Zondag 22 maart 2020
Psalm 23: Helemaal een psalm voor David
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort
Groene weiden, hij weet ze te vinden,
hij neemt me mee.
Hij zegt: Hier is het, overvloed, betrouwbaar
water.
Je knapt er helemaal van op.
Hij brengt me verder en wijst me op oude
sporen:
Volg ze, daarmee kom je uit,
ze brengen je thuis, echt waar.
Soms in de diepte sluit de duisternis me in,
zit de dood me op de hielen,
maar hij gaat zelf mee.
Onvoorstelbaar, dat hij er niet zou zijn,
Hij wapent me tegen de wanhoop.
Hij nodigt me uit: De tafel is gedekt,
schuif aan, eet mee, zegt hij
in geuren en kleuren vertellen we elkaar het
verhaal

van de groene weiden.
Hij schenkt nog eens in: mijn beker loopt over,
meer nog: mijn beker is overvloed.
Ik voel me gevolgd: goedheid en liefde zitten me
op de hielen.
Ik kom terug, dat beloof ik,
Ik voel me kind aan huis bij jou.
(door Piet van Midden; uit: Met eigen woorden)

ZONDAG LAETARE: wees blij!
Zondag a.s. is de vierde Zondag van de Veertigdagentijd. Een bijzondere periode waarin veel mensen
worden beproefd. Er waart een virus rond in onze samenleving, die daardoor ernstig wordt
ontwricht. En dan is daar toch deze Zondag Laetare met in de gebiedende wijs: wees blij! Waar gaat
het toch over in deze periode van 40 dagen? In de bijbel worden christenen ook wel “mensen van de
Weg genoemd”. We hebben weet van de weg die Jezus moest gaan. Dat was nadrukkelijk de weg van
beproeving, van lijden en verdrukking, van sterven maar ook van verrijzenis. Het is niet vreemd dat in
deze periode de Exodus-verhalen ook aan bod komen. Daarin gaat het over de grote daden van God
die de mens vervullen met ontzag! In psalm 66 wordt gejubeld over de werken van God. Die een
ongedachte weg baande voor zijn mensen door zee te veranderen in droog land. Deze verhalen zijn
bedoeld om met elkaar te lezen, om erover te zingen en zo elkaar te troosten. Het zijn verhalen “op
zijn paasbest”. Door de nacht onderweg naar het licht: Israël had en heeft er weet van, Jezus heeft er
als geen ander weet van. En wij als mondiale bewoners gaan nu ook door een moeilijke, donkere
periode. En misschien is het wel goed om te beseffen dat een lange rij van mensen ons daarin
voorgingen, we als het ware daarmee in een traditie staan. Hebreeën 12 spreekt er zelfs over dat we
“omringd worden door een wolk van geloofsgetuigen”. Moedgevend! Deze 40-dagentijd van 2020
werpt ons terug op onszelf, op onze kwetsbaarheid, onze vergankelijkheid. En tóch: wees blij! Want
al zijn we in een vangnet gedreven en ligt er een zware last op onze schouder: lees maar Exodus, lees
maar over de weg die Jezus ging: God gaat ons uitleiden: Pasen komt eraan!!
(Arie Stans)

KERKDIENST OP DE VIERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
Alle gegevens over de kerkdienst die a.s. zondag om 10.00 uur wordt uitgezonden vanuit ’t Hoge
Licht heeft onze Wijkpredikant ds. Henk Reinders aangereikt en staan op de volgende pagina’s van
deze Nieuwsbrief. Ook de volledige liturgie en de teksten van de te zingen liederen treft u daar aan.
Kijkt u ook mee via “Kerkdienst gemist”? Dit kan zowel rechtstreeks als achteraf!

Uw gaven
gevraagd
voor:
Binnenlands
Diaconaat –
Vakantiebureau PKN
Op landgoed
Hydepark in Doorn staat het zorghotel Nieuw Hydepark. Het Vakantiebureau verzorgt Vakanties met
aandacht. Men organiseert met veel plezier al bijna 60 jaar vakantieweken in heel Nederland voor
circa 2.500 vakantiegasten en zijn gespecialiseerd op het gebied van zorgvakanties en senioren
vakanties in Nederland. Mantelzorgers moeten af en toe op adem kunnen komen. Dat is belangrijk
om de, vaak zware, zorgtaak vol te kunnen houden. Het Vakantiebureau organiseert diaconale
vakanties en kan dan de zorgtaak tijdelijk van de mantelzorgers overnemen. De zorgvakanties zijn
begeleide vakanties voor mensen die in het dagelijks leven zorg of begeleiding nodig hebben. (Denk
aan Prinsheerlijk). Zo’n 1.500 vrijwilligers per jaar maken deze vakanties mogelijk. De vakanties staan
bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men als individu krijgt binnen de groep en het bijzondere
contact tussen gast en vrijwilliger. Het Vakantiebureau is nauw gelieerd aan de Protestantse Kerk en
wordt financieel ondersteund door Kerk in Actie. U kunt uw collecte-gift overmaken op NL47 RABO
0385 2538 18 ten name van de Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. Binnenlands Diaconaat –
Vakantiebureau PKN.

OMZIEN NAAR ELKAAR
We leven mee met Trijnie Willems, Dennenhorst 16, 3972 GM. Haar zoon Frits is door alles wat er
gebeurt opnieuw in een diepe depressie terechtgekomen. Hij zou graag naar zijn moeder toekomen,
maar dat gaat nu niet. Frits is een gelovige jongen die bemoediging nodig heeft. Zijn adres: Frits
Willems, Rappardstraat 62, 6822 CZ Arnhem.
We leven mee met Gijs en Laura den Hertog, Rosariumlaan 36, 3972 GK. Vanwege de al kwetsbare
gezondheid van hun zoon Warner. Door het coronavirus komt er nu geen hulp van buitenaf en staan
ze als gezin voor de niet geringe opgave van verzorging.

DIENST VAN DE VOORBEDE
Er is voorbede gevraagd voor de huisartsen, in het bijzonder ook voor Carin Littooij en Ernst van
Grondelle.
Voor mensen werkzaam in de zorg die geen sociale onthouding en afstand kunnen toepassen, we
denken aan Marry Rijneveld, Jenny van Voornveld, Iris Nascimento/Naberman en Petra Heij, de
dochter van Gonnie.
Samen danken we voor al die mensen die onbaatzuchtig zich beschikbaar stellen om anderen te
dienen maar ook om wijsheid om de goede balans te vinden tussen dienen en tot rust komen.
Voor………….
U, jij kunt verzoeken tot dank en voorbede mailen, appen of briefje doorgeven aan ds. Henk Reinders,
domineereinders@kpnmail.nl of 06-10730732. Maar het kan ook via de ouderling, pastoraal werker
of bezoekdame, zij zorgen dat het dan op de goede plek terecht komt.

KERKDIENST OP DE 4E ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
Vanaf 10.00 uur wordt er zondagmorgen rechtstreeks een kerkdienst uitgezonden via
kerkdienstgemist.nl. Het thema is “Bidden in de binnenkamer” n.a.v. Matteüs 6: 1-13. Uiteraard kunt
u de dienst ook later bekijken. De link naar deze uitzending als u direct wilt volgen (met beeld en
geluid): https://kerkdienstgemist.nl/stations/746/events/event/15159415-202003221000
Overzicht van opnames incl. geprogrammeerde opname aanstaande zondag:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/746/events
Direct luisteren: audio maar geen beeld (opstarten net voor 10:00 uur): Klik >HIER< om de
kerkdienst op zondag te beluisteren.
Hebt u hulp nodig met de ICT dan mag u Henk Breukink mailen: breukink@xs4all.nl of bellen 0653607266. Goed om op te merken is dat Henk niet aan huis komt om daar de zaken te regelen i.v.m.
infectieverspreiding.

Liturgie

Zondag 22 maart 2020

Laetare=Verheugt u

Voorganger: ds. Henk Reinders
Ouderling: Erna Allaart
Pianist: Ans Reinders-van den Berg
Welkom
Aansteken van de Paaskaars
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 91: 1, 2
1.Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning:
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, HEER, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

2. God redt uw ziel van nood en dood,
Hij heeft u aangenomen:
een vogel, die ternauwernood
is aan de strik ontkomen.
De HEER zal over uw bestaan
zijn sterke vleugels breiden.
Hij is in trouw u toegedaan,
uw schild en pantser beide.

Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 6: 1-13
Zingen: NLB 538: 1, 3, 4
1.Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.

3. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan

Overdenking
Pianospel
Zingen: NLB 221: 1, 2, 3
1.Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heengeslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
3.Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

2.Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader
Zingen: NLB 416
1.Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2.Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3.Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4.Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen
Muziek

PAASGROETENACTIE
Fijn dat u allemaal zo goed hebt meegedaan met onze actie
en mij opgezocht hebt in de kerk, de afgelopen week. Zo
kunnen we onze gevangenen bemoedigen.
Er is nog een tiental kaarten over. Die hoop ik a.s. maandag
aan u kwijt te kunnen. Maakt u mij even ‘los’? Ik ben weer
van 11.00-12.00 uur te vinden in Nieuw Salem.
Mocht u nog kaarten thuis hebben, wilt u die dan ook
inleveren bij mij?! De PKN wil graag dat wij alles centraal
opsturen.
Wilt u ook alleen de bovenste kaart beschrijven! De onderste
kaart met postzegel is bedoeld voor de gevangene zelf om op
te sturen. Namens de Diaconie Ellen van Amerongen
(Waterhoen 44; tel. 514883)

COLOFON
kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk
inleveren: donderdag 26 maart vóór 14.00 uur.
Stuur uw kopij en overige berichten naar:
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanueldriebergen.nl

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

Krijgt u de Zondagse Nieuwsbrief nog niet per e-mail toegezonden? Meldt u zich dan aan bij een
van de hierboven genoemde mailadressen.

