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Zondag 2 oktober 2022 
 
 
Voorganger:  Da. Lisette van Buuren, Wierden  
Ouderling:   Joke van Heusden  
Diaken:   Lex Lemckert  
Lector:   Janneke Wolbers 
Beamist:   Hendrik-Jan Janssen 
Koster:   Monica Walst 
    
 
 
Omzien naar elkaar 
Dankbaarheid is er bij Bram en Greet Hoeksema, Park Boswijk 268/269, 3941 AB.  
Dit weekend komt Bram voor verlof naar huis en als het goed gaat wordt hij komende 
dinsdag 4 oktober ontslagen uit de revalidatie in het Zonnehuis te Doorn. 
 
Prekenserie Jozef 
De komende zondagen, waarin ik hoop voor te gaan, luisteren we naar de verhalen van Jozef 
en hoe God in zijn leven aanwezig is. 
Zondag 9 oktober:  Genesis 37: 12-36  Waar is God als ik Hem echt nodig heb? 
Zondag 16 oktober:  Genesis 39  Beproevingen in Egypte 
Zondag 6 november:  Genesis 42  Een wonderlijk weerzien 
Zondag 20 november:  Genesis 50  Gevormd tot aantrekkelijk mens 
 
Op zondag 6 november werkt het Kerkkoor o.l.v. Wouter Harbers mee aan de dienst. 
Zondag 20 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  
 
Winterwerkprogramma 2022-2023 
Samen met wijkgemeente Catharijne is er een gezamenlijk aanbod van het winterwerk, 
tijdens de startdienst is er een kleurrijke brochure uitgereikt. Daarnaast is er door ouderling 
Joke van Heusden veel werk verzet om te komen tot een helder overzicht van alle 
activiteiten in de eigen wijkgemeente en ook daarvan is een overzicht verschenen. In de hal 
zijn er nog exemplaren te vinden. 
 
Bedankt 
Ons 60-jarig huwelijksjubileum verloopt een beetje vreemd doordat we corona kregen. Toen 
we jl. zondag de dienst digitaal volgden, waren we heel erg verrast door de aandacht voor 
ons van de wijkgemeente. Hartelijk dank voor de prachtige bloemen en voor de kaarten met 
zoveel gelukwensen!  
Janny en Arend Mulder 
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De collectes op deze zondag 
 
1e collecte 
Israelzondag (Kerk en Israel) - onopgeefbaar verbonden 
Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door uw bijdrage over te maken per bank: NL47 
RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. “Collecte voor 
Kerk en Isarel” 
 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
 
 In het Juni nummer van RondomKerk staat niet de goede tabel met giften. Hieronder de juiste tabel. 
 

Juni Totaal  ( € 

Pinksterzending, Zuid-Afrika. Bijbels brengt arme boeren in 
actie (KIA) 

795 

St. Wycliffe, Driebergen (bijbelvertalers) 671 

Vluchtelingenwerk Utrechtse Heuvelrug 787 

Migrantenhulp 549 

  

 

 

 
EENVOUDIG LEVEN 

Aan de hand van de Bijbel wordt In het boekje EENVOUDIG 
LEVEN van Sam Janse, Bert de Leede, Koos van Noppen en 
Jacques en Paul Schenderling ingegaan hoe wij een 
levensstijl kunnen ontwikkelen die duurzamer is. 

Wie in dat besef de Bijbel leest, voelt de vragen boven komen: Wat moeten we doen? Wat 
kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? In dit boek slaan de auteurs door 
middel van Bijbelstudies een brug tussen Bijbel en actualiteit. In onze 
tijd wordt het duidelijk dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar 
te maken. 
De studie vindt plaats op 6, 13, 20 oktober > 3, 17, 24 november en 1 
december in Nieuw Salem, start om 20.00 uur. Je kunt per keer 
aanhaken, maar natuurlijk ook de hele serie meedoen. Opgave graag bij 
gerritvandijk@wgcatharijne.nl 
Ingebracht door Trudy Groot. 0343 521 700. 
 

Beste gemeenteleden 
Tijdens de coronaperiode zijn wij verhuisd naar Odijk en in deze periode heb ik de beslissing 
over waar verder te gaan even voor mij uitgeschoven. Inmiddels heb ik met Maurits en 
Evelien een nieuwe plek gevonden binnen de PG Bunnik. Daar kennen ze ook kinderen van 
school en we voelen ons er thuis.  
Ik wil u hartelijk bedanken voor de gastvrijheid en hartelijkheid die wij hebben mogen 
ervaren als lid van uw wijkgemeente. De herinneringen aan de doop van Maurits en Evelien 
en mijn belijdenis in uw midden zal ik koesteren. Ik wens u allen heel veel goeds toe, ook als 
wijkgemeente in het geheel. 
Met vriendelijke groet, Anita Werensteijn-Honingh 
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Liturgie Zondag 2 oktober 
 

Aansteken Paaskaars  
 
Openingslied 107: 1, 4 Gods goedheid houdt ons staande 
 
Bemoediging en groet 
 
Lied ter inleiding op het gebed 281: 1,2 Wij zoeken hier uw aangezicht 
 
Gebed van inkeer en bede om Gods Geest 
 
Loflied 281: 6,9 De zon straalt van uw aangezicht 
 
Schriftlezingen Psalm 37: 1-11 en Lucas 17: 1-10  
 
Lied  37: 1, 6,7 nieuwe psalmberijming  Wees niet afgunstig op wie onrecht plegen 
 
Verkondiging  
 
Lied 361  Er heeft een stem gesproken  
 
Dankgebed en voorbeden en ‘Onze Vader’ 
 
Collecte 
 
Slotlied (staande) 864: 1,2,5 Laat ons de Heer lofzingen 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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