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                                                             Zondag 28 februari 2021               

 

 
Maar wees mij dan genadig 
en richt mijn leven op, 
dat ik opnieuw gestadig 
kan gaan in ’s levens loop. 
Mijn hart hoe zeer onrustig, 
heb ik op u gezet, 
mijn ogen zijn gevestigd 
op U, tot Gij mij redt. 
. 
Psalm 25a vers 2 
 
 
LUISTER NAAR HEM 
Heeft u ook van die momenten dat je zo graag Gods aanwezigheid zou willen zien in je leven? Het is 
net als met de zon op een sombere novemberdag: je weet dat die er is maar de hele dag wordt haar 
aanwezigheid verhuld door wolken. In de bijbel is een wolk juist een teken van Gods aanwezigheid. 
Zo werd het volk Israël tijdens haar trektocht door de woestijn begeleid door een wolkkolom: God 
trok mee met het volk. Bij Jezus’ hemelvaart is er ook een wolk die hem onttrekt aan het zicht van 
zijn leerlingen. Die wolk laat zien dat Jezus wordt opgenomen in Gods tegenwoordigheid. Afgelopen 
zondag klonk in onze kerk het Mattheüs evangelie dat vertelt over een stralende wolk boven op de 
berg waar Jezus verheerlijkt werd. Uit die wolk klinkt een stem: “Dit is mijn geliefde Zoon, in hem 
vind ik vreugde. Luister naar hem”. God zelf introduceert, vanuit de wolk, als de Aanwezige, zijn 
Zoon. En draagt de leerlingen op naar hem te luisteren. Die ervaren Gods aanwezigheid als 
indrukwekkend, overweldigend en angstaanjagend. Ze werpen zich op de grond en verbergen hun 
gezicht uit angst. En wij, denken wij na het horen van dit verhaal, nog steeds Gods aanwezigheid te 
willen zien en te kunnen verdragen? Voor de leerlingen is het goed en heilzaam dat Jezus erbij is daar 
op de berg. Hij raakt hen aan en spreekt de woorden: Sta op, wees niet bang. Het zijn woorden van 
Jezus die Hij ook tot ons richt. Laten we er, in onze tocht door de 40-dagentijd, steeds weer naar 
luisteren en ons leven opgericht weten door hem die de nacht voor ons wil verduren.       (Arie Stans) 
           

OMZIEN NAAR ELKAAR 
We danken met Pieter en Ria Borst dat Pieter deze week het ziekenhuis mocht verlaten en inmiddels 
in het Zonnehuis in Doorn verblijft voor verdere revalidatie. Ria is inmiddels weer redelijk hersteld en 
mag vrijdag weer uit quarantaine, zodat ze Pieter weer mag bezoeken. Beiden zijn dankbaar dat ze 
elkaar weer mogen gaan zien. Het adres van Pieter is:  
Zonnehuis Doorn 
Kamer 11 afdeling Stamerbos 
Bergweg 2 
3941 RB  Doorn  

 
Henk van Voornveld ondergaat a.s. dinsdag 2 maart een heupoperatie in het Meander Ziekenhuis in 
Amersfoort. Hij heeft lang op deze operatie moeten wachten maar gelukkig kan het nu toch 
doorgaan zodat er een eind mag komen aan zijn pijnklachten. 
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GRAAG NOGMAALS UW AANDACHT VOOR ONDERSTAANDE MOOIE ACTIVITEIT: lezen, 
wandelen, stilzijn, je verdiepen en uitwisselen met elkaar. Héél bijzondere ervaring. 
Toch heeft zich nog niemand aangemeld! Laat deze kans niet aan je voorbijgaan!! Lees 
onderstaand stuk nog eens goed en aarzel niet je vervolgens aan te melden……… 
 

Emmaüs-wandelingen 
 

(Ontmoeting en Verdieping in deze 40-dagentijd) 
                                                
Deze wandelingen zijn gebaseerd op de traditie van de  
Emmaüs-wandelingen. Bij een Emmaüs-wandeling ga je 
twee aan twee wandelen. Al pratend ervaar je misschien 
iets van de onbekende derde die zich bij jullie voegt. 
Dit is wat er gebeurde in het verhaal van twee mannen 
die op weg naar hun woonplaats Emmaüs druk in 
gesprek waren over hun leven en alles wat er rond de 
dood van Jezus was gebeurd. 
De derde die zich op mysterieuze wijze bij hen voegt 
blijkt de opgestane Jezus te zijn en zijn verschijning zet 
alles in een ander licht.   
 
Hoe ziet een  Emmaüs-wandeling eruit?  
 
Start: Lees voorafgaand aan de wandeling de bijbeltekst en de bijbehorende overweging. Het werkt 
het best als je dat hardop doet, bijvoorbeeld omstebeurt. De bijgevoegde vragen kunnen helpen om 
richting te geven aan je eigen denkproces. 
 
Onderweg: De Emmaüs-wandeling begint met twintig minuten lopen in stilte. Na die twintig minuten 
gaat de wandeling gewoon verder maar wordt de stilte doorbroken. Eerst mag de een vertellen 
waaraan hij of zij heeft gedacht en mag de ander vragen ter verduidelijking stellen. Daarna worden 
de rollen omgedraaid. 
 
De afsluiting: Sta aan het eind van de wandeling even stil bij wat je samen ervaren of ontvangen hebt 
onderweg. Bedank elkaar en geef de ander een paar woorden van bemoediging mee. Neem als je 
thuis bent nog even de tijd om iets op te schrijven of op een andere manier je ervaring vast te 
leggen. 
 
Als je je opgeeft krijg je voor elke zondag in die periode (van 21 februari tot en met 11 april) een 
nieuwe email met daarin een kleine overdenking en een aantal gespreksstarters. 
De overdenkingen zijn gemaakt naar aanleiding van een korte bijbeltekst die, volgens een rooster, 
door christenen over de hele wereld op de betreffende zondag worden gelezen. De thema’s zijn 
verrassend actueel. Ze gaan over vasten, over leren van woestijntijd, over geven, over je heilige 
ruimte schoonmaken, en nog veel meer. 
 
Praktisch 
Waar en wanneer je wandelt, dat bepaal je zelf. Wij bieden je de inhoud en een aantal 
gespreksvragen. (Dit idee is ontwikkeld door Holy Hub) 
Wilt u/jij ook juist in deze tijd ontmoeting en verdieping ervaren ?  
Opgeven kan bij de ouderlingen midden- en ouderenpastoraat:  
Erna Allaart                   tel nr: 06-15449848 of email: allaart_erna@hotmail.com  
Jenny van Voornveld   tel.nr: 06-22835197 of email: jvvoornveld60@hotmail.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: Arnold Middeldorp 

 

Los van alle corona perikelen was het afgelopen jaar een bijzonder jaar voor ons. Zelf ging ik in 

september met pensioen en was door alle verlofdagen al in juli helemaal vrij. Wil, mijn vrouw, ging 1 
januari j.l. met vroegpensioen en was door alle overuren al in september vrij. Hoewel we het ons 
heel anders hadden voorgesteld zijn we toch zo goed en zo kwaad als het kan gaan genieten van 
onze vrije tijd. 

We proberen onszelf zo goed mogelijk te beschermen tegen mogelijke besmettingen. En dat lukt 

aardig. We hebben weinig fysieke contacten. Door een besmetting in de naaste familie hebben we 
vorig jaar wel twee weken in quarantaine gezeten. Een spannende tijd, die we overigens goed zijn 
doorgekomen en het is allemaal goed afgelopen. 

Wat fijn is dat we elke zondag de kerkdienst kunnen meemaken. Eerlijk gezegd kijken wij meestal 

naar de dienst, genietend van een uitgebreid ontbijt. Dat bevalt prima. Zeker nu door de nieuwe 
apparatuur de beelden veel scherper zijn en iedereen weer in normale proporties op het scherm 
verschijnt. We hebben respect voor diegenen die zich hiervoor elke week weer inzetten en zijn hen 
daarvoor zeer dankbaar. 

Door het volgen van de kerkdienst blijven we op de hoogte van het wel en wee van de 

gemeenteleden. We leven mee met hen die door het virus getroffen zijn. We wachten met smart op 
het vaccin en kijken uit naar de tijd dat we ons weer wat vrijer kunnen bewegen. De camper staat 
stilletjes in de stalling op ons te wachten.  

Hoe houden we ons verder bezig? Door de week zijn onze twee kleinkinderen veel bij ons in huis. 

We helpen hen daar waar mogelijk is met het schoolwerk. Dat is niet altijd makkelijk maar geeft wel 
voldoening. Daarnaast helpt Wil twee familieleden na een zware operatie. Er moet veel gewandeld 
worden om alle spieren weer in goede doen te krijgen. We beschouwen dit een beetje als 
mantelzorg. Verder gaan we graag fietsen en af en toe wat wandelen. Daarbij proberen we wel alle 
drukte te vermijden.  

We hopen elkaar op termijn weer te ontmoeten en zien daar vol vreugde naar uit. 

Met een lieve groet, 

Arnold en Wil Middeldorp 
De virtuele pen geef ik graag door aan Henk van Voornveld. 

 

 
 
 
 
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
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SYMBOLISCH SCHIKKEN IN DE 40-DAGENTIJD (de 
tijd waarin we n aar het Paasfeest toeleven) 
In deze 40 dagen tijd lezen we met de kinderen de 
verhalen van liefde die Jezus ons leert. 
In de voetwassing is dat, dat je ook rot klusjes moet 
doen en niet alleen eervolle klusjes 
Met het gras beeld ik de nederigheid uit. We lopen over 
gras, we zien het maar als gras.....en toch maakt het ons 
leven mooi en rijker als aankleding van de aarde. De 
kleur groen doet ons goed. 
De bloem liggend komt zo niet tot z’n recht. “Zonde van 
de bloemen”,  “zonde” van de dure olie voor Jezus! 
De Amaryllis staat voor Jezus die in de bloei van zijn 
leven  ons wil leren hoe we met elkaar in deze wereld 
om zouden kunnen gaan. In liefde, met zijn liefde als 
voorbeeld. Het rode lint van liefde gaat van knop tot 
kruis. 
De bloemen staan naar de vier windstreken van de 
aarde. Door de wereld gaat zijn woord! 
Els Kruidenier 
 
 

 
 
 
DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 28 FEBRUARI 2021:  

De 1e collecte is bestemd voor: “De Herberg” 
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als 
verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente 
een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden 
aan individuele gemeenteleden die, om wat voor 
reden dan ook, even afstand willen nemen van hun 

woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Wij vragen uw steun en dat kunt u doen 
door op de volgende manier uw bijdrage over te maken: 
Per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. 
“Pastoraal Diaconaal Centrum “De Herberg”  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”.  
 
 
 
 
 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 4 maart vóór 14.00 uur naar Arie Stans of 
naar de redactie-mailbox, resp.: staarie@gmail.com  of  nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-
driebergen.nl 
 
 
 
 
 
 

mailto:staarie@gmail.com
mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
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Liturgie online-kerkdienst ’t Hoge Licht 

2e zondag van de veertigdagentijd 

Zondag 28 februari 2021  10.00 uur  

                                     Voorganger: ds. Lisette van Buuren 
Ouderling: Jenny van Voornveld 

Diaken: Henk van Voornveld 
Organist: Johan Wentink 

Zang: Els en Henk den Boon-Kruidenier 
Lector: Arie Stans 

Beamerdienst: Hendrik-Jan Jansen 
Koster: Rolf van den Berg 

1e collecte:  Pastoraal Diaconaal Centrum “de Herberg”          
  2e collecte: Plaatselijke kerk 

   
Orgelspel 
Welkom en mededelingen  
Aansteken Paaskaars 
 
Zingen: NLB 213:1,4,5 Morgenglans der 
eeuwigheid   
 
Bemoediging en groet 
Verhaal kindernevendienst door Mijna Jansen 
“Jezus wast de voeten van zijn leerlingen” 
(verwerking is als bijlage bij deze nieuwsbrief 
meegestuurd) 
 
Zingen: ter inleiding op het gebed psalm 25c 
Naar U gaat mijn verlangen, Heer  
 
Gebed van inkeer  
Bede om Gods Geest = NLB 314 Here Jezus, 
om uw woord  
 
Schriftlezing Marcus 9:2-29  
Lied 543 Gij zijt in glans verschenen 
 
Verkondiging  
 
Lied 545 in het Engels 
https://www.youtube.com/watch?v=BCafkSs
DvEw 
 

 
Christ upon the mountain peak  
stands alone in glory blazing;  
let us, if we dare to speak,  
with the saints and angels praise him. Alleluia!  
 
Trembling at his feet  
we saw Moses and Elijah speaking.  
All the prophets and the Law  
shout through them their joyful greeting. 
Alleluia!  
 
Swift the cloud of glory came  
God proclaiming in its thunder  
Jesus as his Son by name!  
Nations cry aloud in wonder! Alleluia!  
 

This is God's beloved Son!  
Law and prophets fade before him;  
first and last and only One,  
let creation now adore him! Alleluia!  
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, ‘Onze 
Vader’ 
 
Zingen: NLB 675 Geest van hierboven  
 
Zegen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BCafkSsDvEw
https://www.youtube.com/watch?v=BCafkSsDvEw

