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De liturgie voor zondag 28 juni

De tweede zondag van de zomertijd. Net als
de afgelopen zondag lezen we uit het boek
van de profeet Jeremia en uit het
Matteüsevangelie. Een stuk van een brief
van Jeremia aan ballingen in Babylonië. Een
hart onder de riem. Een woord van troost:
“God laat jullie niet in de steek. Ook al
beleven jullie barre tijden, Hij heeft je geluk
op het oog.” En het evangelie maakt dat
concreet. “Een beker water kan genoeg zijn.”
Of een luisterend oor. Ds. Pieter
Goedendorp
gaat
voor
in
deze
internetviering. Gerard Rosier begeleidt de
dienst op het orgel. Namens de kerkenraad
is Bert Hogendoorn ouderling van dienst.
Marian Clarijs is lector. De zanggroep wordt
gevormd door Pieter Hogendoorn, Irene
Hogendoorn, Jan Stelwagen en Marian
Clarijs. Jorrit Peter Jorritsma, Paul
Tollenaar, Ronald van den Hoek brengen de
dienst in beeld. Voor geluid en techniek
zorgen Reinier Bijkerk en Jos Tollenaar.

aansteken Paaskaars en intentiekaarsen
welkom
psalm van de zondag: Psalm 84: 1 en 6
hand op het hart
gebed op de drempel, ‘votum’ en groet
bij deze dienst…
Sela: ‘Een weg naar U’
Met ds. Beer
Schriftlezing: Jeremia 29: 1 . 4-7 . 11-14
Zingen: Lied 316: 1
Schriftlezing: Matteus 10: 38-42
Zingen: Lied 316: 4
Overdenking
Zingen: lied 816
gebed, afgesloten met het “Onze Vader”
tenslotte
zegen
Zingen: Lied 838: 1 en 3
hand op het hart
collectebestemmingen
zwaaien naar…

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 ⟳).

Zwaaien naar….
De afgelopen weken hebben we kunnen
genieten van de "zwaaifilmpjes" ter
afsluiting van de internetdienst op
zondagmorgen. Cameraman Henk Boeve
wist ons iedere keer weer te verrassen met
zijn opnames in Leersum en ver daarbuiten!
A.s. zondag zal het laatste zwaaifilmpje te
zien zijn. We sluiten hiermee een periode af
dat de internetdienst vrijwel de enige
manier was waardoor we met elkaar in
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verbinding stonden. We gaan nu een
periode tegemoet waarin de kerkbanken heel voorzichtig - weer enigszins gevuld
worden. Het "zwaaien naar" hopen we dan
stapje voor stapje weer in werkelijkheid te
kunnen doen.
Ook op deze plek onze hartelijke dank aan
Henk voor de mooie, vrolijke en soms ook
ontroerende momenten die hij ons op deze
manier bezorgd heeft!
Wilt u de filmpjes nog even terugkijken?
https://www.youtube.com/channel/UCMKf
rhydBkK5VUd8ngRrTvw

Jongeling is opgenomen in verpleeghuis de
Lichtenberg, Utrechtseweg 293, 3818 EH
Amersfoort. Rijk van Geijtenbeek verblijft
in het Zonnehuis, Bergweg 2, 3941 RB
Doorn.
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.
Bezoekwerk
De richtlijnen vanuit de overheid bieden
meer en meer ruimte in het openbare leven.
Toch zijn voorzichtigheid en afstand
bewaren nog steeds belangrijk om Covid-19
op afstand te houden. Ook ds. Pieter
Goedendorp
en
de
wijkouderlingen
beperken de gebruikelijke huisbezoeken. Zij
proberen in deze periode zoveel mogelijk
telefonisch contact te onderhouden. Maar er
zijn ook binnen de kerkelijke gemeente
allerlei andere manieren om mee te leven
met elkaar. Een kaart, een briefje, een
bericht, opbellen: het zijn maar kleine
gebaren, maar vaak blijken ze van grote
betekenis.
Mocht u wijkouderling of predikant willen
spreken, benader hen dan gerust.

Gebed
Als wij bezorgd zijn, God,
bidden wij U niet om
zorgeloosheid,
maar om vertrouwen op
uw zorg voor ons;
sta niet toe dat wij ons
zorgen maken
over zaken die er niet toe doen,
houd de opgewektheid in ons levend
ook als zorgen ons terneer slaan;
laat uw naam, uw rijk, uw wil,
ons een zorg zijn,
maak ons zorgzaam voor elkaar.
(uit: Wim R. van der Zee “Zondagswoorden”)

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

Omzien naar elkaar
Om zicht te kunnen houden op elkaar noemen
we in de Nieuwsbrief de namen van onze
zieke gemeenteleden. Ook al worden veel
beperkende maatregelen dezer dagen
verlicht, voor hen en voor mensen in
risicogroepen blijft het een spannende tijd.
Een kaartje of -als het kan- een telefoontje
kan veel goed doen.

Berichten van de kerkenraad
Openluchtdienst vervalt
Voor zondag 12 juli stond de jaarlijkse
oecumenische openluchtdienst op het
programma, die dit keer georganiseerd zou
worden door de RK geloofsgemeenschap St.
Andries.
Gezien de situatie rondom de Corona
pandemie en alle voorschriften en kerkelijke
richtlijnen van dat moment hebben zij laten
weten dat het onhaalbaar is om dit jaar een
openluchtdienst of een vervangende
oecumenische dienst in een kerkgebouw te
organiseren. Een beslissing die wij uiteraard

Vorige week vrijdag mocht Piet Versteegh
dan eindelijk weer naar huis terugkeren, na
zowat drie maanden opname in ziekenhuis
en revalidatie instelling. Bep van Hussel
moest vorige week worden opgenomen in
het Diaconessenhuis in Utrecht. Naar
verwachting keert hij vandaag weer naar
huis terug. Ook Gerry Verhagen-de Greef
werd daar eind vorige week opgenomen. Zij
keerde dinsdag thuis terug.
Tjeerd
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respecteren.
In
plaats
van
deze
openluchtdienst zullen wij nu een eigen
dienst in de Michaëlkerk houden.

wilt komen proefdraaien: we zien uw
aanmelding graag tegemoet.
Hoe gaat het in z'n werk?
Wanneer u naar de kerkdienst (van 5 juli)
wilt komen, ontvangen we graag uiterlijk
vrijdagavond 3 juli uw aanmelding, bij
voorkeur per whatsapp op 06-82734861,
als dit niet lukt kunt u op dit nummer bellen.
U moet dan doorgeven:
- de naam van de aanmelder (een
naam voor het gehele huishouden);
- het aantal volwassenen dat wenst te
komen;
- aantal kinderen dat wenst te komen;
- dat iedereen die aangemeld is niet
verkouden is en geen koorts heeft.
Als er meer aanmeldingen binnenkomen
dan er plaatsen zijn, wordt u hierover via
whatsapp of telefonisch geïnformeerd.
Degenen die niet geplaatst kunnen worden
zullen voor de volgende kerkdienst als
eerste aanmelder geplaatst worden.
Bovengenoemd telefoonnummer kan tevens
benaderd worden voor algemene vragen.
Dit kunnen gemeenteleden zijn met vragen
over de gang van zaken of gasten die onze
kerkdienst komen bezoeken.
Voorlopig is er nog geen mogelijkheid voor
koffiedrinken na de dienst.
Hieronder treft u de belangrijkste
afspraken uit het gebruiksplan aan:
o Kom alleen als u geen klachten heeft;
mensen die ziek of verkouden zijn
blijven thuis.
o Kerkgangers houden anderhalve
meter afstand van elkaar.
o Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
o Volg de aangewezen looproutes en
volg de aanwijzingen van de
gastheren/vrouwen (coördinatoren,
koster en verdeler) op bij aankomst
en vertrek.
o Kapstokken worden niet gebruikt.
Jassen worden naar de zitplaats
meegenomen.
o Gemeentezang is vooralsnog helaas
niet toegestaan. Wel is een kleine
zanggroep van maximaal 4 personen
aanwezig welke plaatsneemt in het
koor. U bent van harte uitgenodigd
om deel te nemen in de zanggroep
en kunt zich hiervoor aanmelden.

Kerkdiensten na 1 juli
De kerkenraad heeft afgelopen woensdagavond besloten dat er vanaf 5 juli weer
kerkdiensten met bezoekers zullen worden
gehouden. Hiervoor is een gebruiksplan
opgesteld, dat op de website in te zien is en
beschikbaar in de kerk bij de koster.
De samenkomsten zullen zo worden
ingericht dat we op het gebied van
organisatie, routing en hygiëne voldoen aan
de richtlijnen en voorschriften van de
overheid / het RIVM en de vanuit het
landelijk
kerkverband
aangereikte
richtlijnen. Dit betekent dat er vooralsnog
ruimte is voor ca. 30 personen in het
kerkgebouw, exclusief de 'medewerkers' die
bij de dienst betrokken zijn.
Bij lange na is dit nog niet de situatie zoals
we die hiervoor gewend waren. De diensten
zullen voorlopig dus nog niet 'ideaal' zijn: je
kunt niet gaan zitten waar je wilt, je moet je
van tevoren opgeven, er kan niet gezongen
worden, er is geen koffie drinken na de
dienst.... Maar ondanks al deze beperkingen
kunnen we ons voorstellen dat diverse
gemeenteleden reikhalzend naar het
moment uitkijken dat ze weer in de
kerkbanken kunnen plaatsnemen. We
realiseren ons ook dat dit niet voor iedereen
is weggelegd en dat het met name voor
mensen met een kwetsbare gezondheid
simpelweg geen optie is deze stap nu al te
zetten, hoe graag ze dat ook zouden willen.
Of dat er andere redenen kunnen zijn om
nog niet aan deze vorm van kerkdiensten
mee te doen.
Daarom blijft de formule van de online
kerkdienst ook de komende tijd nog
belangrijk: het aantal mensen dat op die
manier de dienst meebeleeft zal nog
beduidend groter zijn dan het aantal
mensen dat in de kerk aanwezig kan zijn.
Dit betekent dat het aanvangstijdstip van de
kerkdienst voorlopig 9.00 uur blijft, omdat
we op dat tijdstip de meest betrouwbare
verbinding via Kerkomroep kunnen
realiseren.
De kerkdienst van 5 juli gebruiken we eerst
nog als proefzondag. Dan kunnen we kijken
wat er goed gaat, en wat eventueel nog voor
verbetering vatbaar is. Als u deze zondag
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o Er is geen ontmoeting of consumptie
voorafgaand of na afloop van de
dienst.
o Het bezoek aan het toilet in de kerk
willen we tot een minimum
beperken. Verzocht wordt thuis
gebruik te maken van het toilet.
o Het is de bedoeling dat u uiterlijk
8.45 in de kerk aanwezig bent.

Bloemengroet
De bloemenkaart van afgelopen zondag was
bestemd voor Jaqueline en Marco Post, met
een hartelijke felicitatie in verband met de
geboorte van hun dochter Anouk.
Het boeket
bloemen dat in
de kerk stond
werd
meegegeven
aan Jos
Tollenaar, als
dank en waardering voor het
vele werk dat
hij m.b.t. de
online kerkdiensten verzet!

Uiteraard zijn al deze maatregelen
gebaseerd op de situatie van dit moment.
We volgen nauwgezet alle ontwikkelingen
en eventuele nieuwe aanwijzingen. Ook
leren, evalueren en stellen we bij vanuit de
praktijk. Dat betekent dat we het
gebruiksplan regelmatig actualiseren.
Ina Wolff, scriba

Blijf onze kerk juist ook in deze tijden
financieel steunen!

Gebedskring
Door de versoepelingen van verschillende
maatregelen rond het corona virus komt er
zicht op de mogelijkheid ’s zondags weer
naar de kerk te kunnen gaan. Fijn dat er een
plan is gemaakt, hòe dat kan, met het in
acht nemen van de veiligheidsmaatregelen.
Reden tot dankbaarheid dat er een begin is
op de weg naar “normaal”! Ook als
gebedskring komen we nog steeds niet bij
elkaar en dat is jammer, maar via de digitale
weg geven we elkaar punten van dank en
gebed door en zo blijft het bidden en danken
“gewoon” doorgaan! Dank voor mensen, die
door de behandelingen die ze krijgen,
“stabiel” blijven, mensen die blij zijn met het
ontslag uit het ziekenhuis en met goede
uitslagen. Dank ook voor de geboorte van
een klein mensenkind! Naast de punten van
dank zijn er ook punten van gebed: voor
mensen die in rouw zijn, die zich angstig
voelen doordat ze tot de risico groep
behoren en er steeds meer ‘mag’, voor
ernstig zieken, voor de zorgverleners, voor
de kinderen die geen veilige omgeving
hebben om op te groeien, voor de eenzamen
en niet te vergeten de slachtoffers in het
verkeer en van oorlogs- en natuurgeweld.
We willen u vragen met ons te bidden voor
de vluchtelingen, onderweg, in kampen of in
een AZC.

De diaconie vraagt deze zondag onze
bijdrage voor “De Herberg te Oosterbeek”.
De Herberg is in 1993 geopend op initiatief
van de IZB, in samenwerking met 300
diaconieën en met de Generale Diaconale
Raad van de toenmalige Nederlandse
Hervormde Kerk. Sindsdien wordt de
Herberg door veel meer diaconieën
gesteund, afkomstig uit de breedte van
kerkelijk Nederland.
De Herberg wil fungeren als het verlengstuk
van het pastorale en diaconale werk dat in
de gemeente plaatsvindt. De Herberg wil de
gemeente dienen door tijdelijk de pastorale
zorg voor een gemeentelid, die als gast in de
Herberg verblijft, over te nemen.
Omgekeerd heeft de Herberg de gemeente
nodig zodat de gast na het verblijf in de
Herberg
goede
nazorg
ontvangt.
In het programma voor de Herberggast is
geprobeerd een balans te vinden tussen
gezamenlijke en individuele programmaonderdelen en vrije tijd. De maaltijden zijn
gezamenlijk
met
medegasten
en
vrijwilligers. Ook wordt er samen koffie en
thee
gedronken.
Bijbelbesprekingen,
creatieve activiteiten en de themaochtend
(rond het thema zelfvertrouwen) worden
gehouden op vaste dagen en tijdstippen.
Dagopeningen en dagsluitingen vinden
plaats in de kapel.

Riek van Hussel
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In de Herberg is een kleine professionele
staf. Heel veel taken, zowel overdag als ’s
avonds en in het weekend worden echter
door vrijwilligers gedaan. Dat er in de
Herberg zoveel vrijwilligers werken heeft
niet alleen een financiële reden. Zij bepalen
door hun gemotiveerde en enthousiaste
inzet een groot deel van de sfeer in huis. De
gasten merken dat op.

Aanvang 10:30 uur, optreden 2x maximaal
een half uur met 15 minuten pauze waarin
koffie en thee wordt rondgebracht.
De beheersorganisatie van de Schermerij,
Quarijn/Woonzorg NL, heeft toestemming
gegeven mits wij ons houden aan een aantal
strikte randvoorwaarden. Er is een Plan van
Aanpak opgesteld om te zorgen dat wordt
voldaan aan alle richtlijnen en regels
betreffende de Coronaveiligheid.
Om alles in goede banen te leiden zullen er
per keer 3 of 4 mensen nodig zijn als
gastvrouw of –heer. Wij komen nog enkele
mensen tekort en willen u/je vragen om één
of enkele keren te helpen.
Aanmelden is mogelijk bij ondergetekende,
bij voorkeur ‘s avonds.
Bij voorbaat dank voor de hulp!

Om het verblijf voor de gasten financieel
mogelijk te maken, betalen zij een eigen
bijdrage per dag, die niet kostendekkend
is. De Herberg is daarom voor de exploitatie
afhankelijk van giften van diaconieën,
particulieren en andere donateurs.
Het nummer van de diaconie is:
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie
Michaëlkerk Leersum.

Met vriendelijke groet
voorbereidingsgroep,
Sjaak Rodenburg
Tel. 0343 – 4545 002

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: de kosten
van bijstand in pastoraat.

namens
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Vakantieherinneringen......
........... hebben we allemaal.
En hoe onzeker deze tijd ook is op gebied
van reizen, in je ziel kun je natuurlijk altijd
op reis gaan! Er zijn altijd bijzondere
herinneringen aan een reis die je maakte,
een plek die je bezocht, een wondermooie
omgeving waar je zomaar ineens
terechtkwam......
Wij willen u en jullie hierbij uitnodigen om
wat opmerkelijke, verrassende, rustgevende
of gewoon eenvoudigweg mooie, dierbare
vakantiebelevenissen met elkaar te delen.
In woord, of beeld. Het zou erg mooi zijn om
zo nu en dan een zonnetje te zien in mooie
verhalen!
Uw bijdrage kunt u mailen naar
i.wolff@pknleersum.nl of in de brievenbus
van het Michaëlhuis deponeren.

Ingezonden bericht: Zomergasten
Zoals waarschijnlijk bekend wordt vanaf
2016 in de vakantieperiode het programma
Zomergasten
in
de
Schermerij
georganiseerd.
De voorbereiding wordt gedaan door
vrijwilligers
van Vrienden van de
Schermerij,
de
Michaelkerk,
de
Andriesparochie en de Johanneskerk.
Voorgaande jaren is er een programma
geboden met sprekers en presentaties in de
koffiekamer, wat dit jaar niet mogelijk is
vanwege Corona. Dit jaar wordt er een
alternatief programma aangeboden met
individuele of kleine groepjes zangers of
musici.
Belangstellenden kunnen van achter de
balustrade voor hun eigen woning luisteren.
Een beperkt aantal mensen kan in het
Atrium, op gepaste afstand, plaatsnemen en
komen luisteren.
Het
zal
plaatsvinden
gedurende
schoolvakanties op dinsdagmorgen van 21
juli tot 25 augustus.
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