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Orde van dienst

Zondag 17 januari 2021 10.00 uur
online kerkdienst

-mededelingen en orgelspel
-aansteken van de kaarsen
-welkom
-hand op het hart
-Lied 518: 1 en 5
-votum en groet
-bij de dienst
-Psalm 96: 1 en 3
-voor jong en ouder
-“Er is een bruiloft aan de
gang”
-Schriftlezingen Jesaja 62: 1-5 en Johannes
2:1-11
-Lied 525: 1, 4 en 5
-preek
-“Vandaag”
-intenties
-gebeden
-tenslotte
-zegen
- Lied 517: 1, 2 en 3
-hand op het hart
-mededelingenfilm en orgelspel

De tweede zondag na Epifanie. Het is de tijd
van het kerkelijk jaar waarin aan het licht
komt wat de komst van Jezus Christus -het
Kerstkind- voor de wereld te betekenen
heeft. We lezen er op deze zondag over in
het Johannesevangelie: Johannes 2:1-11, de
bruiloft in Kana. Voorganger is ds. Pieter
Goedendorp. Wim ter Haar bespeelt het
orgel. De Protestantse Kerk in Nederland
adviseerde in de afgelopen week dringend
om gedurende de lockdown niet te zingen
tijdens kerkdiensten. Dat advies volgen we
ook in de Michaëlkerk. Zo zullen er in de
komende weken opnieuw niet meer dan
zo’n zes mensen in de kerk zijn om de dienst
en de uitzending ervan via internet te
verzorgen.
De Michaëlkerk bestaat iedere zondagmorgen uit tientallen “huisgemeenten” in
Leersum en (ver) daarbuiten. Dat voelt wat
vreemd, maar stel je toch eens voor hoe we
ook in die voor elk van ons onzichtbare
verbreiding samen met tienduizenden,
honderdduizenden anderen deel uitmaken
van een -uiteindelijk- wereldwijd netwerk.
Deze zondag staat aan het begin van de
internationale “Week van gebed voor de
eenheid van de kerken.” Daarom willen we
juist tijdens de lockdown deze zondag de
verbinding van de kerken ook in onze
voorbeden benoemen.

De dienst begint om 10.00 uur en wordt live
uitgezonden
via
Kerkomroep:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498 .
De uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór
kerktijd. Schakel PC of Kerkomroep-app niet te
vroeg in: het kan gebeuren dat bij het opstarten
van de kerkzender, vijf minuten vóór tijd, het
beeld dan toch zwart blijft. Het kan helpen het
beeld te (‘refresh’ met de knop ⟳). Naderhand is
de dienst terug te zien via de knop “kijken” (PC)
of “beeld (app).
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Omzien naar
elkaar

In Memoriam
Steven Boonzaaijer

* Ederveen, 8 augustus 1936 † Leersum, 11 januari 2021

Er zijn - voor
zover bekend - op
dit moment géén gemeenteleden in het
ziekenhuis opgenomen. Er zijn inmiddels
enkele gemeenteleden die in de afgelopen
tijd te stellen kregen met een corona
infectie en thuis in quarantaine moesten.
Met hen hopen we op een voorspoedig
herstel, zonder nare complicaties.
Een aantal gemeenteleden ziet een operatie
tegemoet. De druk die de coronapandemie
op de ziekenhuizen legt, leidt voor hen tot
uitstel daarvan. Bij de onzekerheid over hun
behandeling wensen we hen goede moed
toe.
Wie werkzaam is in de zorg, ervaart in deze
weken de druk die de pandemie oplevert.
Gedenken we allen die zorg nodig hebben èn
wie zorg verlenen in onze gebeden.
Gedenken we wie de gevolgen dragen van
de aanhoudende lockdown: degenen die om
de risico’s van een infectie contacten
moeten mijden; de scholieren die aan huis
gebonden zijn; de ouders die opvoeding en
werk aan huis moeten zien te combineren;
de thuiswerkers die de collegialiteit op het
werk missen; de werknemers die er toch op
uit moeten; de werkgevers die zorgen
hebben voor de continuïteit van hun bedrijf;
de zelfstandigen die hun werk zagen
verdampen.
Gedenken we hen en laten we niet vergeten
dat we, ook al is het onmogelijk om vrijuit
bij elkaar op bezoek te gaan, op andere
manieren kunnen blijven meeleven met
elkaar. Een kaartje, een briefje, een app of
mailbericht, een telefoontje: er kan een
heleboel wèl!

We ontvingen bericht van overlijden van
ons gemeentelid Steven Boonzaaijer, 84 jaar
oud. Hij overleed thuis, afgelopen maandag
11 januari, na een periode van ziekte en
geleidelijk afnemende conditie van de
afgelopen anderhalf jaar. Daarbij heeft hij de
beperkingen die hem opgelegd werden
dapper gedragen, dankbaar voor alle zorg
en steun, kameraadschap en liefde die er
naar hem en zijn vrouw Els in die moeilijke
tijd uitgingen. Een regel uit de eerste brief
van Petrus kregen Els en Steven mee als
opdracht bij de kerkelijke bevestiging en
inzegening van hun huwelijk op 28
september
1961:
“Werpt
al
uw
bekommernissen op hem, want hij zorgt voor
u.” Die regel werd een belangrijk
levensmotto voor Steven en hij was
dankbaar die zorg van de Eeuwige te
kunnen ervaren in zijn leven en door zijn
kerkelijke betrokkenheid.
Komende maandag 18 januari zal de
uitvaart plaatsvinden. Om 10.30 uur begint
in de Michaëlkerk de dankdienst, die in
verband met de coronamaatregelen alléén
voor genodigden toegankelijk is. Via
Kerkomroep zal de livestream van die
dienst te volgen zijn. Aansluitend zal de
teraardebestelling plaats vinden op de
Nieuwe Algemene Begraafplaats.
Gelegenheid om de familie te condoleren is
er op vrijdag 15 januari tussen 19.30 en
20.30 uur in het Michaëlhuis.
We betuigen ook op deze plaats ons
medeleven aan Els Boonzaaijer, de kinderen
en kleinkinderen. We bidden voor hen om
Gods nabijheid in deze verdrietige tijd.

Bloemengroet
De bloemengroet van
zondag 10 januari was
bestemd voor de heer
Dick Doornenbal.
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Week van gebed voor de eenheid

Kindernevendienst
De scholen zijn dicht. En er is
op
zondag
ook
geen
kindernevendienst.
Wat
jammer! Maar je kunt de verhalen van Kind
op Zondag wel volgen! Kijk maar eens op
https://www.kindopzondag.nl/digitaal.
Daar zijn de verhalen te downloaden om ze
dan zelf of samen te lezen of ernaar te
luisteren! Ook de werkbladen bij het verhaal
zijn op deze site te vinden. Registratie is wel
verplicht, maar gratis. Je hebt daarvoor het
abonnementsnummer van onze kerk nodig.

Van 17 tot en met 24 januari is er weer de
jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid
van de christenen. Voor zondag 17 januari
bereidde de Geloofsgemeenschap Sint
Andries de viering voor die in Leersum in de
Johanneskerk zal worden gehouden.
Het liturgisch materiaal is voor de
Wereldraad van Kerken geschreven door de
in protestantse kringen ontstane zustergemeenschap
van
Grandchamp
in
Zwitserland. Het is mogelijk om elke dag
thuis online thuis met de gemeenschap van
Grandchamp mee te bidden. Dagelijks is er
een korte inleiding van zes minuten en een
getuigenis van drie minuten van mensen uit
verschillende kerken en verschillende
landen: https://directs.chemin-neuf.fr/ .
‘Klooster thuis' in de Week van gebed - bid
je mee?

Eerst dit

“Eerst dit” is de gratis Bijbelpodcast van EO,
IZB en NPO radio 2. De podcast brengt de
Bijbel tot klinken in je dagelijks leven en
helpt je om in de drukte van alledag ruimte
te vinden om groeien in geloof in God en in
het volgen van Jezus. Elke doordeweekse
dag is er een aflevering met steevast een
Bijbelgedeelte, een overdenking en een kort
gebed. Zeven minuten, een prima tijd om
thuis even voor te gaan zitten of onderweg
te beluisteren. “Eerst dit” is te beluisteren
via NPO radio 2, podcasts of een eigen app,
die in Appstore en PlayStore te downloaden
is.

Gebed om gerechtigheid in een
turbulente wereld
Als uw licht liefde heet
straal dan in de duisternis van de wereld die
haat kent.
Als uw licht vrede heet
straal dan in de duisternis van de wereld die
oorlog kent.
Als uw licht gerechtigheid heet
straal dan in de duisternis van de wereld die
onrecht kent.
Als uw licht genade heet
straal dan in de duisternis van de wereld die
zonde kent.
O God, wees licht in deze wereld.

Collectebestemmingen
Zondag 17 januari
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie
voor “Voedselbank Utrechtse Heuvelrug"
Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug
is opgericht in 2011. Men werkt uitsluitend
met onbetaalde vrijwilligers en heeft geen
levensbeschouwelijke visie.

uit: Zeggen en zwijgen – Oecumenisch
gebedenboek voor alledag
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 + collecte toevoegen (3) voor het
Zendingsdoel St. Albanië Comitévoedselpakketten
 volgende
 kies QR-code (geef d.m.v. een QRcode)
 onderstaande QR-code scannen of
van de beamer
 U heeft direct gegeven

Doelstelling is het (tijdelijk) verschaffen van
voedsel aan mensen die in de gemeente
Utrechtse
Heuvelrug
onder
de
armoedegrens leven, en het reduceren van
verspilling van voedsel. De stichting is
geheel afhankelijk van giften van lokale
bedrijven en instellingen, kerken en
particulieren en subsidie van de gemeente.
Voor voedsel wordt niet betaald. De
Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug
beoordeelt zelf niet of personen in
aanmerking komen voor een voedselpakket.
Dit gebeurt door verschillende instanties die
beroepsmatig
maatschappelijke
hulp
verlenen binnen de gemeente Utrechtse
Heuvelrug.
De voedselbank levert voedselpakketten
aan de inwoners van Driebergen, Doorn,
Leersum, Amerongen, Overberg, Maarn en
Maarsbergen. Eind 2019 voorzagen ze
wekelijks
73
gezinnen
van
een
voedselpakket. Hiervoor zetten zich
wekelijks meer dan 75 vrijwilligers in.

Namens het College van Kerkrentmeesters
en de Diaconie,
Lia van de Lagemaat en Jos Versluis

Als u vragen heeft of het lukt niet om de app
te installeren, neem dan contact op via de
mail: jozefversluis@gmail.com of bij acute
hulp 06-21809374.

Helpt u ook uw medemens?
Alvast hartelijk dank!

Start Actie Kerkbalans 2021: Geef
voor je kerk

De algemene kerkelijke collecte op deze
zondag is bestemd voor beeld- en geluid
en de kosten van de internetdiensten.
Van harte aanbevolen!
Het nummer van de diaconie is:
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie
Michaëlkerk Leersum.
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke
collecte kunt u overmaken op
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem.
Leersum.

In de week van 16 t/m 23 januari valt ook
bij u de brief voor Kerkbalans op de mat. De
antwoordenvelop wordt in de week van 23
t/m 30 januari bij u opgehaald. Het thema
van de jaarlijkse actie Kerkbalans is dit jaar
‘Geef voor je Kerk’. Wist u trouwens dat dit
de grootste inzamelingsactie van het land
is? Overal vragen plaatselijke kerken en
parochies aan hun leden om een financiële
bijdrage over te maken. Ook vanuit de
Michaëlkerk vragen we nadrukkelijk om uw
steun! Wilt u ook dat de Michaëlkerk kan
blijven doen waar ze al eeuwenlang voor
staat? Geef dan vandaag voor de kerk van
morgen.

Geven via de Givt-app!
Er wordt steeds meer gegeven via de Givtapp! Heeft u een smartphone, download dan
de app via www.givtapp.net/download of
zoek de app op in de App Store of Google
Play. Een andere methode om via de Givtapp te geven is:
 Open de Givt-app
 Vul bedrag in collecte (1) voor de
Diaconie
 + collecte toevoegen (2) voor het
College van Kerkrentmeesters

Mogen we op u rekenen?
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