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                                                             Zondag 14 februari 2021               

 
Voorganger: ds. Henk Reinders 

Ouderling: Arie Stans 
Diaken: Khurram Akhtar 

Organist: Marcus de Haard 
Zang: Els en Henk den Boon-Kruidenier 

Lector: Jenny van Voornveld 
Beamerdienst: Jan-Willem Sturm 

Koster: Henk den Boon 
1e collecte:  Plaatselijke armoedebestrijding          

  2e collecte: Plaatselijke kerk 
 

 
 
JESUS LE CHRIST lumière intérieure 
Dit Taizé lied gaat over het innerlijk licht dat in onze harten kan worden ontstoken, door niemand 
minder dan Jezus Christus. Deze woorden werden zondagmorgen jl. prachtig gezongen in de dienst. 
Als een tedere en tere waarheid kwam dit gebed bij mij binnen. En ik besefte ineens: er kan zoveel 
donkers in je ziel zijn geslopen dat je daardoor de weg kwijt dreigt te raken. En wat mooi dat bij dit 
gezongen gebed om licht daar ook de andere stem klonk: die zong over een hand die mij en jou gaat 
geleiden, ook al dwaal je weg tot aan het uiterste van de zee. We zijn in deze bizarre tijd de 
aanraking bijna geheel kwijtgeraakt. We communiceren naar elkaar voornamelijk met woorden. 
Maar de aanraking is een taal waarmee dingen kunnen worden gezegd die moeilijk in woorden zijn te 
vatten. Door al die duistere plekken in je ziel (je bent je er soms geeneens van bewust) kan je je 
enorm opgesloten voelen. Met als gevolg dat je je eenzaam voelt en dat kan je leven fundamenteel 
ontwrichten. Je kunt een stap zetten door de moed te vinden mee te bidden, mee te zingen met dit 
Taizé lied. Als jij je wilt openen voor het innerlijk licht van Jezus Messias dan gaat er licht schijnen in 
alle donkere uithoeken van je ziel. Het is Gods bijzondere manier om je aan te raken met zijn 
Goddelijk licht. En dan kan er veel spanning van je afvallen. Je hoeft je niet meer zozeer in een 
isolement te voelen en wat je innerlijk als chaos beleefde kan worden opgeruimd. Je kunt je op een 
andere weg laten leiden. De weg van waarheid, Gods weg van eeuwigheid (psalm 139). 
(Arie Stans) 
 
                        

DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 14 FEBRUARI 2021:  
De 1e collecte is bestemd voor: Plaatselijke armoedebestrijding  
Ook in Driebergen zijn er mensen die in (stille) armoede leven. De hulpvragen 
zijn spectaculair gestegen. Binnen de Protestantse Kerk en de Rooms-katholieke 
Kerk groeide het aantal hulpaanvragen met meer dan 20 %. De kerken zien zich 
daarom genoodzaakt om nog vaker bij te springen om meer mensen hulp te 

kunnen verlenen. Wat u eraan kunt doen is: Geven! Per bank: NL47 RABO 0385 
2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. “Plaatselijke armoedebestrijding”     
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 
Een bericht van en over Erna Allaart 
Erna en Klaas Allaart en de kinderen zijn heel dankbaar voor de goede afloop van de ablatie via 
hartcatheterisatie die Erna woensdag jl. heeft ondergaan. Erna schrijft: “we hopen dat de 
hartritmestoornis van het afgelopen half jaar hiermee is verholpen”.  
We bidden mét Erna en haar gezin om een verder en duurzaam herstel van haar gezondheid. 

 
 
WELKOM AAN EEN NIEUW GEMEENTELID 
We verwelkomen mevrouw H. Koekkoek-Dudok, die zich onlangs heeft laten inschrijven als nieuw lid 
van onze Wijkgemeente. Mevr. Koekkoek woont aan de Grutto 54, 3972 PC. Eerder was zij als 
gemeentelid verbonden aan de WG Catharijne. Wij hopen en wensen haar toe dat zij zich snel thuis 
zal gaan voelen in onze kerk.  
 
 
DE NIEUWE APPARATUUR IN DE KERK 
Afgelopen zondag is er voor het eerst gewerkt met de nieuw geïnstalleerde apparatuur. Daaraan 
voorafgaand is er enorm hard gewerkt door o.a. Henk Breukink en de beamisten. Zondag beet Rein 
Zoethout het spits af als beamist onder het waakzaam oog van Henk Breukink. En Rein deed het 
prima! De beelden die de mensen thuis te zien kregen (en in de kerk op beide schermen) waren 
kwalitatief van een heel goed gehalte mede dankzij de nieuwe camera’s. Voor wat betreft het geluid: 
daar waren nog wat kleine kinderziektes die zondag a.s. wel opgelost zullen zijn. “Een kwestie van 
nog wat schuiven met een volumeknopje”, aldus Henk. Vooralsnog hulde aan het team dat zich zo 
inspant deze gecompliceerde techniek voor ons te beheren! 
 
 

 
VEERTIGDAGENTIJD 
Deze bijzondere periode in het kerkelijke jaar zal evenals vorig 
jaar stil zijn. Misschien nog wel stiller.  A.s. woensdag 17 
februari – Aswoensdag – begint de veertigdagentijd. Bij alle 
ruim 300 adressen in onze gemeente is (of wordt een dezer 
dagen) de veertigdagenkalender van Petrus bezorgd. 
Troostend en bemoedigend staat op de voorkant  ‘Ik ben er 
voor jou’.  En bij alle somberheid en machteloosheid lees ik in 
de woorden van de jonge Amerikaanse dichteres Amanda 
Gorman een geweldige aansporing, niet alleen persoonlijk, 
maar ook voor ons als gemeente “Er is altijd licht, als we maar 
moedig genoeg zijn om het te zien, als we maar moedig 
genoeg zijn om het te zijn.” 
De kinderen van 4-12 jaar kunnen met Bijbelbasics aan de 
slag. Een spoor van liefde is het thema. Jezus laat een spoor 
van liefde achter in de bijbelverhalen die uit het 
Johannesevangelie gelezen worden. De kinderen krijgen vóór 

zondag 21 februari een poster thuis waarop elke zondag een luikje geopend kan worden, daarnaast 
een boekje met de verhalen en verwerkingen. Onze wijkgemeente trekt hierin samen op met 
wijkgemeente Catharijne. Samen zullen we ook zoeken naar mogelijkheden om ná de 
voorjaarsvakantie de kinderkerk weer te starten. Maar voor het zover is, zal in beide kerken aan het 
begin van de dienst middels een filmpje het kinderverhaal klinken. 
Voor persoonlijke bezinning, voor samen of voor aan tafel de prachtige kalender van Petrus: “Ik ben 
er voor jou.” En u kunt natuurlijk ook een gemeentelid bellen en samen delen over wat u gelezen, 
geraakt heeft! 
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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: Rose Marie van Asselt 

 

Terwijl ik zit te denken over deze virtuele pen, wordt er buiten door de kinderen uit de buurt een 

iglo gebouwd van de enorme sneeuwhoop die, na het schuiven door de gemeente, zich voor m’n 
huis verzameld heeft. Dat was dus afgelopen zondag, de eerste goed koude sneeuwdag van dit jaar. 

Na het beluisteren van de kerkdienst (hulde aan alle aanwezigen om ondanks de barre 

weersomstandigheden, toch de kerk te hebben bereikt), begin ik met KerkNieuws nummer 2 van dit 
jaar corrigerend te lezen. Deze uitgave was weer opgemaakt en wordt dan steeds door een van de 
andere redactieleden nagelezen. Afgelopen dagen viel deze KerkNieuws weer op uw (digitale) 
deurmat.  

De tuin ziet eruit als een verstilde kerstkaart; wat is de natuur prachtig. Sinds ruim 6 jaar woon ik in 

De Groene Tuinen, aan de rand van het dorp. Vanuit de voordeur stap ik zo het klompenpad bij 
Buitenplaats Broekbergen op; pak ik de fiets om een lekker stuk te trappen richting o.a. de 
zuivelboerderij in Cothen, of om met een vriendin langere afstanden te overbruggen. 

En ja, wat betekent Coronatijd voor mij? Me houden aan de restricties die worden aangegeven…. 

maar toch nog veel kunnen doen. En dat is wel fijn voor iemand die moeilijk stil kan zitten. Gelukkig 
mag er nog wel gegolfd worden, dus ben ik minimaal 1 x in de week in Bunnik op de golfbaan te 
vinden. Verder vind ik het leuk om etentjes te organiseren; nu slechts 1 persoon uitnodigen die om 
kwart voor 9 uur weer naar huis snelt. Momenteel, u herkent het misschien wel, is ook de legpuzzel 
weer helemaal hip. Er is een heel circuit ontstaan van roulerende (vooral Jan van Haasteren) puzzels. 
Ik kan u zeggen, daar gaat ook aardig wat tijd inzitten.  

En dan zijn er ook nog (vaste) oppasmomenten. Want ja, mama: kun je even een uurtje komen, want 

….  Mijn oudste dochter met haar gezin woont in Austerlitz en daar pas ik elke donderdag op, de 
andere dochter met gezin in Leersum en zoonlief met vrouw & kinderen in Dearsum (Friesland). Dat 
laatste houdt meestal in een weekendje over in het noorden. 

U merkt wel dat ik mij goed door deze C periode heen sla, maar ik besef dat ik bevoorrecht ben met 

een goede gezondheid en heel veel lieve mensen en kinderen om mij heen. Daar ben ik dan ook zeer 
dankbaar voor en dank God voor dit alles. 

En net als de schrijver van vorige week, nodig ik u uit om, als u in De Groene Tuinen wandelt of 

fietst, gerust aan te bellen bij Reelaan 7 voor een kop koffie/thee/praatje. 

 

Deze virtuele pen geef ik graag door aan mevrouw De Visser. 

 
 
 

AFWEZIGHEID PREDIKANT 
Van maandag 22 tot en met vrijdag 26 februari ben ik afwezig. In dringende pastorale situaties kunt u 
contact opnemen met scriba Arie Stans. Hij weet wie van de predikanten achterwacht is. Hebt u 
verzoeken tot voorbede of dank in de eredienst, dan graag contact opnemen met ouderling Jenny 
van Voornveld. 
(ds. Henk Reinders) 
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 Liturgie online-kerkdienst ’t Hoge Licht 
 

Zondag 14 februari 2021  10.00 uur  
 

Voorganger: ds. Henk Reinders 

 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Aansteken Paaskaars 
Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3  “God heb ik lief, 
want die getrouwe Heer” 
 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
 
Verhaal kindernevendienst “Jona gaat naar 
Ninevé ”  - door Joop Egmond 
 
Verwerking is met de nieuwsbrief 
meegestuurd 
 
Zingen: “Bless the Lord my soul” 
 
Bless the Lord my soul and bless Gods holy 
name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into 
life. 
 
Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'ge 
Naam.  
Prijs de Heer, mijn ziel; die mij het leven geeft. 
 
Gebed 
 

Gebod der liefde 
 
Zingen: NLB 791: 1, 3, 4, 6  “Liefde, eenmaal 
uitgesproken” 
 
Schriftlezing: Johannes 3: 14- 21   
 
Luisteren: “Alzo lief had God de wereld”   - 
kleinkoor o.l.v. Martin Zonnenberg 
 
www.youtube.com/watch?v=Ep-sg-T-RyA 
 
Verkondiging 
 
Luisteren: “Amazing grace”  -  in 50 talen 
 
www.youtube.com/watch?v=BA7pdABvpnc 
 
Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze 
Vader 
Aandacht voor de collecte 
 
Zingen: NLB 418: 1, 2  “God, schenk ons de 
kracht” 
 
Zegen 
 
Orgelspel 

 
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 echter 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. 

 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 18 februari vóór 14.00 uur naar Arie Stans 
of naar de redactie-mailbox, resp.: staarie@gmail.com  of  nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-
driebergen.nl 
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