoe
Jezus daarin niet los was van God. Zo ver
gaat Being With...

Op een Facebookpagina voor predikanten
verscheen dezer dagen een poll waarin je
kon invullen met welk gevoel je na de zomer
-maar nog steeds in coronatijd- het nieuwe
seizoen in het kerkenwerk tegemoet gaat.
Vier basisemoties werden benoemd: blij,
bedroefd, bang of boos? Het schijnen vier uit
psychologisch onderzoek bekende B’s te
zijn. Maar jammer, de B die ik graag zou
aankruisen zat daar nou net niet bij! Ietwat
teleurgesteld klikte ik de enquête weer
weg...

Being With. Er zijn. Dat vinden we vaak
lastig. We hebben allerlei ideeën over wat
goed is voor onszelf en anderen, dat we daar
van alles voor in het werk stellen om het
zover te krijgen. Daar weten kerken ook
goed over mee te praten met hun
beleidsplannen en programmaboekjes voor
een nieuw seizoen. De coronatijd kan dat
gevoel aanwakkeren. En dan spannen we
ons tot het uiterste in om er iets van te
maken. De B van Being With benadrukt voor
mij hoe we óók bij alle beperkingen van
deze tijd kunnen oefenen om te zien waar
en hoe God ons nabij is en hoe we dan ook
elkaar nabij kunnen zijn. Laten we daar onze
van God gegeven creativiteit voor inzetten.

Om er de rest van de dag toch nog
regelmatig over te mijmeren! En me
uiteindelijk te bedenken waarom zo’n
onderzoekje toch niet raakt aan het wat en
hoe en waarom van het nieuwe seizoen. Dat
heeft alles te maken met een andere voor
mij belangrijke B.
Een Engelse B, dat dan wel. Het is de B
van ‘Being With.’ Ik vertel er graag iets van.

O ja. De B die ik miste. Die van Benieuwd.
Benieuwd wat het nieuwe seizoen in het
kerkenwerk voor ons gaat betekenen...

Being With. ‘Er zijn’ in het Nederlands. Het
is een voor de Britse theoloog Samuël Wells
centraal begrip in de Bijbelse theologie. Hij
spreekt en preekt en schrijft erover om aan
te geven waar het God om gaat; waar het in
Christus om draait. In een beroemd
geworden Kerstpreek ging Wells in op de
gewoonte om elkaar op Kerstavond cadeaus
te geven. En waarom mensen daar zoveel
moeite voor doen. Hij legt dan uit dat dat
vanzelfsprekend een goed doel dient. Iets
voor iemand doen is niet verkeerd, maar het
is veel belangrijker om belangeloos bij
iemand te willen zijn. Desnoods met lege
handen. Daar draait het Kerstevangelie om:
‘Het Woord is mens geworden en het heeft
bij ons gewoond.’

ds. Pieter Goedendorp.

Omzien naar elkaar
Om zicht te kunnen houden op elkaar noemen
we in de zondagsbrief in kort bestek namen
van onze zieke gemeenteleden.
Tjeerd Jongeling is nog altijd opgenomen
in het UMC. De berichten zijn wisselend. Het
blijven zorgelijke tijden voor Helma en de
kinderen. Harry Lokhorst is dezer dagen
voor
de
start
van
een
nieuwe
chemobehandeling enkele dagen in het
ziekenhuis. To Roubos-van Brenen kwam
in de afgelopen week weer thuis, nadat ze in
de afgelopen zomer bij haar dochter in
Renswoude “aanleunde” en verzorging
kreeg na een val half juli.
Er zijn voor zover bekend op dit moment
géén andere leden van onze gemeente in
een ziekenhuis opgenomen. Wel zijn er nog
altijd die met langdurige ziekte en

Jezus heeft bij ons gewoond. Vóór hij tot zijn
messiaanse taak werd geroepen, deelde hij
in Nazareth drie decennia in het dagelijks
leven van de mensen. Gods Zoon en tegelijk
gewoon midden in het dagelijks leven. Dat
is Being With. Het draait om oprechte
interesse. Het gaat niet om -hoe dienstbaar
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wisselende vooruitzichten te maken hebben.
Wensen we allen die kampen met ziekte en
de beproevingen en uitdagingen die
daarmee gepaard gaan goede moed en
sterkte toe. Onze voorbede geldt ook hen.

dat dus vandaag nog! Henk Boeve of Reinier
Bijkerk staat paraat om de aanmeldingen te
noteren.
Hoewel het aantal zitplaatsen minder is dan
in normale omstandigheden, is er tot nu toe
ruimte genoeg. We nodigen u/jou dus graag
uit om de telefoon te pakken en je voor a.s.
zondag aan te melden!

Even vooruitblikken…

De kerkdienst begint om 9.00 uur, het
verzoek is dat iedereen uiterlijk 8.45 uur in
de kerk aanwezig is. We gebruiken in deze
periode 1 ingang: de zijdeur van het
Michaëlhuis.

De
schoolvakanties
gingen
voorbij.
Basisscholen en middelbare scholen in onze
omgeving
begonnen
weer.
Basisschoolverlaters werden brugklassers.
In de kerk zwaaide de nevendienst de
oudste kinderen alleen nog niet uit! De
geplande ‘overstapdienst’ viel nog in de tijd
waarin we nèt een herstart maakten met de
diensten-met-kerkgangers. We maken het
goed op zondag 13 september. Dan springen
een
paar
brugklassers
JoZ!
en
catechesegroep tegemoet
en enkele
kinderen maken de sprong van de jongste
naar de oudste groep.
En dan volgt op zondag 20 september een
viering waarin we het nieuwe seizoen in het
kerkenwerk begroeten. Het wordt -jammer
genoeg- géén ‘gemeentezondag’ in de stijl
waarin we die vorig jaar konden vieren (De
‘boerderijdienst’ op de Boterbloem!).

Kerkdiensten komende periode
13 september: ds. Pieter Goedendorp
20 september: ds. Pieter Goedendorp
27 september: ds. Rene de Reuver, Houten

Bloemengroet
Op zondag 30 augustus
was de bloemenkaart
bestemd voor de heer
Ad Bos, die bij een val
een schouderblessure
opliep.

Bedankt!
Graag wil ik langs deze weg iedereen
bedanken die mij een kaart heeft gestuurd
of telefonisch beterschapswensen heeft
overgebracht. De operatie is nu een maand
geleden en ik ervaar dat de revalidatie nog
wel even zal duren.
Covid-19 zorgt ervoor dat we ingetogen
weer van start gaan. Het wordt geen
Startzondag als andere dit jaar. ‘Hou vol!’
wordt het motto. We komen erop terug…

Hartelijke groet,
Charles Dekker

Open ochtenden

ds. Pieter Goedendorp

De open ochtenden
zijn in enigszins aangepaste vorm hervat. U
bent iedere vrijdag van 10.30 – 12.00 uur
welkom in het Michaëlhuis, om elkaar te
ontmoeten, bij te praten, en een kop koffie
te drinken. Nu we elkaar rondom de

Kerkdienst bijwonen?
App of bel naar 06 82 73 48 61 en geef je
uiterlijk de vrijdagavond voor de
betreffende zondag op. Voor a.s. zondag kan
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kerkdiensten nog niet helemaal als vanouds
kunnen ontmoeten, is dit voorlopig
misschien een mooi alternatief.
De stoelen staan in een wijde kring en
daarnaast wordt nog een aantal andere
voorzorgsmaatregelen genomen.
Iedere vrijdagochtend is een gastheer of
gastvrouw aanwezig.

Collectebestemmingen
Zondag 30 augustus 2020
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie
voor “Schuldhulpmaatje”.
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de
kerken in Nederland. Onze vrijwilligers
bieden hulp aan mensen die te maken
hebben met (dreigende) schulden. Zonder
oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van
schulden te voorkomen, richten zij zich voor
de langere termijn ook op zelfredzaamheid
en bewust financieel gedrag. En je mag bij
een maatje altijd opnieuw aankloppen voor
advies of hulp bij je financiën.
Elke SchuldHulpMaatje locatie werkt
volgens
de
door
SchuldHulpMaatje
Nederland
ontwikkelde
aanpak.
Dit
garandeert:
- Een
beproefde
effectieve
en
betrouwbare aanpak
- Elk SchuldHulpMaatje is deskundig
getraind en houdt dit op peil met
ons Permanent Educatie Programma
- Elk maatje beschikt over een
Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Van harte welkom!

Gebedskring
Al weer de eerste week van september: de
meeste vakanties zijn voorbij, de scholen
zijn weer begonnen en er zit een R in de
maand, de R van heRfst en Regelmaat. We
zijn dankbaar dat onze kinderen zich
kunnen ontwikkelen op basis, middelbaar,
voortgezet en hoger onderwijs instellingen
en dat elk kind daarvoor in aanmerking
komt. Tegelijkertijd geldt onze voorbede
voor alle kinderen op de wereld die geen
veilige thuissituatie kennen en voor wie van
enig onderwijs geen sprake is. Dank ook
voor thuiskomst na een ziekenhuisopname
en/ of een traject van revalidatie, voor het
aanslaan van een bepaalde therapie, voor
zomaar een wandeling of een fietstocht door
onze mooie omgeving. In een wereld waarin
zoveel gebeurt is er ook alle reden voor
gebed, gebed voor de wereldleiders, de
slachtoffers
van
machtsmisbruik,
vervolging, natuur- en oorlogsgeweld, voor
de ernstig zieken, de mensen in een
depressie, voor ieder die treurt om het
overlijden van een geliefd persoon, voor
ieder die door het risico van het corona
virus nog steeds op zijn hoede is voor
contacten en voor de mensen die eenzaam
zijn of zich eenzaam voelen. Graag willen we
u vragen met ons te bidden voor
zorgverleners,
ambulance
personeel,
brandweermensen en politieagenten, die,
door
toenemende
agressie,
steeds
moeilijker hun werk
kunnen doen.

Schulden los je alleen op door structurele
hulp, waarbij mensen leren zelf regie te
nemen over hun financiële situatie.
Geïnspireerd door het evangelie bieden wij
als samenwerkende kerken financiële hulp
aan het toenemend aantal mensen met
schulden. Op een eigentijdse wijze. Ons
uitgangspunt is dat je iemand in
moeilijkheden niet in de steek laat. Wij gaan
naast mensen met schulden staan. En samen
kijken en leren we hoe zij vrij kunnen
komen van een (dreigende) schuld. Iedereen
die hulp nodig heeft bij financiële
problemen, kan rekenen op de steun van
onze maatjes. Ongeacht geloof, ras,
geaardheid of afkomst.
Voorkomen van schulden is natuurlijk het
beste. Daarom geven we ruime aandacht
aan vroegsignalering en preventie. Wie de
cirkel van schulden doorbreekt of weet te
voorkomen is pas echt vrij.
Wij geloven in samenwerken. Samen lukt
’t is niet voor niets onze slogan. Op elk
niveau in onze organisatie staat dit principe
centraal. Samenwerken met alle partijen
maakt het mogelijk de hulpvragers weer

Riek van Hussel
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perspectief te bieden op een toekomst
zonder schulden.

Aanmelden kan (graag zo spoedig mogelijk)
bij Teus Lagerweij op het volgende
mailadres: Lagerweij1@gmail.com
Telefonisch mag ook op 06-83164140.

Het nummer van de diaconie is:
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie
Michaëlkerk Leersum.

'Ons Eetcafé' gaat in september weer
van start

Uw bijdrage voor onze kerkelijke
activiteiten kunt u overmaken op
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv.
Gem. Leersum.
Het collectedoel van deze week is: orgel en
muziek.

Ons Eetcafé start woensdag 16 september
weer met de gezamenlijke maaltijden in
Leersum voor alleengaanden en ouderen.
Als gevolg van het coronavirus was het in de
achterliggende maanden niet mogelijk om
maaltijden te verzorgen. Hoewel iedereen
begrip had voor de situatie, was het voor
veel mensen een teleurstelling. De etentjes
bij Ons Eetcafé zijn erg gewild en zorgen
voor gezelligheid en leuke contacten.
Om de gasten tegemoet te komen is
de werkwijze aangepast en zijn maatregelen
getroffen die zorgen voor een veilige
omgeving. Per avond is er plaats voor
maximaal 15 gasten. Gasten zitten met 3
personen en op veilige afstand van elkaar
aan een tafel. Een kleine groep vrijwilligers
zorgt voor de begeleiding. Bij veel
aanmeldingen wordt een dag later een 2e
maaltijd georganiseerd. Zo komt iedereen
aan de beurt en wordt niemand teleur
gesteld.
Ons Eetcafé is op woensdag 16 september te
vinden in het Michaëlhuis, Kerkplein 1 in
Leersum. De maaltijd begint om 18.00 uur
en duurt tot ca. 20.00 uur. Inloop vanaf
17.30 uur. De maaltijd kost slechts € 5,- en u
krijgt er 2 drankjes bij.
Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij de
hygiëne-regels in acht neemt en bij
gezondheidsklachten thuis blijft.
Vooraf reserveren is noodzakelijk. Dat kan
van 7 t/m 11 september via telefoonnummer: 06 – 46351528 of per e-mail naar
eetcafeleersum@gmail.com .

Hulp gezocht bij Snuffelschuur
Sinds begin augustus is de Snuffelschuur
weer open. Zoals het zich nu laat aanzien
wordt het steeds drukker, met als topper
afgelopen zaterdag, toen een hele rij mensen
buiten stond te wachten om naar binnen te
kunnen gaan.
Dit gaat in principe volgens hetzelfde
systeem als bij de supermarkten: door
middel van een beperkt aantal mandjes á 35
stuks.
Tegelijkertijd betekent dit ook een
logistieke uitdaging: de mandjes moeten
gereinigd worden en dan weer naar de
ingang gebracht worden.
Het bestuur van de Snuffelschuur is
dringend op zoek naar mensen die dit op
zich willen nemen: op zaterdagochtend van
9.00 - 12.00 uur. Het zou het mooist zijn als
hiervoor 4 vrijwilligers te vinden zijn, die
dan in de maand kunnen rouleren. Gezien
onze
bijzondere
relatie
met
de
Snuffelschuur brengen we deze oproep
graag onder de aandacht van onze
gemeenteleden en andere lezers van deze
nieuwsbrief. Misschien zijn er wel jongeren
in onze gemeente die op zaterdagochtend
dit stukje vrijwilligerswerk willen doen?

Ons Eetcafé heet iedereen weer van
harte welkom!
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