Zondag 14 juni 2020
Loof God in zijn heilig domein,
Loof Hem in zijn groots firmament,
Loof Hem om zijn daden van macht,
Loof Hem krachtens zijn mateloze grootheid
Loof Hem met de stoot op de ramshoorn,
Loof Hem met harp en met citer,
Loof Hem met handtrom en reidans,
Loof Hem met snaren en fluit,
Loof Hem met slaande cimbalen,
Loof Hem met klinkende cimbels.
Alles wat adem heeft, love de Heer!
Godlof!.
(Tekst van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

LOOF GOD IN ZIJN HEILIGE WONING

Een mooi slotakkoord, de 150e en laatste psalm! Bovenstaande oproep vind je erin terug. In de oude
berijming gaat het over Zijn heiligdom. Het gaat er uitbundig aan toe in deze psalm! Moet je per se in
de kerk zijn om dit te ervaren? Waar kunnen we Gods woning vinden? Juist in deze tijd groeit het
verlangen weer een voet over de drempel van de kerk te zetten. De kans daarop wordt groter. We
mogen alweer met 35 mensen bij elkaar zijn. Maar het besef neemt ook toe: we hebben een unieke
God die op vele plaatsen zijn woning wil bereiden. Die zich niet zoveel gelegen laat liggen aan onze
beperkingen. Als we doen waartoe psalm 150 ons oproept dan zal die God zich welkom weten. Velen
van ons hebben de afgelopen tijd thuis de kerkdiensten meegemaakt. Eigenlijk een prachtige kans
om op jouw plek mee te doen met de liturgie en God daar te eren. Ook al hebben we niet al die
mooie instrumenten in huis die langskomen in psalm 150. We hebben in ieder geval de menselijke
stem tot onze beschikking. En het psalmboek in zijn geheel roept ons maar tot één ding op: God te
loven. Het staat er als een soort van halleluja = halleloe-El (Godlof). In die sfeer voelt God zich thuis.
Bij jou vindt Hij dan zijn heilige Woning. Dat is een troost als u zondag nog niet over de drempel van
onze kerk kunt of durft te komen. Ook al haal je niet de harp of de luit uit de kast, je kunt wel
meedoen in het koor van kerkgangers. Onze Heer knapt daarvan op en zegt tegen jou: ik wil vandaag
in jouw huis zijn. Mooi hè?
(Arie Stans)

DEZE ZONDAG 14 JUNI: MEER MENSEN WELKOM IN ’t HOGE LICHT!!

Na 13 weken, een toch wel lange periode, gaan we als Wijkgemeente Immanuel weer met meer
mensen in de kerk de zondagse eredienst vieren. U bent er uitvoerig over geïnformeerd via de brief
die door de scriba is gestuurd naar alle hem bekende mailadressen van de gemeenteleden. Een
aantal mensen kreeg een papieren versie van genoemd schrijven. De aanmeldingen om fysiek deel te
gaan nemen komen inmiddels binnen bij Henk van Voornveld. U bent van harte uitgenodigd ook een
plek te reserveren, lukt dat niet meer voor de komende zondag dan toch voor één (of meer) diensten
die gaan volgen. We zijn als kerkenraad (en we hopen u ook als gemeentelid) blij en verheugd dat we
elkaar weer gaan ontmoeten (ook al blijft dat in aantal nog beperkt). We hopen en zien uit naar een
mooie dienst a.s. zondag waarin onze eigen wijkpredikant ds. Henk Reinders zal voorgaan. En dat
geldt in niet mindere mate als u de dienst thuis volgt op uw scherm. Iedereen van harte welkom!!
Tenslotte nog voor de kerkgangers: fijn als u ter plekke let op de aanwijzingen van de coördinatoren!

DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 14 JUNI 2020
De 1e collecte is bestemd voor
Binnenlands diaconaat: dorpskerken
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk
helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap
van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp.
Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van
ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk- en
leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met uw
bijdrage aan de collecte ondersteunt u de dorpskerken in
Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude
gronden. Van harte aanbevolen.
Graag uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer NL47 RABO 0385 2538 18 ten name van Diaconie
Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. “Collecte
dorpskerken”

De 2e collecte is (zoals u gewend bent) voor onze plaatselijke kerk. Graag uw bijdrage
hiervoor naar hetzelfde bankrekeningnummer o.v.v. “plaatselijke kerk”.

OMZIEN NAAR ELKAAR
In plaats van kaarten.
De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het overlijden van mijn man, onze vader en opa
Kees van Dijk
Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd willen wij iedereen hartelijk bedanken. Dit
hebben wij zeer op prijs gesteld.
Reina van Dijk, kinderen en kleinkinderen

EEN VAN DE VELE DANKBARE REACTIES OP HET PINKSTERONTBIJT
Zaterdagmorgen 30 mei jl. Ik ben boven nog wat aan het rommelen totdat er iets na 8
uur wordt aangebeld. Ik vraag wie het is en hoor: “Ik kom u namens de wijkgemeente
Immanuel een pinksterontbijt brengen”. Overrompeld doe ik de deur open en neem het
pakketje bovenaan de trap aan. Wat een leuke en lekkere verrassing was dat. Heel
hartelijk dank hiervoor.
Een warme groet van,
Agnes Hartman
‘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: Christine Rietveld

Op de volgende pagina volgt het boeiende verslag van Christine:

Liturgie 10.00 uur

Wijkgemeente Immanuel

Zondag 14 juni 2020

Voorganger: ds Henk Reinders
Ouderling: Jenny van Voornveld
Diaken: Henk van Voornveld
Organist: Marcus de Haard
Beamerdienst: Hendrik-Jan Jansen
Koster: Esse van den Burg
Piano/orgelspel
Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars
Zingen: Psalm 92: 1 (door zanggroep)
Reciteren: Psalm 92: 4-14 uit de NBV (door
hele gemeente)
4.bij de klank van de tiensnarige harp
en bij het ruisend spel op de lier.
5.U verheugt mij, HEER, met uw daden,
ik juich om wat uw hand verricht.
6.Hoe groot zijn uw daden, HEER,
hoe peilloos diep uw gedachten.
7.Het dringt tot de dommen niet door
en dwazen kunnen het niet vatten:
8.dat de wettelozen als onkruid gedijen
en de onrechtvaardigen bloeien
alleen om te worden verdelgd, voor altijd.
9.U, HEER, bent eeuwig verheven,
10. maar uw vijanden, HEER,
uw vijanden gaan te gronde
en wie onrecht doen, worden verstrooid.
11.U geeft mij de kracht van een wilde stier,
met pure olie ben ik overgoten.
12.Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer,
mijn oor hoort de angstkreet van mijn
belagers.
13.De rechtvaardigen groeien op als een palm,
als een ceder van de Libanon rijzen zij
omhoog.

14.Ze staan geplant in het huis van de HEER,
Zingen: Psalm 92: 8 (door zanggroep)
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: NLB 103e “Bless the Lord, my soul”
1. zanggroep zingt 2. neuriën door allen 3.
voorganger reciteert 4. zanggroep zingt,
anderen neuriën
Gebed
Schriftlezingen: Psalm 1 uit de NBG 1951 en
Matteüs 7: 12-23
De twee wegen
1 Welzalig de man die niet wandelt
in de raad der goddelozen,
die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters;
2 maar aan des Heren wet zijn welgevallen
heeft,
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
3 Want hij is als een boom, geplant aan
waterstromen,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt;
– al wat hij onderneemt, gelukt.
4 Niet alzo de goddelozen:

die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit.
5 Daarom houden de goddelozen geen stand
in het gericht,
noch de zondaars in de vergadering der
rechtvaardigen,
6 want de Here kent de weg der
rechtvaardigen,
maar de weg der goddelozen vergaat.
Zingen: Psalm 1: 1 (door zanggroep)
Reciteren Psalm 1: 3 uit de NBG 1951(door
allen)
3 Want hij is als een boom, geplant aan
waterstromen,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt;
– al wat hij onderneemt, gelukt.
Zingen: Psalm 1: 3 (door zanggroep)

Verkondiging
Luisteren: Opwekking 687 “Heer, wijs mij uw
weg” (Sela)
www.youtube.com/watch?v=kRXQCxwv6Ro
Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze
Vader
Aandacht voor de collecten
Reciteren: NLB 838: 1 (allen)
Zingen: NLB 838: 4 (zanggroep)
Zegen – beantwoord met gesproken ‘Amen’
door allen
Piano/orgelspel

DIENST VAN DE VOORBEDE

Bij velen is er verlangen naar gebed, om bij God neer te leggen wat ons bezighoudt, wie we
meedragen in ons hart maar ook het gebed voor wat er om ons heen gebeurt. In het gebed zijn we
meer dan ooit verbonden met God én elkaar. U, jij kunt verzoeken tot dank en voorbede mailen,
appen of briefje doorgeven aan ds. Henk Reinders, domineereinders@kpnmail.nl of 06-10730732.
Maar het kan ook via de ouderling, pastoraal werker of bezoekdame, zij zorgen dat het dan op de
goede plek terecht komt.
En die gemeenteleden die zondagmorgen in ‘t Hoge Licht zijn om de dienst mee te maken bij dezen
de herinnering: er is een prachtig voorbede doosje. Ter plekke kunt u (als u wilt anoniem) uw verzoek
om voorbede op een briefje schrijven en in het doosje deponeren. De diaken brengt het doosje,
voordat de dienst aanvangt, naar de liturgische tafel bij de predikant die de dienst leidt.

WELKOM IN ’t HOGE LICHT ELKE WOENSDAGOCHTEND OF -AVOND

Om even in alle rust een moment van bezinning te ervaren. Om stil te zijn en een plekje te zoeken in
de kerk, om te zitten bij de brandende Paaskaars, symbool van Christus’ aanwezigheid. U kunt
luisteren naar verstilde muziek en u mag zelf een kaarsje aansteken. Ook kunt u de tijd nemen voor
gebed. Er zijn altijd een paar mensen namens onze Wijkgemeente aanwezig die u ontvangen en even
de weg wijzen. En mocht u toe zijn aan een goed gesprek met een van hen: dat is altijd mogelijk. U
bent van harte welkom: elke woensdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur en elke woensdagavond
van 19.30 uur - 21.00 uur.

COLOFON

kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk
inleveren: donderdag 18 juni vóór 14.00 uur.
Stuur uw kopij en overige berichten naar:
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanueldriebergen.nl
Krijgt u de Zondagse Nieuwsbrief nog niet per
e-mail toegezonden? Meldt u zich dan aan bij

Redactie: Arie Stans staarie@gmail.com
Voor meer actuele informatie over onze
gemeente, surf naar:
www.wijkgemeente-immanueldriebergen.nl
een van de hierboven genoemde
mailadressen.

