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                                                             Zondag 7 maart 2021               

 

3e Zondag van de Veertigdagentijd 
 
Overdag bewijst de Heer  
mij zijn liefde, 
’s nachts klinkt een lied 
in mij op 
Een gebed tot de God 
van mijn leven. 
 
Psalm 42 : 9 (onberijmd) 
 
 
MIJN ZIEL DORST NAAR GOD wanneer mag ik naderkomen?  
Je raadt het goed, dit zijn twee passages uit psalm 42. Dorst, het kan een fysiek verlangen zijn naar 
vocht. Maar daar heeft psalm 42 het niet zo over, hoewel de metafoor van de hinde die naar water 
smacht daar wel aan doet denken. Maar het gaat over een heel ander verlangen, dat in je innerlijk 
leeft. Het gaat over het “dorsten” naar God, de levende God. En als je echt dorst hebt, ga je op zoek. 
Daar houdt psalm 42 zich uiteindelijk ook mee bezig. Het is de prangende vraag die de psalm zelf aan 
je stelt: waar is die God van jou? God kan ver weg voelen, in ieder geval daar waar jouw ziel niet is. 
En dan zit er niets anders op als dat je God gaat opzoeken. Je kan dat doen samen met anderen. Naar 
dat huis gaan waar je bij wil horen (ook al moet dat nog even online), en waar misschien straks weer 
meer gezongen mag worden, waar in ieder geval de liturgie gevierd wordt. Dat kan en mag je ervaren 
als: thuiskomen. Als je je omringd weet door een cultuur die hier niet van weet of niet van wil weten 
dan kan je je zomaar ineens een balling voelen en eenzaam. Maar dan klinkt daar, tegen dat gevoel 
in, vanuit diezelfde psalm ook een tegenstem, in vers 9, onverwacht, dat kán dus blijkbaar (cadeautje 
van God?): het gaat erover dat God overdag zomaar zijn liefde aan jou wil bewijzen. En dat er ’s 
nachts ook momenten zijn dat er een lied in jou klinkt, dat je die liefde van God over je voelt 
schijnen. Zing maar mee met dit vers uit deze psalm, samen met alle dorstigen. Naar water, naar 
vrede, naar een moment van genade en liefde. Vestig je hoop op God, die ziet en redt!    (Arie Stans) 
 
           

DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 7 MAART 2021:  
De 1e collecte is bestemd voor: SOFAK, Stichting 

ondersteuningsfonds allochtone kerken 
SOFAK is een christelijke stichting die interkerkelijk georiënteerd is: 
Wij waarderen de gezamenlijke traditie waarin wij als kerken staan en 
het uitgangspunt van onze visie is dan ook de geestelijke eenheid van 
de kerk van alle eeuwen en plaatsen door de Geest van God. Wij 
vragen uw steun voor deze stichting. U kunt uw gaven als volgt kwijt:  
 Per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Driebergen o.v.v. collectedoel 7 maart “SOFAK”    Van harte 
aanbevolen!   

De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”.  
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
Na een geslaagde heupoperatie mocht onze diaken Henk van Voornveld, Feitse Boerwinkelhof 6, 
3972 SX, weer huiswaarts keren. De komende weken staan in het teken van rustig herstel en 
revalideren. 
In het Zonnehuis te Doorn (Bergweg 2, 3941 RB) verblijft Pieter Borst. Hij is goed hersteld van het 
coronavirus, zo ook zijn vrouw Ria. Wel heeft Pieter nog zorg nodig voor verder herstel en daarom zal 
hij de komende weken nog in het Zonnehuis verblijven. 
 

PERSPECTIEF VOOR GEMEENTEN ALS LICHTPUNTJE IN SCHRALE TIJD 
Met deze inzet verscheen vorige week vanuit het moderamen van de landelijke PKN, het bericht dat 
alle gemeenten weer wat mogen gaan versoepelen m.b.t. de eredienst: 4 zangers i.p.v. geen; 30 
kerkgangers (exclusief ‘personeel’). Deze maatregelen volgden op de kleine versoepelingen door de 
overheid waarbij zeer terecht werd gezegd dat naast lichamelijke gezondheid óók geestelijke en 
psychische gezondheid van belang is en dat er daarom perspectief geboden dient te worden.  
Als wijkkerkenraad hebben we overlegd hoe te handelen. Hoewel ook wíj dolgraag de kerkdeuren 
weer voor een deel openzetten, achten wij het tijdstip gezien de toename van het aantal 
besmettingen en het feit dat de situatie in Nederland zeer zorgelijk en ernstig is, niet rijp voor 
gedeeltelijke opening.  
Wij kijken als kerkenraad de situatie de komende weken nog even aan, waarbij we hopen dat er eind 
maart meer mogelijk is, ook door voortgaande vaccinatie, en wij bijvoorbeeld Palmzondag 28 maart 
voor het eerst weer 30 kerkgangers kunnen begroeten. 
Wél zullen we met ingang van a.s. zondag in de diensten met 4 zangers vormgeven aan de 
gemeentezang.    
Voor de tieners is er al wel iets meer mogelijk en daarom hopen we die om vrijdag 19 maart om 
18.30 uur te begroeten in Nieuw-Salem voor maaltijd en catechese. 
Als kerkenraad bidden we u, jou volharding toe de komende weken: houd moed, zorg goed voor 
uzelf en elkaar. We zijn onderweg naar Pasen, er is HOOP!                  (ds. Henk Reinders) 
 

EREDIENST ZONDAG MET ALS VOORGANGER STUDENT WALTER REITSMA 
Na afsluiting van de cursus Pastorale Training, het kader van zijn opleiding tot gemeentepredikant, 
dient Walter nu een compleet verzorgde eredienst te houden, dit in het kader van de cursus 
Voorgaan in de Eredienst. Walter heeft er zin in en vindt het ook spannend – allebei. Als zijn 
leerplekbegeleider leid ik na afloop van deze dienst een nabespreking met de aanwezige 
kerkgangers. U treft op uitnodiging van Walter en ondergetekende ook een paar kerkgangers, zijnde 
‘niet-personeel’ aan. 
We zien uit naar een voor Walter stimulerende en bemoedigende zondag.  
Als opdracht kreeg hij van de PThU mee het schriftgedeelte voor deze zondag te kiezen uit het 
oecumenisch leesrooster, dat is dus geworden Johannes 2.  
Het is voor het collegiale werk in de groep van belang dat de studenten min of meer gelijktijdig 
werken (7 of 14 maart) en rondom dezelfde schrifttekst. 
Mocht u, jij willen reageren en Walter een bemoediging of tip willen geven, dan kunt u dat naar mij 
sturen via app of mail.                (ds. Henk Reinders)  
 

VOORBEDE TIJDENS DE EREDIENST  
Bidden (ora) naast al het werk dat óók moet gebeuren is een prachtig middel om naar elkaar om te 
zien en vreugde, pijn of nood bij God neer te leggen. De komende zondagen blijven de diensten 
uitsluitend online.  Dat hoeft u er echt niet van te weerhouden om te vragen om voorbede of dank! 
Neem gerust contact op met ouderling Jenny van Voornveld: telefoon: 06-22835197 of e-mail 
jvvoornveld60@hotmail.com of met onze wijkpredikant ds. Henk Reinders telefoon 06-10730732 of 
e-mail domineereinders@kpnmail.nl. 
Durf te appen, te mailen opdat we ook in de gebeden de verbondenheid met God, elkaar en de wereld 
om ons heen vasthouden. 

mailto:domineereinders@kpnmail.nl
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Driebergen, 4 maart 2021 
 
 
 
Aan: de leden van de Wijkgemeente Immanuel 

 
 
Betreft: PROFIELSCHETS WIJKGEMEENTE IMMANUEL 
 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Bij deze nieuwsbrief-editie treft u de profielschets van onze Wijkgemeente Immanuel aan die we als 
uw wijkkerkenraad de vorige maand hebben opgesteld. We hebben met elkaar zo zorgvuldig 
mogelijk getracht om woorden te geven aan karakter en ligging van onze kerkelijke gemeenschap. 
We realiseren ons daarbij dat onze Wijkgemeente deel uitmaakt van de kleurrijke Protestantse 
Gemeente Driebergen.  
 
Er zijn een aantal redenen waarom het goed is om als uw ambtsdragers te benoemen waar we als 
gemeente van Christus voor willen staan: 
 

 Het is een bijbelse notie om onszelf de vraag te stellen: waar komen we vandaan?  

 De vraag die daar dan op volgt is bijna onvermijdelijk: waar staan we nu?  

 Vanuit dat verleden en heden kijken we met deze profielschets naar de toekomst: waardoor 

willen we ons laten leiden, wat is onze missie en visie?   

 
We realiseren ons dat we in deze profielschets geen in beton gegoten antwoorden geven op deze 
laatste vraag. Steeds weer zullen we op zoek moeten naar nieuwe impulsen voor de opdracht waar 
we met elkaar voor staan. Bij alle activiteiten die we zowel binnen als buiten onze gemeente willen 
organiseren willen wij steeds weer uitdragen: “Laat je raken, durf te vertrouwen op God”. Wij hopen 
en geloven dat we vanuit die grondhouding en met Gods zegen onderweg kunnen zijn als zijn 
gemeente.  
 
Wij sturen u deze notitie toe met het verzoek er kennis van te nemen. U mag en kunt erop reageren. 
Als er onduidelijkheden zijn mag u hier natuurlijk vragen over stellen. We geven u daartoe de 
gelegenheid tot 25 maart a.s. Deze datum hanteren wij als sluitingsdatum. Vervolgens kijkt de 
wijkkerkenraad of er mogelijkheden zijn om deze profielschets met de gemeente in een plenaire 
bijeenkomst of groepsgewijs te bespreken. Dit is, zoals u zult begrijpen, afhankelijk van de dan 
geldende regels en omstandigheden rond de corona besmettingen.  
 
Uw reacties kunt u sturen naar ondergetekende. 
 
Met een hartelijke groet namens de Wijkkerkenraad Immanuel, 
  
Arie Stans 
Scriba 
T: 06-27430666 
e-mail staarie@gmail.com 

 
 
 

mailto:staarie@gmail.com
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   ‘Leuk je te zien! Hoe gaat het met je? Hoe was je week? Druk op je werk? Wat was dat een mooi lied, hè! 
Hoe gaat het met …’ We missen de ontmoeting na de kerkdienst, het gesprek over de dienst, maar ook over 
ons doordeweekse leven. Om dat gemis een beetje op te vullen, zal er elke week steeds iemand iets 
schrijven over zijn of haar leven in coronatijd. Noem het een ‘koffie-na-de-dienst-babbel’.  
Vandaag: Henk van Voornveld 

 

Ondanks de beperking die we in deze tijd hebben gaat het leven gewoon door. 

Zo mocht ik afgelopen dinsdag (2 maart) een heupoperatie ondergaan. 

Ik weet nu, op het moment dat ik dit schrijf, nog niet hoe het afgelopen is, maar dat het herstel 
nog wel enkele weken zal duren weet ik wel. 

Verder bereik ik eind maart mijn pensioengerechtigde leeftijd van 66 jaar en 4 maanden en mag ik 

stoppen met werken.  
Alleen dat ga ik niet doen, ik kan voor de helft op mijn huidige plek werkzaam blijven. 

Verder willen wij, Jenny en ik, wat vaker er tussenuit gaan (wanneer het weer mag en kan)  

genieten van strand en zee, maar ook hebben we sinds de eerste lockdown een nieuwe hobby 
gevonden van heerlijk fietsen over de mooie Utrechtse Heuvelrug.  

Ook is het heerlijk om meer van de kleinkinderen te kunnen genieten.  

En ook onze kinderen komen regelmatig met klusjes die ik voor hen  kan doen.  
( onze zoon is pas zijn eigen slagerij begonnen daar zal ik nogal eens voor moeten / mogen rijden ). 

 
Ik geef de pen door aan ons pas nieuwe gemeentelid dhr.Plessius uit Zeist.  

 

 

PASSIECONCERT 21 MAART 
Pianist Wouter Harbers heeft 
samen met violist Robert Cekov en 
sopraan Loes van Schothorst een 
passend en passievol programma 
voorbereid voor de 
Veertigdagentijd, voorafgaand aan 
Pasen 2021. In het programma 
weven ze verschillende elementen 
door elkaar. Klassieke aria’s uit 
Bachs Matthaüs Passion 

(waaronder ‘Erbarme dich’). Filmmuziek, zoals het thema van Schindlers’ List, waarin lijden 
echt verklankt is. En verstilde muziek uit Taizé. De musici vertellen daarbij op een 
persoonlijke manier over de muziek en dragen citaten en gedichten voor.  
 
De protestantse gemeente Driebergen biedt graag ruimte om deze muzikale bezinning op het 
verhaal van het lijden en sterven van Jezus mee te maken. Door middel van een online uitzending 
vanuit de Grote kerk in Driebergen op zondag 21 maart om 19.00 uur. U kunt deze uitzending vinden 
op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476-Grote-Kerk---Driebergen-Rijsenburg 
 
U kunt dit concert mede mogelijk maken door een vrijwillige bijdrage over te maken op 
NL28RABO0373718241 ten name van Protestantse gemeente Driebergen onder vermelding van 
Passieconcert 21 maart. 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476-Grote-Kerk---Driebergen-Rijsenburg
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Liturgie online-kerkdienst ’t Hoge Licht 
 

Zondag 7 maart 2021  10.00 uur  
 

 
Voorganger: Walter Reitsma  

(student opleiding gemeentepredikant) 
Ouderling: Magda Lijftogt 
Diaken: Alies van der Deijl 

Pianist: Ans Reinders 
Zangers: Janneke Wolbers 

                   Joke van Heusden,  
    Arie Stans   

            Henk Reinders 
Lector: Mijna Jansen 

Beamerdienst: Rienard Naberman 
Koster: Rolf van den Berg 

1e collecte:  SOFAK, Stichting ondersteuningsfonds 
allochtone kerken 

  2e collecte: Plaatselijke kerk 
 

   
1. Welkom en mededelingen 
2. Aansteken van de Paaskaars 
3. Zingen Lied 213: 1, 2, 4     

Morgenglans der eeuwigheid  
4. Stil gebed  
5. Bemoediging en groet  
6. Kindermoment door Auke Roelofsen:    

Jezus, de weg naar de Vader (ver-
werking is als bijlage meegestuurd) 

7. Zingen Psalm 84a 
(https://www.youtube.com/watch?v
=ApLReosJd0s) 

8. Gebed 
9. Gebodslezing Exodus 20:1-17 
10. Zingen Psalm 19: 4, 5  Des Heren vrees 

is rein 

11. Gebed 
12. Schriftlezing Johannes 2: 13-22  
13. Zingen Psalm 118:  2, 8 en 9 Ik werd 

benauwd van alle zijden  
14. Verkondiging 
15. Luisteren ‘Ik leef’ 

(https://www.youtube.com/watch?v
=-n0J1E1RB2c)  

16. Dankgebed-voorbeden-stil gebed-
Onze Vader 

17. Aandacht voor de collecte 
18. Slotlied: lied 619: 1, 5 en 6 - Lof zij 

God in de hoogste troon 
19. Zegen 

 
 
 
 
 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 11 maart vóór 14.00 uur naar Arie Stans of 
naar de redactie-mailbox, resp.: staarie@gmail.com  of  nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-
driebergen.nl 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ApLReosJd0s
https://www.youtube.com/watch?v=ApLReosJd0s
https://www.youtube.com/watch?v=-n0J1E1RB2c
https://www.youtube.com/watch?v=-n0J1E1RB2c
mailto:staarie@gmail.com
mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
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Tenslotte nog uw aandacht voor een regio-activiteit: 

 
 

 
Het jaarthema van de gezamenlijke kerngroepen Ontmoeten 
en Verdiepen van de Leersumse Johanneskerk en de Doornse 
Maartenskerk luidt ‘Groene Genade’. 
 
In dat kader zijn en worden diverse activiteiten georganiseerd. 
Dankzij het zoomteam van de Maartenskerk kunnen, ondanks corona, 
veel van de geplande lezingen toch doorgaan. Sterker nog: we kunnen 
er een breder publiek mee bereiken! 
 
Graag wijs ik u op een bijzondere avond waarbij Herman Wijffels onze 
gast is. 
 
Dinsdag 16 maart 2021 
Een economie die werkt voor mens en aarde - interview met Herman 
Wijffels 

Via een zoomverbinding gaan Teun Monster en Goof Lindijer in gesprek met Herman Wijffels over 
zijn verrassende en fascinerende visie op de toekomst op het gebied van ecologie, economie en 
politiek zoals die verwoord zijn in het boek De gulden snede.  
Volgens hem is de mensheid toe aan een nieuwe fase in haar ontwikkeling, waarin de ‘feminiene’, 
conserverende en verzorgende krachten - de gulden snede - ruim baan moeten krijgen. Volgens 
Wijffels zal dit niet zonder strijd gaan, maar hij is ook hoopvol: ‘In tegenstelling tot wat velen 
misschien denken, ligt de betere samenleving voor het grijpen’.  
De econoom Herman Wijffels was onder andere topman bij de Rabobank, voorzitter van de Sociaal 
Economische Raad (SER) en bestuurder bij de Wereldbank. 
 
Tijdens het interview wordt de zoomdeelnemers op twee momenten gelegenheid geboden vragen 
aan Herman Wijffels te stellen. 
 
Deze bijeenkomst is in verband met de coronamaatregelen alleen online te volgen; ons zoomteam zit 
klaar om desgewenst hulp te verlenen. 
 
Aanvang: 19.30 uur  
Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 5) 
Aanmelden verplicht via http://bit.ly/Wijffels1603, tot uiterlijk 16 mrt.’21 16.00 uur 
Meer informatie over deze en andere activiteiten in het kader van Ontmoeten en Verdiepen 
www.protestantsegemeentedoorn.nl en www.pknleersum.nl/johanneskerk  
Contact kerngroep O#V via Marjoke Limpens-Timmer: ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl  

 

 

http://bit.ly/Wijffels1603
http://www.protestantsegemeentedoorn.nl/
http://www.pknleersum.nl/johanneskerk
mailto:ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl

