Zondag 16 juni 2019
Voorganger: ds. Henk Reinders
Ouderling van dienst: Carl Altena
Diaken van dienst: Imarda Bikker
Schriftlezing: Wabe Roelofsen/Thomas Jansen
Muziek: Jongerenband CWN-CWJ
Piano: Ans Reinders-van den Berg
Beamist: Johan Roelofsen
Kinderoppas: Annelies Meurs
Aansteken Paaskaars: Samuel Egmond
Koster: Esse van den Burg
1e collecte: Vluchtelingenwerk Utrechtse
Heuvelrug (zie toelichting)
2e collecte: Onze plaatselijke kerk
N.B.: er is deze zondag geen kindernevendienst

ZONDAG TRINITATIS: LOF ZIJ DE VADER, DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST
Het blijft moeilijk om ons een voorstelling te maken van de grootheid van de God waarin we geloven.
Zondag Trinitatis verwijst naar de drie-eenheid van God. Het getal drie, we weten het, is een
bijzonder getal. Als de Bijbel tot drie heeft geteld dan gaat er iets speciaals gebeuren. Zo is het ook
met de drie-enige God. Deuteronomium 6 zegt nadrukkelijk: “Hoor, Israël: de Heer is onze God; de
Heer is één! En wat is nu zo speciaal? Die éénheid komt in een drievoudige werking naar ons toe: in
de genade van Christus, in de liefde van de Vader en in de troost en gemeenschap van de Heilige
Geest. En die drie zijn niet een in zichzelf verdeelde God maar juist liefdevol en hecht verbonden,
verstrengeld in die Ene! Dat is voor ons, rationeel denkende mens
moeilijk te begrijpen. Het beeld staat in schril contrast met onze
wereld die vaak juist zo’n verscheurde, gefragmenteerde aanblik
geeft, waarbij wij ons bepaald niet als mensen uit één stuk laten
zien. De Pinksterpreek van vorige week werd besloten met een
lofprijzing van die drie-enige God: Lof zij de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest. Laten we dat deze zondag nog maar eens be-amen
door elkaar vanuit ons hart deze zegen mee te geven:
Weet je gezegend door de liefde van God en door zijn vrede die alle
verstand te boven gaat.
Weet je gezegend door de verrezen Christus met wie je mag leven
als een nieuw mens.
Weet je gezegend door de gaven van de Heilige Geest, zodat je veel
vrucht kan dragen. (Arie Stans)

Bij de dienst van deze zondagmorgen
SAFETY FIRST!
De invulling van de kerkdienst zal deze zondagmorgen een beetje anders zijn dan we gewend zijn,
dankzij de medewerking van de CWN-jongerenband. Die bestaat uit een groep enthousiaste jongeren
die zorgen voor de goede toon bij vieringen binnen de Charismatische Werkgemeenschap. Is de
dienst daarom een “jeugddienst”? Persoonlijk houd ik niet zo van dat woord. In principe hopen we
dat alle generaties zich altijd thuis voelen in elke kerkdienst. Hoe dan ook: het wordt een dienst met
veel muziek en een belangrijke boodschap: Safety First! Wat de muziek betreft: Opwekking, Taizé,
Johannes de Heer en Psalmen leveren een prachtige mix op. Hartelijk welkom allemaal!
De liturgie treft u aan op de volgende pagina!
(ds. Henk Reinders)

De liturgie van zondag 16 juni 2019
m.m.v. Jongerenband CWN-CWJ
pianist Ans Reinders-van den Berg
Thema: “Safety first”
1.
1.
2.
3.
4.

Muziek: piano of cd
Aansteken
de paaskaars
Welkom envan
mededelingen
Aansteken van de Paaskaars
Zingen: Psalm 84a Wat hou ik van uw huis
(alle coupletten)
5. Stil gebed
6. Bemoediging en groet
7. Zingen: - ELB 217 U maakt ons één
- Opw. 717 Stil mijn ziel wees stil
8. Gebed
9. Tien richtingaanwijzers voor een goed leven door Camila en Larissa de Souza
10. Kindermoment
11. Zingen: - Zet je voet maar op het water
- Mijn God is zo G.O.E.D.

12. Schriftlezing: Marcus 4 : 35-41 door Wabe
Roelofsen en Thomas Jansen
13. Zingen: ”Oceans - where feet may fail” - Hillsong
14. Verkondiging
15. Introductie door Gert Wiersma op een schip
16. Zingen: Johannes de Heer 213 : ’t Scheepke
onder
onder Jezus’ hoede
17. Taizémuziek - piano en dwarsfluit
18. Danken en bidden – Zingen: “Heer ontferm u
over ons” - schrijvers voor gerechtigheid
19. Inzameling van de gaven - de band speelt:
“Reckless love of God”
20. Zingen: “Gebed om zegen” - Sela
21. Wegzending en zegen
22. Muziek

Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie
http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl

RONDOM DE COLLECTES
1e collecte, deze zondag 16 juni: Vluchtelingenwerk
Utrechtse Heuvelrug
Een vluchteling is iemand die gegronde vrees heeft voor
vervolging in zijn land op grond van ras, godsdienst, politieke
overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep
(Vluchtelingenverdrag van Genève, 1951).
Jaarlijks zijn er miljoenen mensen op de vlucht. De meesten
van hen worden in hun eigen regio, door buurlanden opgevangen. Een deel van de vluchtelingen of
asielzoekers komt naar Nederland, soms op eigen gelegenheid, maar ook op uitnodiging van de
overheid. Van hen wordt een klein aantal gehuisvest in een van de dorpen van de gemeente
Utrechtse Heuvelrug. Stichting Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug heeft tot taak de
vluchtelingen die thans een verblijfsstatus hebben gekregen te begeleiden bij de eerste stappen om
een nieuw leven op te bouwen binnen onze samenleving. Wij vragen vandaag uw steun voor dit
werk.

OMZIEN NAAR ELKAAR
Ons gemeentelid dhr. Gijs Hoogenraad, Engweg 38A, die voor revalidatie opgenomen was in het
Zonnehuis, Bergweg 2, 3941 RB Doorn, verblijft opnieuw in het Diaconessenziekenhuis te Utrecht. Hij
heeft een ingrijpende darmoperatie ondergaan en kampt met een dubbele longontsteking. Hij is
kwetsbaar.
Vanaf donderdag 13 juni verblijft dhr. Jeel Jager, in Bovenwegen te Zeist. Hij blijft moedig met zijn
revalidatie bezig. Gezocht wordt nog steeds naar een mogelijkheid dat hij en zijn vrouw weer samen
kunnen wonen.
Beide zieken en hun families in uw voorbede en meeleven aanbevolen.

UITSLAG EINDEXAMENS
Afgelopen woensdag 12 juni kregen de leerlingen die eindexamen hebben gedaan de uitslag! Bij
velen ging de vlag met schooltas in de mast. Vreugde om de afsluiting van een periode en uitzien
naar wat komt. Voor anderen volgt herexamen of de zekerheid dat het hem niet gaat worden dit
jaar. Als ouders en/of grootouders leven we mee met onze (klein)kinderen. Als gemeente met de
jonge mensen ons toevertrouwd.
Voor wie geslaagd is staat er a.s. zondagmorgen 16 juni een prachtige roos klaar in de kerk:
gefeliciteerd! Voor wie een herexamen heeft of gezakt is, staat er ook een prachtige roos klaar: kom
op, moed houden!!

OPEN HUIS/TUIN
In de zomermaanden, waarin er minder activiteiten in de gemeente zijn, willen we graag weer open
huis/tuin houden voor alleen gaanden.
U bent van harte welkom op de zondagmiddagen van 23 juni en 28 juli, de datum voor augustus staat
nog niet vast.
Voor vervoer kan worden gezorgd.
Klaas en Erna Allaart. W. Banninglaan 25. Tel. 0343-411092.

NIEUWE AMBTSDRAGERS GEZOCHT / GEVONDEN
Afgelopen Pinksterzondag waren er formulieren beschikbaar, waarop u kenbaar kon maken wie in
onze gemeente volgens u in aanmerking komt of komen om het ambtsdragerschap in onze
Wijkgemeente op zich te nemen. We hebben een negental formulieren met namen mogen
ontvangen! Daar zijn we inmiddels dankbaar mee aan de slag gegaan.
Mede namens de Wijkkerkenraad, Carl Altena, Voorzitter

AMNESTY-BRIEVEN: schrijven voor gerechtigheid.

Jouw brief maakt het verschil!

Rineke Sturm deelt de brieven uit en hoopt van harte dat u meedoet!

Deze maand schrijven we naar:

Haïti: nieuwe doodsbedreigingen voor activist
Pierre Espérance leidt in Haïti een organisatie die mensenrechtenschendingen door de staat en
gewapende bendes aan de kaak stelt. Er zijn serieuze aanwijzingen dat hij het risico loopt vermoord
te worden. De politie zou hiervan op de hoogte zijn.
Hij heeft onmiddellijk bescherming nodig.

China: celstraf voor aanprijzen ‘herdenkingslikeur’
Activist Chen Bing promootte op sociale media een Chinese likeur met een zelfgemaakt etiket. Het
etiket verwees naar het bloedig neerslaan van de studentenopstand op 4 juni 1989. Een Chinese
rechter oordeelde in april 2019 dat Chen Bing hiermee ongeregeldheden uitlokte. Hij kreeg
drieënhalf jaar cel.

Guatemala: advocaat bedreigd met de dood
Advocaat Quelvin Jimenez uit Guatemala wordt met de dood bedreigd omdat hij de inheemse
Xinca_gemeenschap in het zuiden van het land helpt. Hun rechten worden geschonden door de
mijnbouw in het gebied waar ze wonen.
Mensenrechtenverdedigers in Guatemala doen hun werk onder zeer gevaarlijke omstandigheden.. In
2018 werden er in Guatemala 26 mensenrechtenverdedigers vermoord.

NACHT VAN GEBED IN DRIEBERGEN
Wereldwijd worden ruim 245 miljoen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij
vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht
van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde
christenen het extra zwaar hebben. Bid mee!
Als christen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus. Bid je mee voor je broers en
zusters zoals Hea-Woo uit Noord-Korea, Nadhir uit Noord-Afrika en Mojtaba uit Iran?
In Driebergen is een AVOND van Gebed voor de vervolgde kerk. Op vrijdagavond 21 juni op De
Grutto 180 te Driebergen.
De Avond begint om 20.00 en duurt tot ± 00.00. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de
Avond mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de Avond horen en zien we verhalen uit onder meer
Noord-Korea, de Filipijnen, Noord-Afrika en Nigeria en bidden we voor vervolgde christenen.
Neem voor vragen contact op met: Gea Bijl, 0343-520662
Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht

GASTGEZIN GEZOCHT VOOR EEN JONGE IVA STUDENT
Een verzoek van de fam. Hoek van Dijke. Zij wonen in een dorp nabij Goes, lid van de PKN,
Hervormde gemeente te Goes.
Dat verzoek betreft hun zoon Ard. Hij wil vanaf DV september de HBO opleiding gaan volgen aan de
IVA te Driebergen. Hij is dan 19 jaar.
Hij heeft nu als opleidingen genoten : VMBO Calvijn College en het Junior Account Manager
Hoornbeeck.
De afstand vanuit Zeeland naar Driebergen is te ver om dagelijks heen en weer te reizen. Zij zoeken
daartoe een kostgezin. Hij vindt het ook geen probleem om daar alleen thuis te zijn, of een keer zelf
te moeten koken. U begrijpt, de bedoeling is: geheel in huis, ook voor wat betreft de maaltijden.
Zij zoeken ook zo’n gezin voor een stukje veiligheid. Tot nu toe heeft hij altijd in een christelijke
omgeving geleefd en naar school gegaan.
Ze denken dat hij nu de hele week in contact zal zijn met jongens, waarvan de meesten niets met
God hebben, zo hoopt hij toch wat houvast te hebben in een gastgezin. Verdere details kunnen de
ouders of Ard zelf vertellen.
Eventuele reacties kunnen naar: tens.haarsma@kpnplanet.nl, of 0343-443019

KERKELIJKE AGENDA:
18 juni
21 juni
23 juni
21 t/m 23 juli
Elke woensdag:
Elke 2e vrijdag
van de maand:

AK-vergadering in Nieuw Salem om 20.00 uur
Avond van gebed vanaf 20.00 uur, de Grutto 180
Open huis/tuin middag bij fam. Allaart, zie bericht elders in NB
Pelgrims op het spoor: treinreis voor jongeren van 11 tot 21
jaar (meer info: www.pelgrimsophetspoor.nl)
Gebedskring bij Alies van der Deijl, 9.00-10.00 uur tel. 512235
9.30 uur-10.30 uur Women To Women, gebedsgroep bij de
fam. Doorn, Wethouder Teselinglaan 29

COLOFON
kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk
inleveren: donderdag 20 juni vóór 14.00 uur.
Stuur uw kopij en overige berichten naar:
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanueldriebergen.nl

Redactie: Arie Stans
Voor meer actuele informatie over onze
gemeente, surf naar:
www.wijkgemeente-immanueldriebergen.nl

