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ds. René de Reuver
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Liesbeth van de Waerdt
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NL 70 RABO 03 02 11 16 97
Bankrekeningnummer kerk:
NL 62 RABO 03 73 72 41 28

Wanneer de weersomstandigheden het
toelaten is er in aansluiting op de dienst
mogelijkheid om op het Kerkplein -met
inachtneming van de regels- onder het
genot van een kop koffie na- en bij te praten.

Zondag 27 september
We verwelkomen ds. René de Reuver uit
Houten als gastvoorganger in ons midden.
Ds. De Reuver is sinds vier jaar als scriba
van de synode werkzaam in de Protestantse
Kerk. Hij ging in de afgelopen jaren al enkele
keren in ons midden voor en verheugt zich
op het weerzien, ook al zal dat in deze tijd
anders zijn dan anders. Als vanouds begint
de kerkdienst weer om 10.00 uur!
Er is kinderoppas voor de kleinsten en
nevendienst voor kinderen
in de
basisschoolleeftijd.

Afgelopen zondag moesten we voor het eerst
een aantal aanmelders teleurstellen, omdat we
niet meer mensen in het kerkgebouw kwijt
konden. Vandaar dat we inmiddels besloten
hebben ook zoveel mogelijk zitplaatsen (én het
beamerscherm) in het Michaëlhuis te gaan
inzetten. Mocht je op enig moment bericht
krijgen dat er geen plek meer is, dan is dat
natuurlijk heel jammer. Maar je wordt wel als
eerste aanmelder voor de zondag erop
genoteerd!

Wil je naar de kerk komen, bel of app dan
uiterlijk vrijdagavond naar 06 82 73 48 61.
Je krijgt dan contact met één van de leden
van de coördinatiegroep. Aanmelden blijft
vanwege de corona-maatregelen nodig. Heb
je aarzelingen? Geen probleem, maar weet
dat de anderhalve meter maatregel in de
kerkruimte goed wordt toegepast!

Orde van dienst zondag 27 september
2020
Mededelingen, introfilm en orgelspel
Aansteken intentiekaarsen
Welkom
Psalm van de zondag: Psalm 121
Hand op het hart
Gebed op de drempel, ‘votum’ en groet
Bij deze dienst…
Zingen: lied 280: 1, 2, 3, 6 en 7
Met de kinderen
Gebed om de verlichting door Gods Geest
Schriftlezing:
OT: Ezechiël 18: 25-32
NT: Lucas 7: 11-17
Zingen: Psalm 25: 1 en 6
Verkondiging
Lied 608 (gezongen door Lenny Kuhr)
Gebed, afgesloten met het “Onze Vader”
Tenslotte

Iedereen die naar de kerk komt wordt
verzocht uiterlijk 9.45 uur in de kerk
aanwezig te zijn. We gebruiken in deze
periode 1 ingang: de zijdeur van het
Michaëlhuis.
Leden van het coördinatieteam wijzen je
graag waar je plaats kunt nemen. Na afloop
van de dienst wachten we ook weer op hun
aanwijzingen om het verlaten van de kerk
op een goede manier te laten verlopen.
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over de verhouding tussen hoop en liefde
vormden de rode draad in de dienst. Wat
was het móói om gemeenteleden op video in
de dienst aan het woord te horen over hun
bronnen van blijdschap en hoop.
En
prachtig, het lied dat Carine Roos zong: “Let
love be real” / “Maak liefde waar”. Kijk ‘t
nog maar eens terug op Kerkomroep! En
wat in de kerk nog onmogelijk is, konden we
na de dienst op het Kerkplein nog even
doen: onder begeleiding van Roland van
Barneveld zongen we nog heerlijk samen.
Wat hadden we dát al lang gemist. De
ontroerde reacties getuigden ervan!

Zegen
Zingen: lied 418: 2, 3 en 4
Hand op het hart
Filmpje met collectedoelen

De dienst begint om 10.00 uur en wordt 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.

Omzien naar elkaar
Harry Lokhorst
moest vanwege de
behandeling die hij ondergaat worden
opgenomen in ziekenhuis De Gelderse
Vallei. Hopelijk slaagt de opzet en kan Harry
nog dezer dagen weer thuis terugkeren. Na
een lange opname in het UMC is Tjeerd
Jongeling naar zorgcentrum Bovenwegen,
Heideweg 2, 3708 AT Zeist, toegegaan. Daar
kan hopelijk aan herstel en revalidatie
worden gewerkt. De vooruitzichten blijven
daarbij alsmaar onzeker. De heer Henk
Steenbeek kwam ten val en kneusde
daarbij de heup. Hij ging nu voor enige tijd
naar De Ridderhof, De Postmeester 93, 3958
DC Amerongen.
Mevrouw Corrie
Doornenbal-van Doorn tobt al langer met
de gezondheid en heeft nu naast mangelzorg
ook thuiszorg nodig om haar te
ondersteunen.
Zoals bekend zijn er meer gemeenteleden
die
met
(chronische)
ziekte
en
veranderende perspectieven te maken
hebben. Niet iedereen stelt er prijs op steeds
genoemd te worden. Dat moet ons niet
weerhouden om met hen mee te leven en
hen te gedenken in onze gebeden. We
wensen hen en allen die om hen heen staan
kracht en Gods liefdevolle nabijheid toe.

Kerkdiensten komende periode
4 oktober: ds. Pieter Goedendorp
11 oktober: ds. Pieter Goedendorp
18 oktober: ds. Pieter Goedendorp

Van start

Afgelopen zondag, nog op een mooie
nazomerdag, stonden we in de dienst in de
Michaëlkerk stil bij de start van het nieuwe
seizoen in het kerkenwerk. Een bijzondere
‘startzondag’ dit jaar, in de wetenschap dat
het leven de komende maanden nog flink
door Covid19 zal worden bepaald. Het
weerhield ons niet om binnen de
mogelijkheden een viering te houden met
het oog op de hele gemeente - in levenden
lijve aanwezig of online verbonden. De
slogan ‘Hou moed. Heb lief!’ was het motto.
Woorden van Paulus uit 1 Korintiërs 13

Bloemengroet
Fijn dat de diaconie in
samenwerking met de
bloemencommissie
weer zorgt voor een
mooi boeket bloemen
in de kerk. Op zondag
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20 september ging die bloemengroet naar
de heer Gerrit van de Lagemaat.

aan BWC gedoneerd. Zo kon Maarten
Westerduin in de nacht van woensdag op
donderdag het eerste luchttransport
begeleiden, waarbij alvast 122 Leersumse
slaapmatjes meegingen. De diaconie vraagt
ons nu om bij de noodhulpactie aan te
sluiten en te helpen. Een gift is welkom op
IBAN NL70 RABO 0302111697 onder
vermelding van “Actie Moria.” Tot
woensdagmorgen werd zó al € 115
bijeengebracht. Dank voor alle hulp!

Vacatures kerkenraad
Er ontstaan aan het eind van het jaar twee
vacatures in de kerkenraad: wijkouderling
Bert Hogendoorn en scriba Ina Wolff willen
het stokje graag weer aan iemand anders
overdragen. Een mooie kans voor iedereen
die zich verantwoordelijk voelt voor het
reilen en zeilen van onze gemeente en
daaraan een bijdrage wil leveren! We doen
hierbij een oproep aan de hele gemeente om
na te denken over mogelijke kandidaten. En
misschien bent u/ben jij wel degene die een
van deze functies op zich wil nemen?
Degenen die eerst nog wat meer informatie
willen hebben: laat het ons weten via de
scriba en/of de predikant. We gaan graag
hierover met je in gesprek.

Catechesegroep – start
maandagavond 5 oktober
Op maandagavond 5 oktober start de
catechesegroep weer, gewoon van 19.00 tot
19.45 uur in het Michaëlhuis. Alle jongeren
van 12 tot en met 17 jaar zijn van harte
welkom. Ze krijgen een dezer dagen
persoonlijk een uitnodiging. Mocht dat
onverhoopt niet gebeuren, zie dan dit stukje
als die uitnodiging en weet dat we je graag
zien op 5 oktober om 19.00 in het
Michaëlhuis!

Help Moria!
De brand in vluchtelingenkamp Moria op
Lesbos op 8 en 9 september j.l. was
wereldnieuws.
Jarenlang
trokken
mensenrechtenorganisaties al aan de bel
over omstandigheden in Moria en werd er
gewaarschuwd dat het een keer helemaal
mis zou gaan. Dat gebeurde met de brand op
8 en 9 september.

Esther Gijsbertsen en Pieter Goedendorp

Bijbelgespreksgroep – woensdag 14
oktober
Eens in de maand zal op woensdagmorgen
de bijbelgesprekskring onder leiding van ds.
Pieter Goedendorp weer bij elkaar komen.
De eerste bijeenkomst is op woensdag 14
oktober van 10.00 tot 11.30 uur in de grote
zaal van het Michaëlhuis. We sluiten aan bij
het jaarthema “Het goede Leven”.

De Boekenclub – maandag 16
november: “Wees onzichtbaar”
De Nederlandse organisatie “Because We
Carry”
(BWC)
is
één
van
de
vrijwilligersorganisaties die al jaren hulp
verlenen op Lesbos. Ons gemeentelid
Maarten Westerduin is er één van de
ervaren vrijwilligers. BWC startte meteen na
de brand een actie om 15.000 slaapzakken
en -matjes naar de berooide kampbewoners
te kunnen sturen. De diaconie van de
Michaëlkerk heeft vorige week een bedrag

Op maandagavond 16 november start een
nieuw seizoen Boekenclub. We lezen Murat
Isik: “Wees onzichtbaar”. Helaas is -in
tegenstelling met wat vorige week per abuis
werd gemeld- géén ‘leeskringkoffertje'
beschikbaar. Wel belangstelling om mee te
doen? Neem even contact op met Jolande
Bos,
tel.
06-57584811,
e-mail:
j.bos@pknleersum.nl.
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met ons te bidden voor ieder die zich inzet
in het kerkenwerk.

Open ochtenden
Iedere vrijdag is er
van 10.30 – 12.00
uur gelegenheid in het
Michaëlhuis om elkaar
te ontmoeten, bij te praten, en een kop
koffie te drinken. Of om gewoon even rustig
in de kerk te gaan zitten of bij de nis met
gedachtenisstenen te kijken. De boekspot in
de hal is ook open.
Van harte welkom!

Riek van Hussel

Collectebestemmingen
Zondag 27 september 2020
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie
voor “Kerk in Actie - Vredeswerk"
In de Vredesweek collecteren we voor het
Vredeswerk van de Protestantse Kerk. Op
veel plaatsen in de wereld verlangen
mensen naar vrede. Mensen die voor bruut
geweld moeten vluchten, mensen die
nergens welkom zijn of niet gehoord
worden. De Protestantse Kerk wil er voor
hen zijn en steunt de vredesinitiatieven van
Kerk in Actie en PAX.
In Nigeria steunt Kerk in Actie de
Nigeriaanse kerken, die slachtoffers van het
geweld in eigen land helpen bij het
verwerken van hun trauma’s. Christenen en
moslims verbeteren samen hun situatie en
zijn bondgenoten in hun strijd tegen
armoede en terrorisme. In Nederland is er
steun voor SKIN, organisatie van migrantenen internationale kerken, om elkaar als
christenen te ontmoeten en van elkaar te
leren.
In Irak steunt PAX het werk van een
organisatie die vecht tegen seksueel en
gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen.
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het
vredeswerk van de Protestantse Kerk
mogelijk. Van harte aanbevolen!

Gebedskring
Soms kun je niet slapen, zie je beren op de
weg en zijn er dingen waar je als een berg
tegen op ziet! En dan zingt er “zomaar”
ineens een lied in je hoofd, een
bemoediging, die de beren verjaagt en de
berg afvlakt: “Je hoeft niet bang te zijn, al
gaat de storm tekeer, leg maar gewoon je
hand in die van onze Heer. Je hoeft niet bang
te zijn, al gaan de lichten uit. God is er en Hij
blijft, als jij je ogen sluit”.
Er is
dankbaarheid voor zo’n bemoediging, een
opbeurend bericht of telefoontje, voor
goede uitslagen na onderzoek, voor een
geslaagde operatie en thuiskomst uit het
ziekenhuis, voor een huwelijksjubileum en
voor ons dagelijks brood! Zo danken we
samen en geven gebedspunten aan elkaar
door, zodat de “lofzang gaande blijft”, maar
ook de voorbede! Als punten van gebed zijn
onder meer genoemd mensen die wachten
op een operatie, die zware kuren en
behandelingen moeten ondergaan, die in
onzekerheid leven, wachtend op uitslagen
van onderzoeken, die eenzaam zijn of rouw
dragen om het verlies van een geliefde. Nu
de aantallen met-het-coronavirus-besmette
mensen dagelijks oploopt, maken veel
mensen met een wankele gezondheid zich
zorgen en anderen lijken een korter lontje te
krijgen door alle maatregelen, kortom ook
voor ieder die in strengere isolatie gaat, om
risico’s zoveel mogelijk te vermijden, de
mensen die werken in de zorg en andere
hulpverleners
wordt
gebeden.
Vanzelfsprekend gaat het gebed door voor
alle slachtoffers van het corona virus,
oorlogsen
natuurgeweld:
grote
bosbranden en sprinkhanenplagen in Afrika
en Azië, en de vluchtelingen. Wij vragen u

Het nummer van de diaconie is:
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie
Michaëlkerk Leersum.
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:
catechese en pastoraat.
Als u onze gemeente wilt steunen met een
extra gift, kunt u deze overmaken op:
NL 40 RABO 03 73 72 41 36 onder
vermelding van "gift corona".
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