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Zondag 29 januari 2023   
 

Voorganger: Jeroen de Wind  
Ouderling: Esse van den Burg  
Diaken: Henk van Voornveld   
Orgel: Herman Koopmans  
Lector: Janneke Wolbers 
Beamist: Jan-Willem Sturm  
Koster: Rolf van den Berg    
 
   
 

Collectes 
1e collecte:  
Sirkelslag – kinderen en jongeren: 
Sirkelslag is een laagdrempelig spel om jongeren te betrekken bij activiteiten van de 
kerk. Uit ervaringen van gemeenten blijkt dat Sirkelslag een mooi startpunt kan zijn voor 
missionair jeugdwerk. Er zijn twee varianten van Sirkelslag: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) 
en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). Je speelt Sirkelslag als groep in je eigen gemeente. Je 
speelt tegen duizenden andere kinderen of jongeren uit heel Nederland. Sirkelslag is het 
spel waarbij het gaat om creativiteit, actie en teamspirit. 
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. Sirkelslag 
 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als  
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
 
 

Uw, jouw favoriete psalm – laat het horen 
Tot op heden zijn er nog maar weinig reacties binnen gekomen op de vraag, wat is uw, jouw 
favoriete psalm.  
Als u met ons wilt delen waarom een psalm u zo dierbaar is, in tijden van vreugde, verdriet, 
zorg, angst of wat voor situatie dan ook, helpt ons dat om van het psalmenproject een 
gebeurtenis te maken waarmee ook mogelijk anderen in de gemeente worden verrijkt.  
Tot en met zondag 12 februari kunt u via een formulier uw favoriete psalm doorgeven aan 
domineereinders@kpnmail.nl 
Op 21 februari om 19.45 willen we tijdens een zangavond in het Hoge Licht de 
favoriete psalmen – een soort top 10 - met elkaar zingen. Die avond wordt geleid 
door ds. Henk Reinders, de muzikale begeleiding is in handen van Wouter Harbers. 
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Gemeentemiddag 14 januari, een terugblik 
Er waren op deze middag 52 betrokken en zeer gemotiveerde gemeenteleden aanwezig. 
Na de opening door Kees van der Kooi en een inleiding van de voorzitter van de 
wijkkerkenraad werden er zeven groepen gemaakt. In deze groepen is gesproken over de 
emoties en de verlangens van de gemeenteleden. De middag werd afgesloten met een 
gezamenlijke maaltijd. 
Enkele gemeenteleden die niet aanwezig konden zijn hebben schriftelijk gereageerd. 
Vorige week zijn de gespreksleiders bijeen geweest om de indrukken van de gesprekken in 
de diverse groepen te bespreken. 
Toen zijn, voorzichtig, de volgende conclusie getrokken: 

•   Er is dankbaarheid en waardering voor alles wat er al gebeurt, we voelen ons thuis 
  binnen onze wijkgemeente; 

•   Er is noodzaak tot veranderen, vernieuwen, aanpassen; 

•   We moeten meer samenwerken met de andere wijken; 

•   We moeten meer Kerk zijn naar buiten toe, mensen (gemeenteleden, jongeren) 
  opzoeken. 

Er werden ook al concrete suggesties gedaan. Ook werd, voor wat betreft Kerk zijn naar 
buiten en samenwerken met de andere wijken, genoemd dat er al van dit soort activiteiten 
zijn (Jacobsladder, filmavonden, kerstwandeling, gezamenlijke dienst met Kerst). 
Hoe nu verder? 
Van de middag en het gesprek met de gespreksleiders is een verslag gemaakt. In de 
volgende vergadering van de WKR (dinsdag a.s.) wordt dit verslag besproken. Dan wordt ook 
besproken welke vervolgstappen er gezet gaan worden. Ook naar de concrete suggesties die 
op 14 januari zijn gedaan wordt dan gekeken. Over het resultaat van deze bespreking wordt 
u via de Nieuwsbrief geïnformeerd. 
Ondertussen blijft de WKR open staan voor uw suggesties en/of opmerkingen. 
 
Met een hartelijke groet namens de WKR, 
Esse van den Burg (scriba.imk@gmail.com). 

 
 
 

Aan tafel bij…………3 februari a.s. 
Opnieuw nodigen we u/jullie uit om in huiselijk 
setting samen te eten en elkaar te ontmoeten. Samen 
eten is elkaar ontmoeten en delen van wat je hebt 
ontvangen. 
De vorige keren waren een succes en velen kijken 
terug op een waardevolle ontmoeting en gesprekken. 
 
Vrijdag 3 februari a.s. zal de volgende avond zijn dat 
we weer met elkaar aan tafel gaan. 

Wie vindt het fijn om voor een ander te koken en daarbij mensen in hun huis te 
ontvangen? U mag zelf bepalen hoeveel mensen u aan tafel wilt ontvangen. 
Mensen die liever niet willen koken maar toch graag samen met anderen willen eten, 
kunnen zich ook opgeven, wij zorgen dat er ergens plek aan tafel is. 
Opgave tot en met maandag 30 januari a.s. bij Jenny van Voornveld 
Tel: 06-22835197 of jvvoornveld60@hotmail.com 
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            Liturgie Wijkgemeente Immanuel – Zondag 29 januari 2023 
 

• Afkondigingen 

• Aansteken Paaskaars  

• Openingslied psalm 103:1, 5 (staande) 

• Moment van stilte. 

• Stil gebed en votum 

• Voorstellen voorganger en introduceren thema ‘Jezus is de goede Herder!’ 

• Zingen: Psalm 23b ‘De Heer is mijn herder!’ 1-3 

• Gebed van inkeer en bede om Gods Geest 

• Zingen van loflied: Opwekking 815 ‘Vul dit huis met Uw glorie’ 

• Kindermoment, met kinderlied ‘Jezus is de goede Herder’ van Elly & Rikkert 

• Schriftlezingen: Psalm 23 en Joh. 10:11-15  

• Zingen: Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’ 3x herhalen 

• Verkondiging 

• Taizélied ‘In de Heer vind ik heel mijn sterkte’ / Evangelische Liedbundel 222 
(alleen Nederlands, 3x herhalen) 

• Dankgebed en voorbede:     
 rust vinden bij de Here Jezus 

  zieken in de gemeente 
 stil gebed 
 Onze Vader 

• Collecte 

• Slotlied, staande: liedboek 905:1, 3 en 4 ‘Wie zich door God alleen laat leiden’ 
 
 
 
 

 
 
 

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