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Zondag 9 mei 2021 
 

 
Voorganger: ds Aaldert van Soest 
Ouderling: Erna Allaart 
Diaken: Rolf van den Berg 
Lector: Janneke Wolbers 
Beamerdienst: Jan Willem Sturm 
Koster: Henk den Boon 
Organist: Marcus de Haard       

 
 
 
lied van de vrijheid 
Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd,                          De vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid  
is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht.                 Niet aan een leider, macht of majesteit 
Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven,                      maar aan de bron, het hart ons geweten, 
zo vindt het zaad de ruimte van het leven.                          De stem van God, de moeder van het leven. 
Want vrijheid is                                                                         In vrijheid klinkt 
geen wildernis,                                                                          een lied dat zingt 
geen vrijplaats voor geweld,                                                   van wederzijds respect 
maar zaad en woord,                                                                voor wie je bent, 
gezaaid, gehoord,                                                                      gezien, gekend 
een vruchtbaar, open veld.                                                      Als vrouw, als man, als mens 
 
René van Loenen 
lied gebaseerd op de twee pijlers van vrijheid 
in de ogen van Dietrich Bonhoeffer: 
verantwoordelijkheid en gehoorzaamheid 
 

 
Omzien naar elkaar 
Afgelopen weekend werd mevr. Jannie Reitsma – van Heuveln, Sparrenheide k.231, met een hersenbloeding 
openomen in het Diaconessenhuis te Utrecht. Inmiddels is ze weer in Sparrenheide. Door de gevolgen van deze 
bloeding is het spreken lastig geworden en heeft ze meer zorg nodig.  
Ook mevr. Bets Walst - Verschoor mocht na een korte ziekenhuisopname i.v.m. hartklachten weer terug keren 
in Beukenstein, (woning 6). 

 
Afwezigheid predikant 
Van woensdag 12 mei tot en met zondag 16 mei is onze wijkpredikant afwezig i.v.m. meivakantie en deelname 
aan de online-conventiedag van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland. 
In dringende pastorale situaties kunt u contact opnemen met opnemen met ouderling Erna Allaart, 
allaart_erna@hotmail.com of 0615449848 of 0343-411092. 

 
Correctie Kerknieuws Zondag 16 mei 
Op zondag 16 mei is om 10.00 uur de voorganger ds. Daco Coppoolse uit Odijk én niet zoals het voorblad van 
Kerknieuws vermeld onze wijkpredikant.  
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Pinksteren – van online naar open kerkdeuren 
Op woensdag 5 mei heeft uw wijkkerkenraad vergaderd. We hebben geprobeerd zo goed mogelijk de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus te wegen, de voors en tegens bij versoepelingen. We achten het 
verantwoord dat op zondag 23 mei, Pinksteren, er weer 30 gemeenteleden (exclusief medewerkers) aanwezig 
kunnen zijn in ’t Hoge Licht.  We willen deze zondag, het geboorteuur van de kerk,  een morgen- én 
middagdienst houden, dus zijn er  2x 30 gemeenteleden welkom, oud en jong. We zien er zeer naar uit u, jou 
weer live te ontmoeten. 
In de nieuwsbrief van volgende week volgt er meer informatie.   

  
Kerkbalans 2021 PGD 
De werkgroep geldwerving kan u met betrekking tot de Actie Kerkbalans het volgende meedelen: 
Per 1 mei 2021 hebben we toezeggingen ontvangen van onze leden voor een bedrag van €302.818. Dit is 3,2% 
hoger dan het toezeggingsbedrag op 1 mei 2020 (293.311). Gelet op het feit dat het aantal gevers met 1,9 % 
afgenomen is, kunnen we stellen dat dit een heel mooi resultaat is! 
De toezeggingen voor de diaconie zijn dit jaar €87.240. Dit is een prachtig resultaat, want dit is een verhoging 
van 7,8% vergeleken met vorig jaar €80.906,- 
De werkgroep wil u hartelijk dankzeggen voor uw toezeggingen. 

 
Voorstellen gastpredikant     
Mijn naam is Aaldert van Soest en ik woon met mijn vrouw Jolien en twee kinderen in Baarn. De meesten van u 
zullen mij niet kennen, maar mijn schoonouders Rolf en Hannie zijn voor u geen onbekenden. Ook is Jolien 
regelmatig als predikant bij u geweest. Zelf werk ik als journalist voor het Nederlands Dagblad. Een aantal jaar 
geleden heb ik daarnaast de opleiding tot gemeentepredikant afgerond. De journalistiek bevalt nog te goed om 
de overstap te maken naar het predikantschap, maar ik vind het fijn om af en toe te kunnen voorgaan in 
kerkdiensten.  

  
 
Mededelingen ZWO       
          
Het is weer zover!!!! De ZWO giftenronde 2021 gaat van start!        
 
Vorig jaar hebben we alle projecten, die door gemeente leden zijn aangedragen 
in het kader van de giftenronde 2020, kunnen honoreren met een gift vanuit 
ZWO. Ook dit jaar kunt u als gemeentelid een project op het gebied van Zending, 
Werelddiaconaat en Ontwikkelingswerk aan ons voorleggen. Bent u geraakt door, of betrokken bij het werk 
van een organisatie/stichting, die hulp projecten uitvoert in het buitenland, laat het ons weten. Het is 
belangrijk dat de werkwijze, de doelstellingen en de financieringsstromen van de organisatie/stichting en het 
ingediende project duidelijk zijn en gericht op de zwakkere groepen in kerk en samenleving. 
Wij willen graag weten WAAROM u aandacht vraagt voor dit speciale project en wat u ondersteunt zou willen 
zien. Het alleen een website opsturen, is niet genoeg! Wilt u in uw verzoek ook de volgende gegevens van het 
project vermelden: naam, e-mail adres, website en (bank)gegevens van de organisatie/stichting; beschrijving 
van het specifieke doel van project; uw naam, e-mail, telefoonnummer. Indien nodig nemen wij contact met u 
op voor nadere informatie.  
Uw aanvraag kunt per e-mail sturen naar zwo@pgdriebergen.nl. Is dat niet mogelijk dan graag sturen naar: 
Commissie ZWO, De Lei 86, 3971, CA Driebergen. Wij zien uw voorstel(len) graag tegemoet. 
Graag indienen voor 11 mei!  
 
 
De criteria waaraan de projecten dienen te voldoen zijn als volgt (of via de website : 
https://www.pgdriebergen.nl/zwo onder kopje “Taken en werkwijze ZWO”): 
 

 De giftencommissie zorgt voor een juiste en evenwichtige verdeling van de giften. Zij houdt daarbij 
rekening met o.a. spreiding over  de continenten, aard van de projecten (zoals zending, 
werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking). 

 Het doel van het ingediende project moet duidelijk zijn en moet gericht zijn op zwakkere groepen in 
kerk en samenleving. 

mailto:zwo@pgdriebergen.nl
https://www.pgdriebergen.nl/zwo
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 De organisatie moet duidelijk zijn t.a.v. haar werkwijze, doelstellingen en financieringsstromen. Er 
moet sprake zijn van het maken van een verschil, met de Bijbelse gerechtigheid als leidraad. 

 Een aanvraag zal worden beoordeeld op noodzakelijkheid en doelmatigheid.  

 Betreft het een project dat niet via KiA wordt ingediend dan wordt gekeken of de organisatie een 
kwaliteitskeurmerk (cbf) heeft, en/of een stichting (met Anbi-status) is en gelden eveneens de 
hiervoor genoemde criteria. Is dit niet het geval, dan zal nadere informatie ingewonnen worden bij de 
indiener (bijvoorbeeld informatie die voorhanden is via een lid van de Protestantse Gemeente 
Driebergen-Rijsenburg).  
Het project kan niet bestaan uit ondersteuning van natuurlijke personen.  

 
 
Zondag 9 mei – avonddienst Grote kerk 
Dietrich Bonhoeffer keerde in 1939 vanuit de Verenigde Staten terug naar Duitsland, omdat hij geloofde dat hij 
niet weg kon kijken van wat er daar gebeurde onder het naziregime. Zijn verzet leidde tot gevangenschap en 
zijn dood vlak voor het einde van de oorlog in 1945.  
Terwijl hij gevangen zat dacht hij veel na over leven en geloven. Over de 
mens en wie hij is en wat vrijheid betekent. Vlak na 4 en 5 mei willen we 
ons laten inspireren door zijn gedachten. Liederen gemaakt door René van 
Loenen bij het werk van Bonhoeffer zullen gezongen worden.  
 
De dienst is online mee te maken. U bent ook welkom in de kerk. 
Aanvang; 19.30 uur   

 
 
 

 
 
Orde van dienst, Driebergen (Immanuël), 9 mei 2021 

 

● Welkom en mededelingen 
● Aanvangslied: Psalm 107: 1 en 2 (Gods goedheid houdt ons staande) 
● Stil gebed 
● Bemoediging en groet  
● Glorialied: psalm 107:4  
● Gebed  
● Lied 103c : 1 en 2 (Loof de koning, heel mijn wezen) 
● Kindermoment 
● Eerste Schriftlezing: Psalm 33:12-22 
● Lied 791: 1 en 2 (Liefde, eenmaal uitgesproken) 
● Tweede Schriftlezing: 1 Johannes 4:7-21 
● Lied 791:3 en 6 
● Overdenking: liefde en angst 
● Lied 939: 1 en 3 (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht) 
● Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader 
● Collecte 
● Slotlied: 1010:1,3,4 (Geef vrede Heer, geef vrede) 
● Zegen 

 

 
Collectes 
1

e
 collecte is voor Noodhulp Libanon/Jordanie – banknr: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp Libanon. 

2
e
 collecte is voor plaatselijk kerkenwerk  

 
Kopij voor de volgende zondagse nieuwsbrief graag op woensdag 12 mei vóór 12 uur inleveren dit in verband 
met Hemelvaartsdag. Email: jvvoornveld60@hotmail.com 


