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                                                             Zondag 14 maart 2021               

 

4e Zondag van de Veertigdagentijd 
 
Uw woord omvat mijn leven 
en tilt het aan het licht, 
Hebt Gij zo door uw spreken 
niet alles opgericht? 
Uw woord zet mij op vaste grond 
en vult met louter leven 
de woorden in mijn mond. 
 
Lied 119a vers 1 
 
WANDELEN LANGS DE WOORDEN 
Een mooie beeldspraak die betrekking heeft op het lezen van de bijbel. De bijbel als samenhangend 
geheel van een flink aantal boeken en geschriften. Heel divers met vele verhalen, die niet op zichzelf  
staan. Als we een wandeling maken, buiten in de natuur, dan komen we soms zomaar juweeltjes 
tegen van prachtig geschapen natuur. Kan je van genieten! Daarvoor moet je wel in beweging 
komen. Het waait je niet aan: je moet ervoor opstaan en gáán! Zo is het ook als je graag meer wil 
begrijpen van de bijbel. Het vraagt iets van je omdat het oude woorden zijn die vanuit de bijbel-
boeken naar je toe komen. Is de bijbel een logisch boek dat aan zijn lezers sluitende verhalen vertelt, 
waarna je het boek uit hebt gelezen en dus in de kast kunt opbergen? Als je bereid bent echt goed 
naar de oude verhalen te luisteren en ze als het ware “uit te laten spreken” zal je tot een andere 
conclusie komen. “Wandelen langs de woorden” , het is ook de titel van een boek. De auteur legt uit: 
“dat de (bijbelse) verhalen ruimte scheppen, je doen opademen, dat zij vrienden zijn die je tegemoet 
komen om je te zoeken en te vinden, iets dat de mensen vaak vreemd is”. Daarover zou je verder 
door kunnen denken. Hoe komen we zover dat we niet zozeer verstandiger maar wel wijzer gaan 
worden van de woorden die we “sprokkelend” vinden op onze tocht? Wat je tegen gaat komen is de 
onlogische liefde van God, die eigenlijk niet zonder zijn mensen kan. Het is het verhaal van Gods 
schepping, maar ook van redding door zijn Jezus. Laat je maar omarmen door deze woorden.         
(Arie Stans) 
 

DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 14 MAART 2021 -  De 1e collecte is 
bestemd voor: Plaatselijk gehandicaptenwerk/gehandicaptenzorg:   

SL?GD! Samen Leven? Gewoon Doen! 
Met deze collecte ondersteunt u het vele werk dat we in onze gemeente doen 
om samen, mensen met en zonder beperking, kerk te kunnen zijn. Samen 
leven, samen geloven? Gewoon Doen! Enkele van de vele activiteiten: 
Pastorale begeleiding, geestelijke verzorging en bevordering van integratie van 

mensen met een beperking onderling en in het dorp, bijbelgespreksgroepen, individuele catechese, 
doop- en belijdeniscatechese. We organiseren om de twee jaar een uitje. Uw steun is onmisbaar. Wij 
nodigen u uit bij te dragen: Per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Driebergen o.v.v. “Plaatselijk gehandicaptenwerk/zorg”    Van harte aanbevolen!   
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven 
vermeld: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”.  
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
In het Zonnehuis te Doorn (Bergweg 2, 3941 RB) verblijft Pieter Borst. Het gaat goed met hem – van 
de week was ik (ds. Henk) bij hem op bezoek. Pieter bond me op het hart om tegen u zeggen dat hij 
zo dankbaar is voor alle kaarten, appjes en blijken van meeleven en gebed. En ook dat er zo met  zijn 
vrouw Ria wordt meegeleefd. Het ontroert hem. In de afgelopen weken, vertelde Pieter, heeft hij 
veel ‘rijkdom en wijsheid’ ontvangen. 
 

DANK-JE-WEL VAN HENK VAN VOORNVELD 
Beste allemaal, 
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor bloemen, appjes, kaarten, e-mails en 
telefoontjes na mijn heupoperatie.  
Het was hartverwarmend en heeft ons erg goed gedaan. Nogmaals onze hartelijke dank! 
Hartelijke groet, ook namens Jenny, 
Henk van Voornveld  

 
NIEUW TELEFOONNUMMER  
Wij hebben sinds kort een nieuw telefoonnummer. Dat is 0343513825  Het oude nummer is al buiten 
gebruik. Groeten van Hans en Bertie den Hartog 
  

ONTMOETING EN CATECHESE TIENERS 
Op vrijdagavond 19 maart om 18.30 uur verwachten we de tieners in Nieuw-Salem voor maaltijd, 
ontmoeting en catechese, uiteraard coronaproof. 
Het catecheseteam Magda Lijftogt, Marina Roelofsen, Ariadne Roelants, ds. Gerrit van Dijk en ds. 
Henk Reinders. 
 

PASEN-DANSOPROEP 
Vanuit de Raad van Kerken Driebergen wordt er een aantal ‘activiteiten’ georganiseerd rondom 
Pasen. Het idee is dat er korte filmpjes gemaakt worden die geïntegreerd kunnen worden in een 
online viering. Een van de ideeën is een dans van hoop. Beeld en muziek zeggen vaak meer dan 
woorden. We zoeken mensen die aan die dans mee willen doen.  
Hou jij ook van beweging en muziek, misschien is dit iets voor jou? We zijn op zoek naar 8 mensen 
(alle leeftijden zijn van harte welkom) uit verschillende kerken die onder leiding van Rozemarijn 
Vrijland (Theater Docent met ook veel ervaring in Dans en Performance) twee choreografieën gaat 
maken op muziek van Sela en een nummer uit Opwekking. We gaan op vrijdag 19 maart van 19.00 
tot 20.30 uur repeteren in het Hoge Licht en op zaterdag 20 maart van 10.00 tot 13.00 uur de dans 
opnemen in de kapel van Broekbergen. Bent u, ben jij geïnteresseerd laat het dan weten per mail 
 aan  rozemarijn_vrijland@yahoo.com of 0642946777 

 
SYMBOLISCH SCHIKKEN 4E ZONDAG VAN DE 40-DAGENTIJD  
Zoals u weet gaat in deze 40-dagentijd de symbolische schikking over de verhalen 
van Jezus met zijn discipelen. Zij (en wij) leren van Jezus hoe ze met elkaar en 
anderen om dienen te gaan. Deze weg van liefde ziet u als rood lint. 
In het eerste verhaal ging het over de duur gekochte olie voor Jezus’ voeten. 
Uitgebeeld met een geldstuk. 
Het tweede verhaal gaat over nederig zijn. Zo nederig als gras. 
Het derde verhaal gaat erover, dat Jezus water in wijn veranderde. Voortvarend 
gaat Jezus te werk. Uitgebeeld met een kruik. 
Het derde verhaal gaat erover dat Jezus vertelt over het huis van zijn vader, waar hij naar toe gaat. 
De discipelen begrijpen het niet. Wij weten ook niet hoe het huis van God er uit ziet. Maar we voelen 
er geborgenheid bij. Dat symboliseer ik met een nestje. De magnolia takken zien er nog doods uit 
maar er zijn al drie keer schilletjes afgevallen en het roze schijnt er door heen. Net als vandaag het 
licht schijnt door het paars! Er is hoop!  (Els Kruidenier) 

tel:0343513825
mailto:rozemarijn_vrijland@yahoo.com


3 
 

PROFIELSCHETS WIJKGEMEENTE IMMANUEL 
Bij de voorgaande Zondagse Nieuwsbrief van 7 maart j.l. stuurde uw wijkkerkenraad de profielschets 
van onze Wijkgemeente Immanuel, die de vorige maand door haar is opgesteld als aparte bijlage 
mee. Voor degenen onder u die er niet aan zijn toegekomen kennis te nemen van dit stuk sturen wij 
deze notitie nogmaals mee met deze nieuwsbrief.  
U mag en kunt er op reageren. Als er onduidelijkheden zijn mag u daar 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 
 
 

‘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: de heer Ad Plessius 

 

Beste mensen, 

Hier volgt heel kort mijn levensverhaal: 

Ik ben geboren in 1926 in Mandjespantalon (grapje: u mag uitzoeken welke plaats dit is) en heb daar 

gewoond tot 1953. Mijn ouders hadden een smederij en een winkel in fietsen, kachels, haarden en 
andere huishoudelijke artikelen.  

Na de School met de Bijbel ging ik in de stad naar de ULO, waar ik in 1941 voor slaagde. Ik kwam te 

werken bij de NS tot 1945, terwijl ik de particuliere avond HBS volgde. Die stopte door de 
spoorwegstaking. In 1945 ben ik toegelaten tot de 5e klas van de gewone HBS en slaagde in 1946. Na 
enkele maanden gewerkt te hebben volgde de militaire dienstplicht tot 1949. Daarna heb ik de 
opleiding tot Registeraccountant gevolgd en ben daarvoor uiteindelijk geslaagd. Na diverse 
werkgevers werd ik partner (firmant) van het huidige B.D.O. tot ultimo 1983. 
Als noodhulp (hoofd financiële administratie) heb ik vanaf april 1983 nog ca. 2 jaar gewerkt bij het 
Joods Maatschappelijk Werk. Daarna was ik vrij om van het leven verder te genieten. 

In 1946 kreeg ik verkering met Annie Teitsma uit Treebeek. In 1948 zijn we getrouwd. We werden 

gezegend met eerst 2 zoons en daarna nog 2 dochters. Helaas is mijn vrouw, na ruim 67 jaar, in 2016 
overleden. In 2017 overleed de jongste zoon.  Ik heb thans 9 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen, 
dus ik ben rijk gezegend. 

Ik  ben door mijn werk dikwijls verhuisd (9x), waardoor ik van veel gemeenten lid ben geweest. 

Daardoor heb ik o.a. de gemeente Huizen 10 jaar gediend, eerst 7 jaar als secretaris Algemene 
Kerkenraad en daarna als administrateur in de Financiële Commissie.  

Sinds 1 januari van dit jaar ben ik lid van uw wijkgemeente. Ik bezocht uw diensten al enkele jaren 

voordien, af en toe. Nu woont mijn dochter in de Faunalaan dicht bij ‘t Hoge Licht. Dat is er mede de 
oorzaak van dat ik lid ben geworden van uw wijkgemeente. Ik was voorheen lid van de Oosterkerk in 
Zeist. 

Voor deze keer stop ik en geef ik de pen door aan Gerard en/of Joke Jaspers. 

Een hartelijke groet,   Ad Plessius 

 

mailto:staarie@gmail.com
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Liturgie online-kerkdienst ’t Hoge Licht 

 
Zondag 14 maart 2021  10.00 uur  

 
 

Voorganger: ds. Kees van der Kooi 
Ouderling: Erna Allaart 
Diaken: Imarda Bikker  

Organist: Marcus de Haard 
Zangers:  Anneke Wanders 

    Arie Stans 
             Henk den Boon 

              Madzy Nienhuis 
Lector: Jenny van Voornveld 

Beamerdienst: Rein Zoethout 
Koster: Henk den Boon 

1e collecte:  Plaatselijk gehandicaptenwerk/zorg          
  2e collecte: Plaatselijke kerk  

 
 

   
      Welkom en mededelingen 

      Aansteken van de Paaskaars 

 Zingen Lied 556 : 1 en 3  (Alles wat over ons 

 geschreven is) 

 Bemoediging en groet 

 Zingen ter inleiding op het gebed Lied 556 : 5  

 (Dit is uw opgang naar Jeruzalem) 

 Gebed van inkeer en bede om Gods Geest 

 Zingen loflied Lied 575 : 1 en 5  (Jezus leven   

 van ons leven) 

 Kindermoment met filmpje door Joop   

 Egmond (verwerking is als bijlage  

 meegestuurd) 

Zingen Lied 575 : 6 (Dank zij u o Heer des 

levens) 

Schriftlezing Jesaja 53: 1-6 en 1 Petrus 2:11-25 

Zingen Lied 576b : 1, 3 en 5  (O hoofd vol 

bloed en wonden) 

Verkondiging 

Zingen Lied 655 : 1 en 3  (Zing voor de Heer 

een nieuw gezang) 

Dankgebed-voorbeden-stil gebed-Onze Vader 

Aandacht voor de collecte 

Zingen slotlied Psalm 116 : 1 en 8  (God heb ik 

lief, want die getrouwe Heer)  

Zegen 
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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 
 
 
 

PASSIECONCERT 21 MAART a.s. 
 

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. 
 
 
 
 
 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 18 maart 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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