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                                                               Zondag 6 juni 2021 

                
 
 

Wij ontsteken een licht 
Uw liefde is sterker dan de dood, goede God. Waar wij denken 
dat geen weg meer begaanbaar is, opent U voor ons nieuwe 
wegen. Wij ontsteken een licht en bidden voor mensen die 
bang zijn om de bedreiging van hun leven, voor mensen die 
vrezen ziek te worden, voor mensen die ziek zijn, voor wie op 
sterven liggen. Wij bidden U, goede God, wees nabij. Neem ons 
allen bij de hand en leid ons door deze moeilijke tijden heen. 
Maria Pfirmann 

 

Omzien naar elkaar 
Op maandagmiddag is ons gemeentelid Bauke Kingma (87 jaar), Vossenkamp 59, met zijn fiets op ’t 
Kloosterlaantje ingrijpend ten val gekomen nadat hij in aanraking kwam met de aanhanger van een tractor. Hij 
is met de ambulance overgebracht naar het Diaconessenziekenhuis in Utrecht. Daar bleek dat zijn 
schouderblad op meerdere plaatsen is gebroken, 7 gebroken ribben heeft, een klaplong en gekneusde lever. 
Bauke verblijft op dit moment op de IC, zijn conditie is broos. 

 

Gemeenteavond(en) – om alvast te noteren 
Om in uw, jouw agenda te zetten. Op maandag 5 en/of dinsdag 6 juli nodigen wij als kerkenraad u, jou uit voor 
een ontmoeting over ons gemeente-zijn als wijkgemeente Immanuel. Wat is onze identiteit en waar willen we 
voor staan ? Waar willen we naar toe werken in de nabije toekomst ook in de relatie tot de beide andere 
wijkgemeenten? Wat vraagt gezien het verleden van scheuring om verzorging, herstel of verzoening? Maar ook 
hoe houden wij draagkracht voor het (ambts-)werk en hoe is het met onze betrokkenheid gesteld? Genoeg 
zaken dus om constructief met elkaar over te spreken, in het vertrouwen dat van God onze toekomst is. 

We gaan op dit moment uit van 2 gemeenteavonden met elk 30 personen, daarbij zoeken we voor één avond 
een ‘zoom-mogelijkheid’. In elk geval is het onze intentie zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen. 
Voorafgaan aan de gemeenteavonden zult u middels 3 nieuwsbrieven bijgepraat worden rond bovenstaande 
thema’s. 

Wordt vervolgd dus! 

Bijwonen kerkdienst met ingang van aanstaande zondag verruimd naar 50 personen: 
Goed nieuws! Aanstaande zondag mogen er 50 personen (exclusief medewerkers) de dienst bijwonen. U kunt 
zich hiervoor opgeven bij Henk van Voornveld. Opgave is tot vrijdag 20.00 uur mogelijk via telefoon, mail of 
app. 
(06 52646116) 
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Herhaling richtlijnen voor het bijwonen van de kerkdienst tijdens corona:  
 Bij elke kerkdienst staat de veiligheid van iedereen voorop, dragen we verantwoordelijkheid voor 

elkaar en volgen we de geldende regels van het RIVM.  

 Voor het bijwonen van een kerkdienst dient u zich iedere week opnieuw aan te melden.  

 Een van de coördinatoren zal bij de deur staan om u te verwelkomen en vragen of u corona 
gerelateerde klachten heeft.  

 Bij binnenkomst graag een mondkapje dragen totdat u uw plaats ingenomen hebt in de kerkzaal.  
 Daarna mag u deze afdoen. 

 Bij de entree treft u links een apparaat met ontsmettingsmiddel aan waarmee u de handen kunt 
reinigen. Maakt u daar vooral gebruik van.  

 Wij verzoeken u om de aanwijzingen op te volgen van de aanwezige coördinatoren.  
 Zij geven de looprichting in de kerkzaal aan en vragen u plaats te nemen op de stoelen waar een 
 kussentje op ligt, zodat de kerkzaal zich opvult volgens de geldende voorschriften. Graag dan ook de 
 kussentjes op de stoelen laten liggen!  
 Daarbij het vriendelijk verzoek om te blijven zitten en niet heen en weer te gaan lopen in de kerkzaal.  

 Samenzang tijdens de kerkdienst door de gemeente is helaas nog steeds niet toegestaan. Wel mag 
door een kleine zanggroep de op de liturgie genoemde liederen worden gezongen. Om die reden zal 
het zingen beperkt worden tot een groepje van 4 maximaal 5 zangers.  

 Na afloop van de dienst mag u weer eventjes gaan zitten en verlaat u de kerkzaal op aanwijzingen van 
de coördinator. Vergeet dan niet uw mondkapje weer op te doen.  

 
De kerkenraad vertrouwt erop dat bovenstaande regels door alle kerkgangers worden nageleefd. Wij zien 
ernaar uit om samen met u en jou weer vieringen in ons kerkgebouw mee te maken en elkaar echt te 
ontmoeten. Ook al is dat nog met een beperkt aantal gemeenteleden per dienst. Laten we er vooral met elkaar 
naar streven dat niet bovenstaande regels en voorschriften de boventoon gaan voeren maar de vreugde van de 
verbondenheid met elkaar in Christus 
 

Gespreksbijeenkomst Intergenerationaliteit 
Eigenlijk is de kerk in deze tijd best bijzonder. Het is een plek waar mensen van verschillende leeftijden en met 
verschillende uitdagingen samenkomen en het leven delen. In de gemeente staan generaties niet op zichzelf, 
maar is er aandacht en zorg tussen generaties. Dat klinkt misschien mooi, maar dat is nog niet zo makkelijk. 
Hoe gaan wij als verschillende generaties met elkaar om en welke normen en waarden geven daarbij houvast? 
Welke behoeften leven er bij ons, wat betekent het begrip wederkerigheid daarbij en wat betekent dit voor de 
concrete praktijk? Deze vragen stel ik niet zomaar, want het is de bedoeling dat wij binnenkort samen gaan 
nadenken over dit thema. Op dinsdagavond 8 juni vanaf organiseer ik (Walter Reitsma) in 't Hoge licht een 
bijeenkomst voor 8-10 personen over dit thema.  

Na een korte inleiding zullen wij als gemeente met elkaar in gesprek gaan over het ethische thema 
'intergenerationaliteit'. Het is daarbij wel zo leuk als er daadwerkelijk mensen van verschillende generaties 
aanwezig zijn en met elkaar in gesprek gaan. Wilt u, wil jij hierover het gesprek voeren, dan hoor ik het graag. 
Dat kan per mail:walter.reitsma@gmail.com of telefonisch op 06-36585051. Er zijn tot nu toe 5 aanmeldingen, 
dus er is vast nog wel een plekje voor jou; meld je dus gerust nog aan. De avond vindt plaats op dinsdag 8 juni 
in 't Hoge licht, vanaf 19:15 is er koffie en de avond duurt tot ongeveer 20:30. Hopelijk tot dan! 
Vriendelijke groet, 
Walter Reitsma 

 

mailto:walter.reitsma@gmail.com
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Kinderkerk 
Deze zondag is er weer kinderkerk in Nieuw Salem! Om 10.00 uur begint het en om ongeveer 11.00 uur kunnen 
de kinderen weer worden opgehaald. Alle kinderen t/m groep 8 van harte welkom! 
 

 
 
Sirkelslag Young 2021 
Vorige week vrijdagavond hebben we met de catechesegroep van de wijkgemeenten Immanuël en Catharijne 
via een livestream meegedaan aan Sirkelslag Young. Om 19.30 uur begonnen we in Nieuw Salem (na een 
heerlijke Mexicaanse maaltijd bereid door dominee Gerrit) aan dit spannende en interactieve spel tussen wel 
300 jeugdgroepen van kerken uit heel Nederland. Onze groep hadden we de IMCAAS genoemd en nadat we 5 
spellen van 15 minuten en tussenspelletjes hadden gedaan, waren we om 22.00 uur klaar. Helaas viel onze 
groep niet in de prijzen, maar we hebben veel lol gehad en onze jongeren deze enorm goed mee. Het thema 
was: Wat zou jij doen? 
In de verhaallijn volgden we Johannes de Doper, die ons mee nam in zijn verhaal en de keuzes die daarin een 
cruciale rol speelden.  

 

 
 

 
Zangers gezocht! 
Nu er meer mensen zijn gevaccineerd, zijn er misschien nog zangers onder u. 
We zoeken zangers voor de eredienst omdat de groep nu iets te klein wordt. 
Dus als u uw geloof zingend wil uiten. Meldt u zich aan bij Els Kruidenier, mail els.kruidenier@gmail.com 

Hartelijk welkom bij de zangers!  
 
 

mailto:els.kruidenier@gmail.com
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Onze eigen KERKAPP   
Zou het niet mooi zijn als er een app van je eigen kerk was voor op je mobiele telefoon? Om daarmee te 
communiceren met andere leden. Om groepen te vormen. Om makkelijk afspraken te maken. Om in de agenda 
te kunnen zien wat er te doen is? Om direct informatie te krijgen over activiteiten. Om te zien waar de 
kerkdienst over gaat. Om elkaar te inspireren. Om makkelijk digitaal aan een collecte te kunnen doneren. En 
dat allemaal in één app, die veilig is en privacy waarborgt.  
Zo’n app is er nu: Donkey Mobile. Het team achter deze naam maakt speciaal voor kerken een eigen app, die je 
als lid van die kerk kunt neerladen uit de Apple of Google Play Store.  
Binnenkort is onze eigen PGD-kerkapp beschikbaar voor iedereen. We beginnen met een aantal groepen die 
we gevraagd hebben om in de opstartfase mee te doen en ervaringen op te doen. Daarna nodigen we iedereen 
uit om de app op de telefoon te zetten en te gaan gebruiken.  
In de komende weken zullen er meer berichten komen over wat je met deze app kan doen en hoe je die 
installeert en instelt met jouw persoonlijke gegevens.  
We hopen dat iedereen net zo enthousiast wordt als de werkgroep die bezig is met de voorbereidingen en de 
app gaat gebruiken.  

  

 
 
 

Toelichting collecte Stichting Timon: 
Timon is in het bijzonder werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ze richt 
zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij 
problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en 
perspectief. 
Van harte aanbevolen! 

 

Collecte-bestemmingen: 
1e  collecte: Stichting Timon. 
Bankrekening: NL 47 RABO 0385 2538 
18 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Driebergen 

2e  collecte: Plaatselijke kerk: o.v.v. “voor onze plaatselijke kerk”. 
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       Liturgie        Wijkgemeente Immanuel           Zondag 6 juni 2021 
           

 
     Voorganger: Ds. C. de Jong 
     Ouderling: Magda Lijftogt 
     Diaken: Rolf van den Berg 
     Lector: Rose Marie van Asselt 
     Coördinator: Henk van Voornveld 
     Beamerdienst: Rein Zoethout 
     Koster: Esse van den Burg 
     Organist: Bert Noordegraaf 
      
 

  
 

Welkom 
Aanvangslied: psalm 47: 1,2  
God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon. 
Luid bazuingeschal / meldt het overal. 
Zing Gods eer, hef aan, / ’s konings eer, hef aan. 
Heel de aarde hoort / naar des Heren woord, 
is zijn rijksgebied. / Zing een kroningslied! 
Die de volken leidt / troont in heiligheid. 
 
God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon. 
Luid bazuingeschal / meldt het overal. 
Zing Gods eer, hef aan, / ’s konings eer, hef aan. 
Heel de aarde hoort / naar des Heren woord, 
is zijn rijksgebied. / Zing een kroningslied! 
Die de volken leidt / troont in heiligheid. 
 
 

Bemoediging en Groet  
 
Lied 381: 1  
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 
 
Kyriegebed  
Loflied lied 303 Zonne en maan  
Zonne en maan, water en wind, 
de bloem en het kind schiep onze God. 
Hemel en aard’ heeft hij gemaakt. 
Schepper, wij willen U danken.  
Schepper wij danken U, Schepper, wij prijzen U. 
Schepper, wij zingen uw heilige naam. 
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Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf 
voor allen, voor ons. Hij leeft vandaag 
hier onder ons, hier onder ons. 
Jezus, wij willen U danken. 
Jezus, wij danken U. Jezus, wij prijzen U. 
Jezus, wij zingen uw heilige naam. 
 
Geest die ons troost, levend nabij,  
genezing en vuur. Adem van God,  
kracht onderweg dag in dag uit. 
Trooster, wij willen U danken 
Trooster, wij danken U. Trooster, wij prijzen U. 
Trooster, wij zingen uw heilige naam. 
 

Gebed 
Lied 697: 1,2,5 Met wind in je haren (gitaar begeleiding) 
Kom Schepper Geest, Gij, die de dag verlicht 
ons hart weer warmt. 
Wij loven U om het vuur in onze ziel, 
de passie en de pijn, 
wij loven U om verlangen dat weerklinkt. 
Refrein: Met wind in de haren, en zon in de rug 
ligt het land voor ons open. 
Met U aan mijn zij, met U op mijn pad 
geen kwaad zal ik duchten want Gij zijt nabij. 
 
Kom Schepper Geest, Gij die de nacht doorbreekt, 
het schimmenuur bedwingt. 
Wij loven U om de prilheid van de morgen, 
D’ eerste stappen van een kind, 
wij loven U om troost die je schenkt. 
Refrein: Met wind in de haren, en zon in de rug 
ligt het land voor ons open. 
Met U aan mijn zij, met U op mijn pad 
geen kwaad zal ik duchten want Gij zijt nabij. 
 
Kom Schepper Geest, Gij die de wonden heelt,  
kom in ons bestaan.  
Wij loven U om de wind die waait 
de trom die klinkt.  
Wij loven U om vrede die verstilt.  
Refrein: Met wind in de haren, en zon in de rug 
ligt het land voor ons open. 
Met U aan mijn zij, met U op mijn pad 
geen kwaad zal ik duchten want Gij zijt nabij. 
 
 
Lezing: Exodus 6: 1 en 13 
Lied: Ik ben die ik ben Sela  
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
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‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
 
Brieflezing: I Corinthiërs 3 
Opwekking 194 (3x) 
U maakt ons een, U bracht ons tesamen 
Wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons een U bracht ons te amen 
Wij eren en aanbidden U. 
Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam. 
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin. 
Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam. 
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin. 
 
Preek 
 
Muziek 
 
Gezang 487: de Heer heeft mij gezien 
De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
Gebeden Kees 
 
Lied: Maak ons hart onrustig Heer (gitaar begeleiding) 
Maak ons hart onrustig, God, dat het ontevreden klopt 
als we mooie leugens horen en gemakkelijke woorden! 
Maak ons hart onrustig, God. 
 
Stort in ons uw tranen uit. Mensen worden uitgebuit, 
weggeschopt en opgesloten. Zegen hen als wij hen troosten. 
Stort in ons uw tranen uit. 
 
Steek in ons uw woede aan om het onrecht te weerstaan! 
Geef ons moed om op te treden. Laat ons vechten voor de vrede.  
Steek in ons uw woede aan. 
 
Laat ons dwaas en koppig zijn. Laat ons doorgaan tot het eind. 
Gaat het onze kracht te boven, laat ons dan in U geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Want het is uw koninkrijk tot in alle eeuwigheid. 
 
 
Onze Vader  
 
Lied 704, dankt, dankt nu allen God 
 
Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 



8 
 

 
Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 
Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 
is hier en overal een helper die bevrijdt. 
 
Lof, eer en prijs zij God die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 
 
Zegen 
 
 
 
Kopij voor de volgende zondagse nieuwsbrief graag vóór donderdag 10 juni inleveren.  
Email: mc_lijftogt@hotmail.com 

 
 

mailto:mc_lijftogt@hotmail.com

