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Zondag 11 december 2022 
 
Voorganger:  ds Henk Reinders   
Ouderling:   Leo Blom  
Diaken:   Henk van Voornveld 
Lector:   Gea Bijl 
Beamist:   Rein Zoethout 
Koster:   Rolf van den Berg  
Organist:  Herman Koopmans 
Combo:  Rineke Sturm (zang); Christian Westeneng 

(gitaar); Gea Bijl (percussie) ; Ans Reinders 
(piano)  

 
De collectes op deze zondag 
Bij de 1e collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw 
bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Driebergen o.v.v. “Collecte voor Kerstcampagne: binnenlands diaconaat - vrolijkheid in 
AZC”.  
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
 
Omzien naar elkaar 
Afgelopen maandag kregen Jannie en Arend Mulder, Koningin Wilhelminalaan 10, een diep 
ingrijpend en zeer verdrietig bericht te horen. Bij Jannie is een agressieve tumor ontdekt waaraan 
door artsen niets meer te doen is en waarvan het perspectief is dat dit snel kan groeien. De 
eindigheid van het leven komt in zicht. Verdrietig voor hun beiden, hun gezin en familie en allen 
die hun lief zijn. Op dit moment voelt Jannie zich redelijk goed, veel moe maar wel in staat dingen 
te ondernemen – dat zal ze ook zolang mogelijk blijven doen, daarin trouw terzijde gestaan door 
Arend. Uiteraard stellen ze meeleven op prijs, tegelijk vragen ze ook om begrip voor hun 
kwetsbare situatie waarin ze ook behoefte hebben aan rust en privé. 
Dankbaarheid is er bij Lex, Marjolein en het gezin Lemckert, in de afgelopen week is Lex zo goed 
vooruit gegaan dat hij overgeplaatst is naar het revalidatiecentrum Zonnehuis te Doorn (Zonnehuis 
3, 3941 RB Doorn). Lex ziet er naar uit daar actief aan zijn herstel te werken en dat zo’n beetje in 
‘zijn achtertuin’ zoals hij het zelf uitdrukte. 
Dankbaarheid is er ook in huize Meurs, Uilenkamp 7, 3972 XN. Opluchting na alle stress rond 
uitslagen en scans. Bij de operatie is de kleine tumor tijdig verwijderd en is geen nabehandeling 
nodig. Ook gaven bloedonderzoek, scans en MRI verder aan dat de borstkanker al 3 jaar goed 
onder controle is. In vervolg kan Bertina 3 maandelijks volstaan met een minder belastende scan – 
ook dat is opluchting. 
Dankbaarheid is er ook bij Margriet van der Kooi, Engweg 28, dat dankzij goede medicatie er weer 
lucht en ruimte komt. 
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Na een val thuis, is mevr. Riek de Visser, Meenkselaan 11, opgenomen geweest deze week in het 
Diaconessenhuis Utrecht vanwege vermoeden van een wervelbreuk in de rug. Gelukkig blijkt dat 
enigszins mee te vallen. Wél is er een wervelfractuur geconstateerd en verblijft zij nu voor 
revalidatie op de Warande van het Diaconessenhuis te Zeist ( Jagersingel 1, 3707 HL Zeist). 
In Beukenstein, Hoofdstraat 57, 3971 KB, verblijft Hans Lafeber. Hij is vanuit Bosch en Duin 
hiernaartoe overgebracht. Voor zijn vrouw en kinderen fijn dat hij zo dichter bij huis kan zijn. 
 
Kerstwandeling Raad van Kerken – RCN het Grote Bos 
Er zijn inmiddels 50 vrijwilligers geteld die zich opgegeven hebben mee te werken aan deze 
bijzondere wandeling langs taferelen uit het Kerstverhaal. Maar er zijn nog wel een paar handjes 
nodig – dus als u denkt: ik kan verkeer regelen of chocolademelk schenken of schapen hoeden of 
fakkels uitdelen of een Romeinse soldaat spelen….. mooi! Geef u zelf op bij Ellen van Amerongen! 
Zodat we met elkaar er een onvergetelijk evenement van maken! 
 
Gezamenlijke viering op de 1e Kerstdag 
“Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen” zingen de engelen in de kerstnacht. Op 
zondagmorgen 25 december om 10.00 uur vieren wij de geboorte van onze Heer Jezus Christus, 
Gods teken van hoop en licht in een donkere wereld. In de feestelijke morgendienst zullen er dit 
keer twee voorgangers zijn ds. Marien Kollenstaart en ds. Henk Reinders, er zal begeleid worden 
door een band en het orgel/de piano. Door het bestuur van Traject24 is het voorstel gedaan om 
sámen met onze wijkgemeente Kerst te vieren. Uw wijkkerkenraad heeft hierop unaniem positief 
gereageerd om  – als delers van het ‘t Hoge Licht - samen te vieren. 
Wij zien er naar uit om samen ín ’t Hoge Licht van Gods grootheid en liefde te staan. 
Uw wijkkerkenraad  
 
IKO lezing dinsdag 13 december om 10.00 uur in ’t Hoge Licht  
Camiel Verhamme gaat ons verrassen met “Kerstmuziek in de kerk”. 
Het Kerstfeest en de kerstmuziek is een grote inspiratiebron geweest voor beroemde en minder 
beroemde componisten. Camiel Verhamme neemt ons mee vanuit de Middeleeuwen naar de 
Renaissence en de Barok. We horen teksten uit die periode met de muziek die daarop is gemaakt- 
zowel gregoriaanse als meerstemmige muziek. Speciale aandacht krijgt de “Messe de Minuit” van 
M.A. Carpentier. Een Mis samengesteld uit bestaande kerstliedjes. We hebben al vaak van het 
optreden van Verhamme mogen genieten en het belooft weer een mooie, interessante ochtend te 
worden. 
We vragen ter bestrijden van de onkosten een bijdrage van € 5,-- 
Voor vervoer: Tiny Kingma. Tel 06 55013102 
 
Inloopmiddag 

Op woensdagmiddag 14 december a.s. organiseren we een inloopmiddag van 14.30-16.30 

uur.  

Fijn om elkaar weer te ontmoeten en gezellig samen te zijn. 

Wilt u worden opgehaald dan kunt u bellen naar Ina Bannink: 515102. 

We kijken naar u uit! 

 

KERSTAVONDWANDELING  

Op zaterdag 24 december is er een kerstwandeling voor alle mensen uit Driebergen en 

omgeving. Dit is een samenwerking tussen verschillende kerken en RCN het Grote Bos. Er is 

een route langs verschillende scènes uit het kerstverhaal. De route eindigt op het centrale 

plein waar muziek is en eten en drinken voor iedereen. En er is een goody bag voor elk gezin 

dat meeloopt. 

Om dit te laten slagen hebben we jullie hulp nodig! We zoeken mensen die willen 

helpen met de voorbereidingen, die mensen ontvangen, helpen langs de route en bij 
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de catering, die rollen willen spelen in de verschillende scènes, muziek en zang 

kunnen verzorgen en nog veel meer. Je kunt je tot en met 5 december aanmelden 

via: kerstwandeling@raadvankerkendriebergen.nl of bij Petra Pekelaer (06-30986719) of Ellen 

van Amerongen (0343-514883). Nadat je je hebt aangemeld krijg je nader bericht over hoe 

het verder gaat en wat je kan doen. Maar noteer alvast zaterdag 10 december 15.00 

uur. Dan is het kleding passen op het Grote Bos en ontvangen jullie nadere instructie. 

Je kunt de kerstwandeling ook ondersteunen met een gift voor alle onkosten. We zijn blij 

met elke bijdrage. Die kan je overmaken op NL98INGB0004837489 van de Raad van 

Kerken Driebergen, o.v.v. kerstwandeling 2022. 

  

Kerkbalans 2022: een vriendelijk verzoek om medewerking 

Het jaar loopt tegen zijn einde en het moment waarop het College van Kerkrentmeesters het 

financiële jaar moet afsluiten nadert. En u kunt bij die afsluiting behulpzaam zijn. Wilt u zo 

goed zijn om na te kijken of u uw toezegging voor Kerkbalans 2022 heeft gestand gedaan en 

al (volledig) heeft betaald? Als dit zo is, dan zijn wij u daarvoor zeer dankbaar. Mocht dit nog 

niet zo zijn, dan stellen wij het zeer op prijs als u dit op korte termijn doet en danken wij ook u 

hartelijk! 

Namens het CvK, Carl Altena 

 

Chauffeurs gezocht! 

We zijn nog op zoek naar mensen die zondags gemeenteleden willen ophalen voor de 

zondagse eredienst. 

Hoe meer chauffeurs, hoe minder vaak iedereen aan de beurt is. 

Opgave graag bij Tiny ten Hoeve: Tel.nr: 0343-514655 

 

Nieuws van familie Van der Vinne uit Zuid-Afrika 

Deze keer een bijzondere nieuwsbrief. Niet door Kees zelf geschreven, 

maar door ons, Kees zijn broer en (schoon)zussen. Het is al een tijd 

geleden dat jullie iets van Kees en Fredah hebben gehoord. In deze brief 

leggen we uit hoe dat komt. 

 

Wij zijn als familie in november 2 weken in Kaapstad geweest. We 

hadden een huis in de buurt van Kees en Fredah’s huis gehuurd en 

hebben veel tijd met het gezin doorgebracht.  

Kees heeft om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden bij Beautiful 

Gate moeten stoppen. Daarnaast is hij ook met pensioen. In de loop van 

dit jaar is bij Kees de diagnose Alzheimer vastgesteld. Daardoor was en 

is hij niet meer in staat om de nieuwsbrief te schrijven en jullie te 

bedanken voor al jullie steun en giften. 

De ernst van zijn ziekte laat zich vooral zien in het (bijna) ontbreken van een korte-termijn- 

geheugen. Op de keukentafel liggen aanwijzingen voor Kees om hem de dag door te loodsen. 

Dochter Ruth studeert op dit moment thuis en kan zodoende een oogje in het zeil houden. 

Fredah werkt vijf en soms zes dagen buitenshuis. 

We hebben in Kaapstad met Kees veel herinneringen van vroeger opgehaald. Dit was een 

vreugdevol gebeuren want ook de ondeugende streken van vroeger werden smakelijk verteld. 

Echter, een dagje uit of een gezamenlijk kerkbezoek, waar Kees zichtbaar van genoot, waren 

na een paar uur alweer vergeten. In overleg met Kees hebben we afgesproken dat wij als 

familie jullie informeren over de omstandigheden van Kees en 

zijn gezin. Kees, Fredah en het gezin, maar ook wij als familie 

willen benadrukken dat we bijzonder dankbaar zijn voor alle 

betrokken giftgevers die met gebed en geld het werk van Kees 

en hun leven als gezin mogelijk hebben gemaakt. En dat al 

heel veel jaren. 

 

Wij maken ons veel zorgen over de toekomst van Kees, Fredah 

en de kinderen. Niet alleen over Kees zijn gezondheid maar 

ook over hun financiële toekomst. Kees heeft vele jaren als 

mailto:kerstwandeling@raadvankerkendriebergen.nl


4 
 

vrijwilliger in het buitenland gewerkt. Daarom ontvangt hij 

nu slechts 50% van zijn AOW. Voor Fredah is het bijna 

onmogelijk om een beter betaalde baan te krijgen. De lokale 

bevolking gaat altijd voor. Fredah is geen “local”, zij komt uit 

Botswana.  

We kunnen niet in de toekomst kijken en weten niet welke 

weg Kees en gezin nog voor zich hebben. Wij hopen dat het 

haalbaar is dat Ruth en Jozua kunnen blijven studeren. Ruth 

is een getalenteerd balletdanseres (zie foto waarop zij een 

certificaat ontvangt) en Jozua zit net op de middelbare 

school. 

Het is voor Kees en Fredah van levensbelang om goed voor zichzelf en de kinderen te kunnen 

zorgen. Daarom vragen wij u met klem of u ook de komende tijd Kees, Fredah en de kinderen 

wilt blijven ondersteunen met gebed en uw giften. 

Als familie hebben we het plan om jaarlijks een nieuwsbrief te maken zodat we Kees en zijn 

gezin samen kunnen blijven volgen en bemoedigen.  

 

Met een groet van verbondenheid, namens Kees en Fredah en hun gezin,  

Piet en Trijn van der Vinne, Nelly en Tjeerd Olthoff, Adrie en Leendert Haaksma 

 

Op welke manier kunt u contact hebben met Kees en Fredah? Een voorstel: 

• Om Kees en Fredah te bemoedigen kunt u een kaart sturen naar Beautiful Gate 

ministries, postbus 144. Mitchells Plain 7789 Zuid Afrika  

• Heeft u een vraag of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Piet van 

der Vinne als contactpersoon namens de familie. 06-33642345 of 

p.vandervinne@hotmail.com  

• Giften (Belasting Aftrekbaar) Stichting Samen Op de Bres  NL62INGB 

0003441628 Onder vermelding van Beautiful Gate (Kees en Fredah van 

der Vinne)  

• Tip: maandelijks een kleine bijdrage helpt hen meer dan 1 keer per jaar een 

groter bedrag.   

 

Wij wensen u fijne feestdagen toe en alle goeds voor 2023! 
 

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar: 
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl 

 
 

 
Liturgie  Wijkgemeente Immanuel  3e Advent, Zondag 11 december 2022  
 

De Jacobsladder 

kunstproject door tieners o.l.v. Willem Zijlstra 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aansteken Paaskaars en 3 Adventskaarsen 

 

Zingen: “Dit huis, een herberg onderweg” (A.F. Troost – melodie Psalm 84) – orgel 

 

1.Dit huis, een herberg onderweg 

voor wie verdwaald in heg en steg 

mailto:p.vandervinne@hotmail.com
mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
http://tex.stackexchange.com/questions/39149/how-can-we-draw-a-christmas-tree-with-decorations-using-tikz
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 

een toevluchtsoord in de woestijn 

voor wie met olie en met wijn 

pijnlijke wonden liet verbinden, 

dit huis, waarin men smarten deelt, 

weet hoe Gods liefde harten heelt. 

 

2.Dit huis, waarin een gastheer is 

wiens zachte juk geen last meer is, 

dit huis is tot ons heil gegeven: 

een herberg voor wie moe en mat 

terzijde van het smalle pad 

struikelt en langer niet wil leven – 

plaats tegen de neerslachtigheid, 

een pleister van barmhartigheid. 

 

3. Dit huis, met liefde opgebouwd, 

dit gastenhuis voor jong en oud, 

ligt langs de weg als een oase; 

hier kan men putten: nieuwe kracht, 

hier is beschutting voor de nacht, 

hier is het elke zondag Pasen! 

Gezegend al wie binnengaat 

en hier zijn lasten liggen laat. 

Tekst: “Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn 

God” (Psalm 16:5) 

 

Zingen: Votum en groet – Sela - door combo 

 

Votum 

Onze hulp en onze verwachting 

is van God, onze Heer. 

Hij die alles maakte, 

laat niet los wat Hij begon. 

 

Groet 

Genade en vrede 

van God, de Vader; 

door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 

Hij woont met zijn Geest in ons. 

Halleluja, halleluja, amen! 

 

Openingsgebed 

 

Voorganger:   Warme, gastvrije God 

U, die ons hebt gemaakt 

En ons roept bij onze naam, 

Vervul ons met verwondering 

Allemaal:   EN HOUD ONS VAST IN LIEFDE 

 

Voorganger:  Lichtende, wenkende God 

U roept ons en U zegent ons 

Vervul ons met verlangen 

Allemaal:   EN HOUD ONS VAST IN LIEFDE 

 

Voorganger:  Sterke, onthullende God 

U troost ons en bevraagt ons, 

Vervul ons met moed 

Allemaal:  EN HOUD ONS VAST IN LIEFDE. AMEN. 

 

Gebodslezing: Romeinen 12: 9-13 uit: Bijbel in Gewone Taal 

 

Luisterlied: “Zo wil ik leven” (Matthijn Buwalda)  

https://www.youtube.com/watch?v=embl6_kMk1s 

 

Kunstproject Jakobsladder - filmpje 

Presentatie door een of twee tieners 

https://www.youtube.com/watch?v=embl6_kMk1s
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Zingen: NLB 481: 1 en 3 - orgel 

Gebed 

 

Schriftlezing: Genesis 28:10-22 

 

Zingen: NLB 146a: 1, 3, 5 - orgel 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Opwekking 847 - onze schuilplaats is in God - door combo 

Er is hoop die groter dan de dood is, 

er is leven, sterker dan het sterven. 

Er is licht dat niemand ooit kan doven, 

er is liefde die nooit teleur zal stellen. 

Er is vrede, ver voorbij de onrust, 

er is blijdschap, dieper dan de tranen. 

Er is sterkte, zelfs in onze zwakte, 

er is trouw die ons niet zal verlaten. 

 

Onze hulp en onze verwachting is in U, 

voor eeuwig. 

 

Refrein 1: 

Dus richten wij onze harten naar boven, 

vertrouwen wij op de God die wij loven. 

Niemand die ons uit uw handen kan roven, 

een machtige rots, onze schuilplaats is God. 

 

Er is troost die sterker dan de pijn is, 

er is vreugde, groter dan ons lijden. 

Er is antwoord, midden in de twijfel, 

overwinning, dwars door al ons strijden. 

Onze hulp en onze verwachting is in U, 

voor eeuwig. 

 

Refrein 2: 

Dus richten wij onze harten naar boven, 

vertrouwen wij op de God die wij loven. 

Niemand die ons uit uw handen kan roven, 

een machtige rots, onze schuilplaats is God. 

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen, 

en alle tranen voor altijd zal drogen, 

is het uw Geest die ons helpt te geloven, 

een machtige rots, onze schuilplaats is God. 

 

Onze hulp en onze verwachting is in U. (3x) 

Voor eeuwig. 

(Refrein 2) 

 

Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader 

 

Zingen: Hemelhoog 731 “Soon and very soon” - door combo 

 

Couplet 1 en couplet 2 

 

Should there be any rivers we must cross. 

Should there be any mountains we must climb 

God will supply all the strength that we need. 

Give us grace till we reach the other side. 

 

Couplet 3 en couplet 1 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen. 

Orgelspel 


