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Zondag 18 april 2021 
Omzien naar elkaar 
Dankbaarheid is er bij Arie en Rineke Stans, Damhertlaan 109. Afgelopen zondagmiddag 
mocht Arie weer thuis komen na een onverwachte ziekenhuisopname i.v.m. een nare 
bacterie die veel pijn veroorzaakte. De komende weken heeft Arie nodig om te herstellen en 
die tijd gunnen we hem van harte. Dit betekent dat hij in elk geval tot en met maandag 17 
mei geen scribaatswerkzaamheden verrichten zal. 
Wij leven mee met dominee Gerrit van Dijk, zijn vrouw Caroline en hun kinderen. In de nacht 
van woensdag op donderdag 15 april is de moeder van Gerrit na een kort ziekbed op de 
leeftijd van 82 jaar in Rijnsburg overleden. We bidden dit gezin en de vader van Gerrit, die 
eveneens ernstig ziek is, Gods vertroostende nabijheid toe.  Adres Gerrit en Caroline: 
Rijsenburgselaan 9, 3972 EG.  

 
Tijdelijke verzorging scribaat en nieuwsbrief  
Deze nieuwsbrief en die van volgende week zal worden verzorgd door ondergetekende, ds. 
Henk Reinders. Vanaf maandag 26 april wordt de nieuwsbrief door ouderlingen Jenny 
Voornveld en Magda Lijftogt verzorgd. Berichten dienen voor iedere woensdagavond bij 
Jenny binnen te zijn: jvvoornveld60@hotmail.com. 
Voor de andere scribaatswerkzaamheden en eventuele kerkelijke vragen kunt u terecht bij 
diaken Peter Kingma, kingm060@planet.nl  of 0651333453 
Bij afwezigheid van de wijkpredikant kunt u in dringende pastorale situaties contact 
opnemen met ouderling Erna Allaart, allaart_erna@hotmail.com of 0615449848 
Van harte hopen en bidden we dat onze scriba na 17 mei zijn werkzaamheden kan 
hervatten. Mocht hij toch nog langere tijd nodig hebben dan is het fijn om te weten dat er 
nu al gemeenteleden zijn geweest die ons lieten weten een taak op zich te nemen. Dank 
daarvoor! 
 

Scriba gezamenlijke diaconie PGD 
Er wordt naarstig gezocht naar iemand die het secretariaatswerk voor de diaconie gaat 
verrichten, die het fijn vindt om mee te denken en te sturen hoe wij in Driebergen Christus’ 
verlangen om te zien naar elkaar en de wereld handen en voeten kunnen geven. Na 12 jaar 
dienstwerk gaat ons gemeentelid Ellen van Amerongen ermee stoppen. De grote wens is dat 
er iemand uit onze wijkgemeente die taak van scriba op zich gaat nemen zodat alle drie de 
wijken goed vertegenwoordigd zijn in het gezamenlijk college. Uiteraard kan Ellen u, jou  
alles over deze mooie taak vertellen. 
 

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 
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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. 
 

Vacature classis Utrecht 
Het College van beheerszaken in de classis zoekt medewerkers. Een tekst met de 
werkbeschrijving is verkrijgbaar via scriba@pgdriebergen.nl . 
 

Informatie over de collecten van zondag 18 april 
1e collecte:  Libanon – YFC/EMENAgeli – Syrische jongeren. 
2e collecte:  plaatselijke kerk  
 
Ruim 91 Syrische jongeren in Libanon met hun families die in tenten in de Bekaa Valley leven 
krijgen maaltijden (Food vouchers). Deze kansarme Syrische jongeren worden enorm 
geholpen in hun bestaan. Vanwege de crisis, corona en de ramp in Beiroet is een doorlopend 
project opgezet dat bestaat uit maaltijden verzorgen. Men hoopt zo dat bereikt wordt dat 
deze jonge mensen zich met God en met elkaar verzoenen in een gebied dat bekend staat 
om verdeeldheid en conflicten 
U kunt uw bijdrage nu al overmaken op  NL47 RABO 0385253818 1 e collecte: t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. Libanon 2 e collecte: Plaatselijke kerk: o.v.v. “voor 
onze plaatselijke kerk” 

 
Wetenschap en geloven 
Prof. dr. ir. Krijn de Jong is hoogleraar Anorganische chemie en Katalyse aan de Universiteit 
Utrecht.  Onlangs gaf hij een interview op TV over het onderwerp ’Wetenschap en Geloof’. 
Op maandag 26 april 2021 is er een avond van 20.00-21.30 uur met Krijn over bovenstaand 
thema. Als jonge atheïst is hij tijdens zijn studie tot geloof gekomen. Hij zal zijn visie op het 
onderwerp geven. Aan de orde komen vragen als: Kun je integer met wetenschappelijke 
waarheden omgaan zonder je geloof geweld aan te moeten doen en omgekeerd? Waarom is 
geloven voor hem zo belangrijk geworden en gebleven? Hoe verhoudt zich geloof met het 
feit dat we steeds dichter bij de kern van leven komen met behulp van bijvoorbeeld genetica 
en andere wetenschappelijke inzichten?  
 
Krijn zal een korte inleiding geven. Daarna is er volop ruimte om vragen te stellen. De avond 
wordt gestreamd en uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl vanuit ’t Hoge Licht in 
Driebergen. Voor een klein gezelschap is er gelegenheid om aanwezig te zijn, uitgaande van 
de corona-richtlijnen. Maar ook zij die online deelnemen kunnen digitaal vragen indienen.  
Aanmelding en nadere informatie bij Gosse Hiemstra via: gosse@hiemstrabruin.nl of 06-
53381884 (telefoon of WhatsApp). 
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Liturgie                Zondagmorgen                              10.00 uur 
 

Voorganger: ds. Henk Reinders      Pianist: Ans Reinders-van den Berg 
Ouderling: Magda Lijftogt                         Zanggroep   
Diaken: Rolf van den Berg                Beamist: Hendrik-Jan Jansen  
Lector: Mijna Jansen       Koster: Esse van den Burg  
 
Pianospel 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de Paaskaars 
Zingen: Psalm 62: 4, 5 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Zingen: NLB 213: 1, 2, 3 
Gebed 
Gebodslezing: Galaten 5: 13-16 en 22-26 
Zingen: Psalm 119: 64, 66 
Gebed 
Kindermoment 
Schriftlezing: Lucas 24: 13-35 
Zingen: NLB 275 
Verkondiging 
Luisteren:  ‘Emmaüs’ – Sela 
Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader 
Aandacht voor de collecte 
Zingen: NLB 655: 1, 2, 5 
Zegen: 
 
Moge Christus die wandelt op doorboorde voeten 
met jou wandelen op de weg. 
Moge Christus die dient met doorboorde handen 
jouw handen uitstrekken om te dienen. 
Moge Christus die liefheeft met een doorboord hart 
jouw hart openen om lief te hebben. 
Dat jij mag zien het gelaat van Christus 
in een ieder die jou zal ontmoeten, 
en dat een ieder die jou ontmoeten zal 
het gelaat van Christus in jou zien zal. 
Amen.                                                                    
 
Pianospel 


