
 

                                                                                             
                                                             Zondag 24 januari 2021               

 
Voorganger: ds. Henk Reinders 

Ouderling: Magda Lijftogt 
Diaken: Rolf van den Berg 
Organist: Rinke Bodewits 

Lector: Rose Marie van Asselt 
Beamerdienst: Hendrik-Jan Jansen 

Koster: Gerrit Pijper 
1e collecte:  Oecumene - Raad van Kerken              

  2e collecte: Plaatselijke kerk 
 
 

Gebed in lockdown   

                                                          
Eeuwige God,  

U die woont en troont in Sion,  

hoorder van het gebed, 

tot U komen wij 

in stilte 

niet goed wetend wat te bidden.  

 

We zijn uit het veld geslagen  

niet in staat om bijeen te komen  

en uit volle borst U de lof te zingen.  

 

We zijn stilgevallen  

en weten niet hoelang alles nog zal duren,  

zelfs niet of onze gezondheidszorg het wel 

aan kan  

en of wij zelf niet besmet, ziek en geveld 

zullen raken.  

 

In deze nood komen wij tot U,  

in stilte 

biddend om gehoor 

om vertroosting  

om nabijheid  

om perspectief.  

 

Hoor ons: ·wees ons genadig! 

U, die onze stilte hoort en peilt,  

hoor ons stil zijn als loflied, 

als aanbidding  

als roep om genade en ontferming.  

 

‘Tot U komt al wat leeft,  

tot U, o redder uit ellende 

die alle schuld vergeeft’ 

 

Geef ons kracht om het vol te houden, 

vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort,  

geloof om de moed niet te verliezen. 

Van U is immers het Koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. 

Amen.  

(door ds. René de Reuver, scriba Generale Synode)

 

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. 

mailto:domineereinders@kpnmail.nl


 

DE COLLECTES OP DEZE 
ZONDAG 24 JANUARI 2021:  
De 1e collecte is bestemd voor: 
Oecumene  - Raad van Kerken 
‘Blijf in mijn liefde’ is het thema 

voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2021. Het thema ‘Blijf in mijn liefde’ 
is een oproep van Jezus zelf uit het evangelie volgens Johannes: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel 
vrucht dragen’. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) 
wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, 
bereidde het materiaal van de gebedsweek 2021 voor en is al sinds haar ontstaan toegewijd aan 
eenheid en gebed.  
Uw gaven zijn zeer welkom!  per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Driebergen o.v.v. Oecumene – Raad van Kerken         
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”.  

 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
Afgelopen dinsdag 18 januari mocht Jurriaan van Klaveren, Hoofdstraat 240, 3972 LJ, 54 jaar worden. 
In dankbaarheid gevierd. Hij heeft nu om de 14 dagen een chemokuur, een pittige tijd voor hem en 
het gezin. 
De gezondheid van mevr. Mies Kiers is heel kwetsbaar nadat ze corona gehad heeft. Ze verblijft in 
Beukenstein, Hoofdstraat 57, 3971 KB. 
Voorbede is gevraagd voor mevr. Miep van den Berg, Sparrenheide, k.202. Na onderzoek in het 
ziekenhuis zijn er kwaadaardige uitzaaiingen in de lever geconstateerd. Ze zal pijnbestrijding 
ontvangen. 
Het echtpaar Blokhuis-van Rhenen, du Celliee Mullerlaan 5, 3972 GV, hoopt maandag 25 januari, hun 
diamanten huwelijksjubileum te vieren. In dankbaarheid 60 jaar getrouwd. Een bijzondere mijlpaal. 
 

GEEN ZANG(GROEP) IN DE ONLINE DIENSTEN 
Gelukkig kunt u, kan jij  thuis wél volop zingen! Wat een zegen! Als voorganger, kerkenraad, 
beamisten en musici gaan we met de creativiteit die ons gegeven is én wordt, ons inzetten dat u, jij 
mee kunt doen in de eredienst. Afgelopen zondag hebt u daar al van kunnen proeven en ook voor 
komende zondag is dat gelukt. Benieuwd naar uw, jouw ervaringen - lukt het om mee te zingen met 
het orgel, de piano, de filmpjes die ingezongen zijn? De uitsluitend online diensten en de beslissing 
om niet meer te zingen loopt voorlopig tot en met zondag 7 februari. 
Tot slot: houd vol en houd moed. Houd contact met elkaar via appjes, mail, telefoon, een kaartje of 
even zwaaien. Zeker, het zijn en worden geen gemakkelijke weken met de nieuwe, nog beperkender 
maatregelen.  
 

KINDERMOMENT IN DE ONLINEDIENSTEN  
Vorige week kon u in de nieuwsbrief al lezen dat (na overleg met de jeugdouderlingen en 
voorgangers van Catharijne en onze wijkgemeente), was besloten om voortaan het kindermoment in 
de zondagse onlinediensten een plek te geven. Beide wijkgemeenten werken met Bijbel Basics van 
het NBG. Daar wijkgemeente Catharijne meer kleinere kinderen heeft wordt daar het verhaal verteld 
voor kinderen van 4-8 jaar; in onze wijkgemeente met meer oudere kinderen het verhaal voor 8-12 
jaar. Afgelopen zondag was de 1e keer en mooi zoals Auke met zijn twee zonen tijdens onze dienst in 
beeld kwamen. Het kindermoment vindt in beide kerken steeds direct plaats ná votum en groet en 
het wordt middels een filmpje door iemand van de leiding van de kindernevendienst gedaan. 
Aansluitend kunnen de kinderen met het verwerkingsmateriaal aan de slag en kunnen ouders de 
dienst verder meebeleven. 
We hopen op deze manier ook de gezinnen betrokken te houden bij de erediensten in deze niet 
gemakkelijke periode. Voor tieners zendt BEAM prachtige vieringen uit!! 



 

   ‘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: Rienard Naberman 

Van Hendrik-Jan Jansen kreeg ik de virtuele pen aangereikt om wat te schrijven. 

Eindelijk is het dan zover, dacht ik, de mannen komen in beeld!  

Sinds 26 oktober j.l. woon ik samen met Iris en haar tweeling Anne en Julia in Veenendaal. 

Na een zoektocht van 2 jaar om een geschikt huis voor ons te vinden is dat eindelijk gelukt. 

We bevinden ons nog wel in een situatie, dat er nog het e.e.a. moet gebeuren en dat kent iedereen 

wel, denk ik. Ook wel leuk om op een dag gewoon rustig een klusje te doen wat dat betreft. 

Ooit ben ik gevraagd om beamist te worden van onze kerk en ik moet zeggen, dat ik mij daarmee 

prima vermaak als ik een presentatie voor een eredienst moet maken. Vooral met Kerst of Pasen. In 
deze coronatijd ben je nu eerder regisseur dan beamist en dat vergt veel concentratie tijdens een 
eredienst, maar ik doe het met plezier. Binnenkort krijgen wij nieuwe betere apparatuur wat dat 
betreft. 

Ik ben niet het type, dat zich snel zal vervelen en kan mij prima thuis vermaken. Ik ben als het ware 

een echte ‘huismus’, maar lopen of fietsen door de bossen/landerijen vind ik ook heerlijk. Te midden 
van Gods gegeven natuur. Fiets graag een zelf gekozen fietsknooppuntenroute. In het voorjaar van 
2018 heb ik op die manier al eens met Iris, Anne en Julia een 3-daagse fietstocht vanuit Driebergen 
gereden met een overnachting nabij Eck en Wiel en in Veenendaal via ‘Vrienden van de Fiets’. Wat 
apart, dat wij nu zelf in Veenendaal wonen. 

Diezelfde natuur (een virus, hoe klein ook) heeft er momenteel wel voor gezorgd, dat de wereld 

bijna stil is komen te staan wat betreft onze economie. Hoe lang gaat deze pandemie nog duren! Hoe 
lang kan men uit financiële reserves de wereld nog tegen een ondergang behoeden? Als je er even bij 
stil staat is dat een beangstigend idee. Het kan dan uitlopen op chaos, plunderingen e.d. 

Is dat dan niet een beeld van de eindtijd, denk ik dan. In kerken hoor ik zelden of nooit (s)preken 

over de tijd waarin wij leven. Naderen wij al het einde? Zo ja, moeten wij er elkaar dan niet voor 
waarschuwen? Staat er niet in onze Bijbel, dat er o.a. ziekten over de aarde zullen komen, voordat 
onze Heer Jezus terug zal komen en zijn voeten op de Olijfberg in Israël zal zetten? Je hoort dan vaak 
de reactie zo van “Er zijn al zoveel ziekten, oorlogen e.d. over de aarde gekomen”, maar moeten wij 
onze Bijbel er dan niet naast houden en alert blijven?  

Nieuwjaarsdag kijk ik altijd trouw naar het nieuwjaarsconcert met de Wiener Philharmoniker vanuit 

Wenen. Toen ik zag dat dit orkest voor een lege zaal zou gaan spelen kwam de pandemie echt goed 
bij mij binnen en rolde er zelfs een traan. Hoe triest is het leven om zonder publiek te moeten spelen 
en hoe triest is het, dat je niet gewoon even lekker kunt gaan winkelen of een terrasje kunt pakken. 
Ik merk dat ook als je voor het klussen spullen nodig hebt en die niet zo even kunt kopen. Dat gaat nu 
even niet tijdens de lockdown en moet je dus via internet maar aan je spullen zien te komen. 

Ook mis ik de volle kerkzaal tijdens Kerst (of Pasen), waarbij veel families hun gasten vaak mee naar 

de kerk nemen. De koffieruimte moet dan bij de zaal betrokken worden en het is na afloop extra 
gezellig tijdens het koffiedrinken. Dat koffiedrinken mist een ieder van ons denk ik wel. 
Ik kijk uit naar een nieuw jaar, waarbij een vaccin ontwikkeld is en toegepast gaat worden om 
hopelijk deze niet leuke tijd achter ons te laten en ik weer een grand café of restaurant kan gaan 
bezoeken en wij ons weer onder onze medemensen kunnen begeven. 

Ik geef de virtuele pen door aan Kees van der Kooi.  

Hartelijke groet, Rienard 

 



 

 
 

 
  
    

 
 

 
 

 Liturgie online-kerkdienst 
 

vanuit ’t Hoge Licht Aanvang 10.00 uur  
 

Zondag 24 januari 2021 
 

 
Orgelspel (vanaf 9.55 uur) 
Welkom en mededelingen 
Aansteken Paaskaars 
 
Zingen: NLB 213: 1 reciteren  2, 3  thuis zingen  (orgelspel) 
 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
 
Kindermoment  “De ontmoeting van Nikodemus met Jezus”    (Mijna Jansen) 
Verwerkingsmateriaal is meegestuurd als aparte bijlage bij de nieuwsbrief-mail  
 
Zingen: NLB 975 “Jezus roept hier mensen samen”   ( Gerrit Pijper en Gea Bijl) 
 
Gebodslezing: Efeziërs 3: 14-21 
Zingen: Psalm 86: 4 reciteren  5. thuis zingen (orgelspel) 
 
Kyriëgebed  - gezongen  Kyrië van Sela    (Wouter en Heidi Harbers) 
Als onze dagen donker zijn; 
U bent dichtbij. 
U weet hoe ver het licht kan zijn. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
 
Als wij vermoeid en zoekend zijn; 
U bent dichtbij. 
U weet hoe zwaar de weg kan zijn. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
 
Als wij verdwalen in de tijd; 
U bent dichtbij. 



 

U bent er tot in eeuwigheid. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
 
Schriftlezing: Johannes 15: 1- 12 uit: NBV 
 
Filmpje “Cirkel van verbondenheid”   - Raad van Kerken Driebergen 
 
Verkondiging 
 
Luisterlied   “Jezus leidt Zijn kerk”  - Sela   (Wouter en Heidi Harbers) 
God riep door de eeuwen heen 
mensen overal vandaan. 
Vaak vervolgd, maar nooit alleen 
zijn zij moedig voorgegaan. 
Door Gods adem aangeraakt, 
door de Geest die levend maakt, 
ging het Woord van mond tot mond 
zegenend de wereld rond. 
 
Jezus roept en leidt Zijn kerk 
naar het einde van de tijd; 
bouwt met ons Zijn koninkrijk 
vol van Gods gerechtigheid. 
Als de wereld vlucht en vecht, 
komen wij op voor het recht; 
geven machtelozen stem, 
volgen Jezus, dienen Hem. 
              
Lijkt de vijand veel te sterk, 
raken wij soms in het nauw, 
Jezus komt en redt Zijn kerk. 
Niets wat Jezus tegenhoudt. 
Door de kracht van Jezus’ kruis 
komen vele mensen thuis, 
uit het rijk van duisternis 
in Gods koninkrijk van licht. 
 
In de volheid van de tijd 
knielen wij met diep ontzag. 
Jezus komt vol heerlijkheid 
op die eerste nieuwe dag. 
Halleluja, Jezus leeft, 
die Zijn rijk gevestigd heeft. 
Geef Hem glorie, breng Hem eer. 
Lof zij Jezus, Hij regeert. 
 
Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecte 

Zingen: Gezang 78: 1 en 2 reciteren  ; 3, 4 thuis zingen    (Liedboek voor de Kerken) 
1.Laat me in U blijven, groeien, bloeien,   
o Heiland die de wijnstok zijt!    



 

Uw kracht moet in mij overvloeien,   
of ‘k ben een wis verderf gewijd.    
Doorstroom, beziel en zegen mij,    
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!  
 
2.Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 
    
3.Nee, Heer, ik wil van U niet scheiden,   
 ‘k blijf de Uw’ altijd, blijf Gij de mijn!   
Uw liefde moet alom mij leiden,    
Uw leven moet mijn leven zijn,    
Uw licht moet schijnen in mijn huis   
Bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.   
 
4.Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in needrigheid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de windslen sliep, ontbot, 
en komt in ’t licht en rijpt voor God. 
 
Zegen 

 

BERICHT VAN HET DIACONESSENHUIS TE PARAMARIBO 
De dozen met de cadeautjes en met hydrofiel textiel, ontvangen van een fabriek, 
zijn goed aangekomen. Daar zijn we erg blij mee, want dat gebeurt niet altijd. We kregen 
bericht van de kinderarts, dat het textiel voor de kraamvrouwen wordt gebruikt  en de 
cadeautjes voor de kinderpoli. De dokter bedankt ons allemaal: ”Blessings namens het kinderteam”. 
Er is nog een bedragje over en dat wordt gebruikt voor de ic-kamer van het ziekenhuis. 
Namens het inloopteam, Ina Bannink 
 

 
 

                                         ONZE KERK 
                                         INSPIREERT 
ONZE KERK 
     DEELT                         ONZE KERK 
                                                 VIERT 
                                                                                                                

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK 
VAN MORGEN  ONZE KERK IN BALANS 

                                                  
 

 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 28 januari 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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