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              Zondag 13 juni 2021               
 
Geef mij een zuiver hart - dat ik u mag zien, 

een ootmoedIg hart - dat ik u mag horen, 

een hart vol liefde - dat ik u mag dienen, 

een hart vol geloof - dat ik van u mag blijven. 

 

De dag met God bidden: gebed door Dag Hammarskjöld 

  
 
GOD ZET ZIJN HANDTEKENING ONDER ONS LEVEN 
Dat is leuk om te horen. Maar wat schieten we ermee op? Er worden in het dagelijkse leven veel 
handtekeningen gezet. Neem de betaalde voetballerij: Daar worden veel verbintenissen afgesloten 
en bezegeld met een handtekening. Maar gaat het even niet goed dan wordt het contract met 
gemak weer ontbonden. Een van de partijen gooit de handdoek in de ring en loopt weg op zoek naar 
iets beters. God nodigt ons ook uit om met Hem een verbond te sluiten. Die uitnodiging geldt 
eigenlijk voor elk mensenleven afzonderlijk. God bekrachtigt onze menselijke existentie. Precies op 
de juiste plek plaatst Hij telkens weer bij elk mensenleven niet zomaar een kruisje maar zijn Kruis. Wij 
staan dan voor de keuze: kiezen wij ervoor om met Hem in zee te gaan? Of zijn er andere 
aantrekkelijker partners? De verleidingen zijn groot! Maar als wij bereid zijn om naast zijn Kruis ons 
kruis te plaatsen dan heeft God in Christus ons veel te bieden: zijn vruchten van de Geest. Zoals 
geduld om de rouw te verdragen die zomaar in jouw leven is gekomen, je psychische pijnen of je 
levensbedreigende ziekte die zoveel stress veroorzaakt. En Hij wil met ons de weg gaan van de vrede 
die alle verstand te boven gaat. Ons leren hoe we het uit kunnen houden in dit soms bizarre bestaan. 
We zullen er versteld van staan hoe ondanks al onze handicaps en ongemakken ons een vruchtbaar 
leven staat te wachten……..  Wat belet je nog om jouw kruis met het Zijne te delen?        (Arie Stans) 

 
DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 13 JUNI 2021 -  De 1e collecte is bestemd voor: Wycliffe 

bijbelvertalers Onze missie is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd 
worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal. Wereldwijd zijn 
er miljoenen mensen die op dit moment geen toegang hebben tot Gods 
Woord in de taal die ze goed kennen. In 2025 willen we, samen met onze 
partners wereldwijd, in iedere levende taal waarin dat nog nodig is een 
goedlopend Bijbelvertaalproject hebben gestart. 
Wij nodigen u uit bij te dragen: Per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. “Collecte Wycliffe 

bijbelvertalers”    Van harte aanbevolen!   

De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven vermeld: graag o.v.v.“Plaatselijke kerk” 
 
Voor hen die bij de kerkdienst van komende zondagmorgen fysiek aanwezig zijn, is er ook de 
mogelijkheid aan het einde van de dienst de financiële bijdrage in de gereed staande collectebussen 
te deponeren! 
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
We kregen bericht dat ons gemeentelid mevrouw Nel Doosje-Wels (90 jr.), Bosstraat 38, 3971 XE, 
getroffen is door een herseninfarct. Ze verblijft momenteel voor verzorging in de Warande te Zeist. 
 

KERK-APP PROTESTANTSE GEMEENTE DRIEBERGEN IS LIVE 
Als u een IOS (Apple) telefoon hebt dan krijg je zodra je PGDr…  in typt de kerkapp tevoorschijn. Als je 
hetzelfde doet in de Playstore (Android) dan moet je het hele woord intypen: PGDriebergen en als je 
dan op zoeken drukt, krijg je de app tevoorschijn. 
U, jij kunt ook van de onderstaande QR-code gebruik maken. 
Als je de app geïnstalleerd hebt dan is het ook mogelijk de collectes te betalen d.w.z. een bedrag 
over te maken. Je zet daartoe een tegoed op je mobiel bijvoorbeeld 25, - of 50,-  of 100,- euro. Dat 
tegoed erop zetten kost 0,35 eurocent. Van die 50, - euro kunt u dan een bedragje overmaken naar 
diaconie of kerkbeheer of goed doel. Let op: als u er géén tegoed op zet en u maakt dan een 
bedragje over dan kost het u iedere keer 0, 35 eurocent.   

 

  
 
 
UITNODIGING 
De dames van het inloopteam nodigen u weer uit voor een kopje koffie of thee, een praatje of 
spelletje. Bij de dames thuis! We mogen weer met drie of vier bij elkaar komen en daar verheugen 
we ons op. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij:  Ina Bannink, tel.515102. 
 

OUDERENOCHTEND 
Op dinsdag 22 juni a.s. hopen we elkaar weer te ontmoeten in ‘t Hoge Licht. 
We zijn nog bezig om het programma in elkaar te zetten maar het gaat er ongeveer zo uit zien: 
Thema: “Het wordt me teveel” n.a.v. 1 Koningen 19 
Aanvang: vanaf 10 uur met koffie en thee 
Start programma: 10.30 uur 
Afsluiting: met een lunch 
Meditatie:  zal verzorgd worden door ds Henk Reinders. 
Aanmelding: u kunt zich voor deze ochtend opgeven bij Jenny van Voornveld tel: 06 22835197 of 
jvvoornveld60@hotmail.com 
Geeft u dan ook gelijk even door of u opgehaald wilt worden. 
Uiteraard zal deze ochtend volgens de corona richtlijnen plaats vinden. 
 

VIERING HEILIG AVONDMAAL ZONDAG 20 JUNI  
Op zondag 20 juni zijn er 2 diensten waarin het Avondmaal gevierd wordt. De reguliere 
ochtenddienst van 10.00 uur – die zal ook worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl ; ’s middags is 
er om 17.00 uur een kort middaggebed met aansluitend Avondmaal. Deze korte viering zal niet 
worden uitgezonden. Ik hoop in beide diensten voor te gaan, in de ochtenddienst is Wouter Harbers 
de organist/pianist en in de middagdienst Ans Reinders.  
(ds. Henk Reinders) 
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BIJWONEN KERKDIENST: met ingang van vorige week zondag verruimd naar 50 personen: 
Fijn dat vanaf vorige week zondag er weer 50 personen (exclusief medewerkers) de dienst mogen 
bijwonen. Zoals u weet, maar nog even ten overvloede: u kunt zich hiervoor opgeven bij Henk van 
Voornveld. Opgave is tot vrijdag 20.00 uur mogelijk via telefoon of app 06 52646116 of mail 
hjvanvoornveld@hotmail.com . 
 

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 te 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. Maak 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 maar beperkt toegestaan. Wat 
betekent dat u de slotzang mee kunt zingen. De voorganger geeft dat nog wel aan. De overige van de 
op de liturgie genoemde liederen worden gezongen door 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 de 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 

 

 
 
 
 

Liturgie morgendienst ’t Hoge Licht 
Zondag 13 juni 2021  10.00 uur  

 

 Voorganger: ds. Henk Reinders 
Ouderling: Jenny van Voornveld 

Diaken: Khurram Akhtar  
Organist: Marcus de Haard 

Lector: Jenny van Voornveld  
Beamerdienst: Rienard Naberman 

Coördinatoren Henk van Voornveld en Peter Kingma 
Koster: Esse van den Burg 

1e collecte:  Wycliffe bijbelvertalers 
  2e collecte: Plaatselijke kerk  

mailto:hjvanvoornveld@hotmail.com
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Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Aansteken Paaskaars 
 
Zanggroep: Psalm 91: 1 en 7  “Heil hem wien 
God een plaats bereidt’ 
 
Stil gebed 
 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de 
HERE 
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT 
HEEFT 
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
ALLEN: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN 
HANDEN 
 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God, 
onze Vader, 
 van Jezus Christus, onze Here, door de Heilige 
Geest 
ALLEN: AMEN 
 
Zanggroep: NLB 305: 1, 2,3  “Alle eer en alle 
glorie” 

 
Gebed 
 
Gebodslezing: 1. Johannes 3: 18-24 
 
Zanggroep: NLB 912: 5, 6  ‘Neem mijn wil en 
maak hem vrij’ 
 
Gebed 
 
1e Schriftlezing: Jeremia: 1 – 12 
 
Zanggroep: Psalm 139: 3 en 9  “Waar zou ik 
vluchten voor uw Geest” 
 
2e Schriftlezing: Galaten 1: 11-17 
 
Zanggroep: Evangelische Liedbundel 315  (2x)  
“U die mij geschapen hebt” 
 
Verkondiging 
 
Zanggroep: “Wil je opstaan en Mij volgen als 
ik noem jouw naam”   - Iona 
 

 

 
 
2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en 
ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie 
vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is 
verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in 
Mij? 
 
3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 
'Help mij!' 

Wil je vechten voor een kind, gevangen en 
onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet 
gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven 
velerlei! 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben 
jij!’ , 
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Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich 
herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in 
Mij? 
 
5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met 
uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij 
onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming 
achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 

Dankgebed – voorbede – stil gebed – 
gezamenlijk Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecte en de nieuwe kerk-
app 
 
Samen zingen: NLB 864: 1, 2, 4  ‘Laat ons de 
Heer lof zingen’  
 
Zegen – beantwoord met gezongen Amen 
door allemaal 
 
Orgelspel 

 
 
 

 

FEESTELIJKE AFSLUITING VAN HET 2-JARIGE PROJECT ”de Kerk 
bloeit op Cuba” 

Op zondag 27 juni a.s. sluiten we met de diaconale collecte het twee 
jarig project “De Kerk bloeit op in Cuba” af. Om het project waarvoor 
de afgelopen jaren bijna 13.000 euro bij elkaar is verzameld, 
feestelijk af te ronden, kunt u een Cubaanse taart bestellen. Het is 
een citroen maanzaadcake met een vleugje liquor 43 met 
mascarpone en gegarneerd met aardbeien en bosvruchten. Het 
taartje is voor 3 personen, en kost € 11,50. 

De taarten worden door Koek en Ei verzorgd, waarmee 2 goede doelen gesteund worden! 

U kunt het opeten onder de dienst van 27 juni of u nodigt iemand uit om samen van de dienst én het 
taartje te genieten. 

Middels de intekenlijsten in de kerk of via het email adres cubaansetaart@gmail.com kunt u de 
taartjes bestellen. U kunt uw bestellingen doorgeven tot en met dinsdag 22 juni. 
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 kunt u de taarten betalen en ophalen tussen 14:00 en 16:00 uur bij 
Koek en Ei. 

Wij hopen op een goede Verkoop. 

De ZWO commissie 

 
AMNESTY INTERNATIONAL: SCHRIJFACTIE JUNI  
De voorbeeldbrieven treft u aan als bijlagen bij de verzending van deze nieuwsbrief.  
Hieronder alvast wat informatie: 

 
 

Schrijfactie Algerije: laat journalist Rabah 
Kareche onmiddellijk vrij 
Journalist Rabah Kareche uit Algerije 
publiceerde op 18 april een artikel over de 
achterstelling van de Toeareg-bevolking in het 
zuiden van zijn land. De autoriteiten pakten 
hem nog dezelfde dag op en beschuldigen 

mailto:cubaansetaart@gmail.com
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hem onder meer van ‘het verspreiden van nepnieuws’. Er hangt hem een gevangenisstraf van 23 jaar 
boven het hoofd. 
Lange celstraf dreigt 
De Algerijnse overheid heeft de grenzen van de provincie Tamanrasset aangepast. Dit is in het nadeel 
van de lokale Toearegs, die zich verzetten tegen discriminatie en achterstelling. Rabah Kareche 
interviewde een lokale Toeareg-leider hierover. 
Het is niet de eerste keer dat Rabah in de problemen kwam vanwege zijn journalistieke werk en zijn 
arrestatie past in een patroon van recente mensenrechtenschendingen door Algerijnse autoriteiten. 
======================================================================= 
Schrijfactie Irak: laat journalisten in Koerdistan onmiddellijk vrij 
Sherwan Sherwani, Guhdar Zebari, Hariwan Issa, Ayaz Karam en Shvan Saeed zijn journalisten en 
activisten uit Iraaks-Koerdistan. Ze kregen 6 jaar cel voor spionage terwijl ze niets hebben gedaan. 

Valse aanklachten 
Eind april bevestigde het Hof van 
Beroep in de Koerdische Autonome 
Regio in Irak de straf tegen de vijf 
journalisten. De rechtbank 
verwierp klachten over marteling 
en slechte behandeling. 
De vijf mannen werden 
veroordeeld vanwege onder meer 

‘het aannemen van geld van de consulaten van de VS en Duitsland’ en ‘het delen van gevoelige 
informatie met buitenlandse overheden’. Ze zitten enkel en alleen vast vanwege hun journalistieke 
werk. 
======================================================================= 
 

Schrijfactie Taiwan: gratie voor Chiou 
Ho-shun 
Chiou Ho-shun uit Taiwan zit al 32 jaar 
in de dodencel. Hij werd gemarteld 
om een moord en een ontvoering te 
bekennen. 
32 jaar in de dodencel 
Chiou Ho-shun uit Taiwan was een 

jongeman van 29 toen hij ter dood werd veroordeeld. Hij is nu 61 en nog steeds in afwachting van zijn 
executie. Zijn proces werd 11 keer overgedaan, met telkens hetzelfde vonnis. Chiou werd veroordeeld 
voor moord en ontvoering, maar het ‘bewijs’ daarvoor werd verkregen door marteling. Hij kreeg 
water met peper in zijn mond en neus gegoten, werd geslagen, moest op ijs zitten en kreeg 
elektrische schokken toegediend. 
De doodstraf is een wrede, onmenselijke en vernederende straf. Amnesty is tegen de doodstraf, altijd 
en overal. 
 

 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief zal door Jenny van Voornveld worden gemaakt: kopij voor deze 
nieuwsbrief graag uiterlijk donderdag 17 juni vóór 14.00 uur naar Jenny van Voornveld, 
jvvoornveld60@hotmail.com 
 


