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Zondag 7 juni 2020
Zondag van de Drie-eenheid

van vier gemeenteleden zingt de liederen in
de dienst.

De zondag na Pinksteren brengt ons op de
drempel van de lange feestloze helft van
het jaar. Op deze zondag wordt het feest
van de Drie-eenheid gevierd: ‘Trinitatis’.
We geloven in een God die zich laat zien in
drie gestalten: als Vader, als Zoon en als
heilige Geest. “Scheppend, helend en
vernieuwend” om het met professor Gijs
Dingemans te zeggen.
Er zijn er die Trinitatis maar een vreemd
“feest” vinden. Kun je feest vieren om een
“leerstuk” uit de christelijke theologie? Nou,
dat is te zeggen! Wanneer we belijden dat
God èn Vader èn Zoon èn heilige Geest is
dan zeggen we ook dat Hij in zichzelf al uit is
op relaties. God is geen afstandelijke God.
Geen Iets, de Eeuwige of iets anders
onpersoonlijks. Maar Hij is een bloedwarme
God, liefde in zichzelf, uit op een liefdevolle
relatie met ieder mens. En zo is Hij in de
gedaante van Jezus Christus mens onder de
mensen geworden. En zo komt de Heer in de
gedaante van de heilige Geest ons allen nog
altijd dag in dag uit tegemoet. Trinitatis
viert geen ‘leerstuk’ maar is de afterparty
van Pinksteren. We vieren de liefde van God.

De internetdienst begint om 09.00 uur, de
uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór
kerktijd. Schakel op PC of 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 liturgie voor zondag 7 juni
-orgelspel
-aansteken Paaskaars en intentiekaarsen
-welkom
-Lied 8-A: 1, 2, 3 en 6
-hand op het hart
-gebed op de drempel, votum en groet
-bij deze dienst
-Sela: “Breng ons samen” Opwekking 797
-dominee Beer…
-Schriftlezing Matteüs 28: 16-20
-Lied 705: 1 en 3
-overdenking
-Lied 984: 1, 2, 4 en 6
-dank- en voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
-tenslotte…
-zegen
-Lied 305
-hand op het hart
-collectebestemmingen
-zwaaien naar…

Ds. Pieter Goedendorp gaat deze zondag
voor in de dienst. Ouderling en lector is
Coby Gerestein. Gerard Rosier bespeelt het
orgel. Henk Boeve en Jos Tollenaar regelen
techniek en geluid, terwijl Gerben Jacobs,
Martijn Clarijs en Ronald van den Hoek
camera en beeld verzorgen. Een zanggroep
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“Dans mee met Vader, Zoon en Geest”

knutseltassen gezorgd, die door de kinderen
met veel plezier gebruikt zijn!

Dans mee met Vader, Zoon en Geest,
kom binnen in hun kring,
dat wervelende samenspel
van ver voor ons begin.
De wereld van vandaag is ons
vanouds al toegedacht
als dansvloer waar de liefde leidt
en waar de hoop ons wacht.
Zie het gezicht van deze Drie:
een kind in Betlehem,
een mens tot bloedens toe gekroond
buiten Jeruzalem.
De dans van de Drievuldigheid
wordt door geen dood gestuit.
Want stokt ons dansen in het graf,
ook daar leidt God ons uit.

Omzien naar elkaar

Zing mee, wij zijn door deze Drie
in vuur en vlam gezet,
nu Pinksteren de vrijheid geeft
te zeggen wie ons redt!
Ook wij hebben het juk gekend
van Adams erfenis.
Laat horen hoe die zware last
ons afgenomen is.

Om zicht te kunnen houden op elkaar noemen
we in de Nieuwsbrief de namen van onze
zieke gemeenteleden.
Denkt u in deze
bewogen tijden ook om hen in gebeden en een
teken van betrokkenheid? Een kaartje doet of
ander teken van medeleven doet veel goed.
Zo’n blijk van betrokkenheid stellen ook onze
senioren beslist op prijs. Zij zijn intussen al
zolang afgesneden van bezoek van hun
naasten!

Wij dansen mee met deze Drie,
op weg van feest tot feest.
Een jubelzang gaat in het rond
om Vader, Zoon en Geest.
De liefde, het geloof, de hoop,
zij leiden tot dit lied:
verweven met ons leven is
de dans van deze Drie!

Piet Versteegh revalideert nog altijd in
MRC Aardenburg, Korte Molenweg 3, 3941
PW Doorn. Tjeerd Jongeling is in
afwachting van de hersteloperatie, die
hopelijk in juni plaatsvindt, opgenomen in
verpleeghuis de Lichtenberg, Utrechtseweg
293, 3818 EH Amersfoort. Rijk van
Geijtenbeek verblijft in het Zonnehuis,
intussen op de revalidatieafdeling ‘Nieuw
Sandenburg’. Het adres: Bergweg 2, 3941
RB Doorn. Ria van Geijtenbeek verhuisde
vorige week naar zorgcentrum Elim,
Koenestraat 128, 3958 XB Amerongen.

(Sytze de Vries - Lied 706)
Pinksteren met de kinderen
Een bijzonder Pinksterfeest, afgelopen
zondag. De kerk bleef leeg, maar wat wisten
we ons met elkaar in alle generaties
verbonden! Josephine van Geijtenbeek zong
“Mag ik dan bij jou?” en samen met 16
andere kinderen “Boven, onder, voor en
achter”.
(De video die we ervan op
Facebook plaatsten werd opgemerkt door
de landelijke kerk en kwam op de
Facebookpagina van JOP [“Jong Protestant”]
terecht!). De leiding van de kindernevendienst heeft bij alle kinderen aan huis

Een aantal gemeenteleden is thuis bezig met
langdurige behandelingen. We gedenken
onze zieken op hoop van zegen over hun
behandeling in onze gebeden en wensen
hen goede moed en sterkte toe.
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Bericht van overlijden

weken…) de streams van de onlinevieringen
op het YouTube-kanaal:

We ontvingen bericht van overlijden -na een
kort ziekbed- van ons gemeentelid Aart van
Amerongen. De heer Van Amerongen werd
op 18 februari 1935 in Leersum geboren en
overleed in het Diaconessenhuis in Utrecht
op 26 mei j.l. De plechtigheid voorafgaand
aan de crematie vond donderdag 4 juni
plaats in besloten kring. Onze deelneming
gaat uit naar de kring van familie en naasten
van Aart van Amerongen.

https://www.youtube.com/channel/UCMKf
rhydBkK5VUd8ngRrTvw
Geslaagd!

Pastoraat - omzien naar elkaar
Hoewel de richtlijnen vanuit de overheid
meer ruimte gaan bieden in het openbare
leven, is voorzichtigheid en afstand bewaren
nog steeds een belangrijk uitgangspunt. In
plaats van bij iemand op bezoek gaan
kunnen we ook op andere manieren blijven
omzien naar elkaar. Een kaartje, een briefje,
een bericht, een telefoontje. Het zijn maar
kleine gebaren, maar vaak blijken ze van
grote betekenis. Ook ds. Pieter Goedendorp
en
de
wijkouderlingen
leggen
de
gebruikelijke huisbezoeken nog niet af. Zij
proberen in deze periode zoveel mogelijk
telefonisch contact te onderhouden. Mocht u
zelf een van hen willen spreken, aarzel dan
niet hen te benaderen:
Wijk 1 – Wim Immink (451950)
Wijk 2 – Liesbeth van de Waerdt (412995)
Wijk 3 – Ida Hogendoorn (456347)
Wijk 4 – Bert Hogendoorn (416272)
Wijk 5 – Coby Gerestein (410649)
ds. Pieter Goedendorp (453845),
p.f.goedendorp@pknleersum.nl

Geen centraal schriftelijk, geen spannende
wachttijd, geen eindexamenfeest: door de
coronacrisis sluit het examenjaar heel
anders af dan anders. Minister Slob riep 4
juni uit tot landelijke dag voor alle geslaagde
scholieren. Afhankelijk van de school
hoorden sommige leerlingen al eerder dat
ze geslaagd waren, maar donderdag was het
de bedoeling dat het einde van de
middelbare schooltijd met alle leerlingen
samen werd gevierd. De jongeren uit ons
midden die met goed gevolg hun
eindexamen hebben afgerond: ook op deze
plaats van harte gefeliciteerd daarmee en
alle goeds toegewenst bij de stappen die je
nu gaat zetten naar je toekomst!
Is het je dit jaar niet gelukt om over de
eindstreep heen te springen? Bedenk: de
aanhouder wint. Jouw tijd komt nog wel!
ds. Pieter Goedendorp en Ina Wolff

Michaëlkerk op Social Media

Gebedskring

Sinds het begin van de coronatijd hebben de
social media voor onze kerk meer betekenis
gekregen. De Facebookpagina Michaëlkerk
PKNLeersum heeft geleidelijk aan meer dan
400 (!) volgers gekregen, lang niet allemaal
uit Leersum, maar toch… En om filmpjes
makkelijk terug te kunnen vinden zijn we
begonnen met een YouTube-kanaal met
dezelfde naam: Michaëlkerk PKNLeersum.
Wie de pagina’s volgt, krijgt vanzelf een
mededeling wanneer er een nieuw item is
geplaatst. Naast de “Zwaaien naar…”
filmpjes staan ook het Paaskoor en het
Pinksterkinderkoor en (steeds voor enekele

Ook in de afgelopen week hebben we weer
punten aan elkaar doorgegeven om te
danken en te bidden. Dankbaar zijn we voor
het Pinksterfeest, dat we mochten vieren, al
was het anders dan vorige jaren en voor de
inbreng van de kinderen, die een mooi koor
vormden en zo mee deden in de dienst!
Dankbaar voor het mooie weer, waardoor
het 60 jarig huwelijksfeest van Henk en
Klaartje Lokhorst in de openlucht gevierd
kon worden (vanwege de corona
maatregelen) met veel gasten die langs
kwamen! Dankbaar ook voor de scholen die
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weer langzaam open gaan, voor de jongeren
die slaagden voor hun eindexamen, voor de
versoepeling van de regels rondom het
coronavirus. Gebedspunten zijn de ernstig
zieken, de mensen die zware behandelingen
ondergaan en daardoor meer risico lopen,
voor hen die wachten op een operatie, de
mensen in rouw, de eenzamen, die zich juist
nu vaak nog meer alleen voelen, maar ook
dat mensen zich blijven houden aan de
ander-halve-meter regel. Voorbede werd
gevraagd
voor
iemand
in
een
woonzorgcentrum, die besmet is met het
corona virus en voor ieder, die vecht voor
zijn/haar gezondheid in ziekenhuis of
revalidatie centrum en voor alle mensen in
de zorg, die weer een beetje op adem komen
na de intensieve zorg die ze hebben
gegeven.
Weet u mensen die voorbede nodig hebben
of wilt u dat we voor u bidden, laat het
gerust weten! Graag willen we u vragen met
ons te bidden voor alle mensen, die zich
inzetten voor vrede en gerechtigheid voor
iedereen, ongeacht huidskleur, geloof,
geaardheid of wat dan ook!

De
mensen
die
al
in
moeilijke
omstandigheden leven, hebben het extra
zwaar. Voor de partners van Kerk in Actie is
het steeds moeilijker om kwetsbare mensen,
ouderen en kinderen, te ondersteunen. Maar
we mogen hen juist nu niet vergeten!
Borderline Lesvos helpt vluchtelingen die
vastzitten op het Griekse eiland Lesbos.
Volgens afspraken tussen de EU en Turkije
moeten zij worden teruggestuurd naar
Turkije, maar in de praktijk komt hier
vanwege lange procedures weinig van
terecht. Nog steeds komen iedere maand
veel vluchtelingen aan op de kust. De
organisatie richt zich op medische zorg voor
vluchtelingen. Borderline biedt eerste hulp,
informatie en transport aan vluchtelingen
die met bootjes aankomen op de kust van
Lesbos.
Borderline Lesvos begon in 2015 en werd in
2016 een onafhankelijke NGO. Ze zijn actief
met verschillende projecten, zoals de eerste
opvang van vluchtelingen (noodhulp), maar
ook
met
integratieprojecten
die
samenwerken met de lokale bevolking en
vluchtelingen op Lesbos. Ze geloven dat het
opbouwen van een inclusieve gemeenschap
van solidariteit en waardigheid, waarbij
bruggen
gebouwd
worden
tussen
vluchtelingen, lokale bevolking en mensen
wereldwijd, het enige antwoord kan zijn op
de zogenaamde 'vluchtelingencrisis'.
Het nummer van de diaconie is:
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. de
diaconie Herv. Gem. Leersum.

Riek van Hussel
Bloemengroet
De bloemen die op
Pinksterzondag in
de kerk stonden
waren bestemd voor
Frank en Janneke Firet,
als dank voor hun grote
en trouwe inzet voor de online
kerkdiensten.

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: orgel en muziek.

Blijf onze kerk juist ook in deze tijden
financieel steunen!
A.s. zondag collecteert de diaconie voor
“Kerk in Actie, opvang voor gestrande
vluchtelingen”
Wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen
door de gevolgen van de corona-pandemie.
Tienduizenden mensen zijn ziek en
duizenden gestorven. Overal valt het sociale
leven
stil.
Voor
ouderen
en
hulpbehoevenden wordt het moeilijker om
hulp te ontvangen. We leven in onzekerheid
en angst voor onze naasten en onszelf.
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