
Zondag  7 november 2021

Voorganger:               Ds. Henk Reinders
Diaken: Alies van der Deijl
Ouderling: Leo Blom
Lector:                         Jenny van Voornveld
Organist:                     Bert Noordegraaf
Koster: Gerrit Pijper
Beamist: Rein Zoethout
kindernevendienst:  Mijna Jansen
Kaars aansteken: Avril Akhtar

Corona
In de vergadering van afgelopen dinsdag heeft de WKR weer gesproken over de
coronamaatregelen. Dit naar aanleiding van de laatste persconferentie van ons kabinet en
reacties van gemeenteleden.
De maatregelen blijven in grote lijnen zoals ze waren. Er komt geen beperking in het aantal
bezoekers, de mogelijkheid om op 1,5 m te zitten blijft en koffiedrinken na de dienst blijft
ook mogelijk.
Wel vragen we het volgende van u:

- Bij klachten thuisblijven
- Bij binnenkomst handen desinfecteren
- Geen handen schudden
- Maak gebruik van een mondkapje als u zich daar prettig bij voelt
- Geef aan Henk van Voornveld door als u op 1,5 m wilt zitten (06-52646116 of

hjvanvoornveld@hotmail.com, uiterlijk vrijdag 20:00 uur)
Het koffiedrinken blijft mogelijk. Als u koffie wilt drinken verlaat u dan de kerkzaal via de
deur bij de keuken. Wilt u geen koffiedrinken, verlaat u dan de kerkzaal via de deur bij de
consistorie.
Geef elkaar de ruimte.

Namens de WKR,
Esse van den Burg.

Omzien naar elkaar
Onze diaken Henk van Voornveld, Feitse Boerwinkelhof 6, 3972 SX, heeft met zijn fiets een
lelijke val gemaakt. Van maandag op dinsdag is hij opgenomen geweest in het
Diaconessenhuis te Utrecht. Inmiddels is hij weer thuis met flinke kneuzingen en
hoofdwonden. Wij bidden hem een goede herstelperiode toe, omringd door de zorg van
Jenny.
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Psalmen in expressie
Afgelopen dinsdagavond zijn we met 4 deelnemers van start gegaan. Centraal stond Psalm 27
dat in de oude joodse liturgie als gebed klinkt na het lezen van Genesis 32, het gevecht van
Jakob bij de Jabbok.
De volgende en tevens laatste avond wordt gehouden op dinsdag 16 november.
In het Hoge Licht, 19.30-22.00 uur, met vanaf 19.15u  inloop met koffie/thee.
Met hartelijke groet, Els Kruidenier en Henk Reinders

Eat and meet – tienercatechese
Op vrijdagavond 12 november om 18.30 uur start met een heerlijke maaltijd en ontmoeting
in de Ontmoeting. Vanaf 18.15 uur inloop! Deze avond wordt geleid door stagiair Ewoud
Jonkers, thema ‘Gelovigen gelukkiger dan niet-gelovigen’. Tot dan! Mocht je niet kunnen,
meld je dan af bij ds. Henk, Magda of Marina.

Thema-avond Lectio Divina
Het vinden van tijd om bezig te zijn met de bijbel en met gebed is soms best lastig. We zijn
drukke mensen en zijn misschien al blij als we tijd vinden voor een korte podcast.
Er bestaat een manier van meditatief en biddend omgaan met de bijbel die veel mensen
aanspreekt, lectio divina.
Graag nodig ik u uit voor een thema-avond over lectio divina. Centraal staat een boekje van
ds. Jos Douma met de titel ‘Stil, mijn ziel’ (uit 2020). Tijdens de avond vertel ik meer over de
methode en gaan we er samen wat mee oefenen.
U bent van harte welkom op woensdag 24 november 2021 in ‘t Hoge Licht (zaal 4). Om 19.30
is er koffie en thee. Er is ruimte voor maximaal 15 personen. Fijn als u zich aanmeldt bij mij
via ewoudjonker@gmail.com. 
Ewoud Jonker, stagiair wijkgemeente Immanuel Driebergen
0651507356

KOEK & EI zoekt BEZORGERS
Lunchcafé Koek & Ei is op zoek naar bezorgers voor maandag t/m zaterdag die tussen 11:00 -
13:00 uur tijd hebben om bestellingen en catering te bezorgen in de Regio (vooral
Driebergen en Zeist). Nu nog met de eigen auto, mogelijk in de toekomst met een
bedrijfsauto.
Dat kan als vrijwilliger, met of zonder een kilometer vergoeding. Eén keer per week is al
mooi, meerdere keren kan natuurlijk ook. We hebben een appgroep waar wekelijks de
bezorgvraag in gedeeld wordt. De leden van de appgroep melden welke dag/dagen ze voor
hun rekening willen nemen. Een vaste dag afspreken kan natuurlijk ook.
Maar bezorgen kan ook als werknemer. Zoek je of weet je iemand die een kleine deeltijdbaan
zoekt, neem ajb contact op. Ook zien we mogelijkheden om het bezorgen als
re-integratieplek in te zetten na een periode van afwezigheid op de arbeidsmarkt (bv
vanwege overspannen zijn, burn-out, etc.).
Mocht je mogelijkheden zien of mensen kennen die mee willen doen met het mooie initiatief
Koek & Ei, reageer ajb (bellen of mailen) of kom langs om te bespreken wat je inzet kan zijn.
  
Dank je wel en graag tot ziens bij Koek & Ei
Edric Pletting (bedrijfsleider Koek & Ei - edric@koekeneidriebergen.nl)
Gerco van der Wilt (bestuurslid Koek & Ei  0655 765 844)
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Bloembollenactie MIKONDO.
De afgelopen dagen zijn alle bestelde bloembollen afgeleverd.
De actie was opnieuw -inmiddels voor de 9e keer!- een groot succes: totale opbrengst,
inclusief de via Bartimeushage bestelde bollen, € 2043 !!
Fantastisch! Het wordt weer genieten volgend voorjaar in Driebergen en Doorn.
Van dit bedrag gaat € 816,20 via de Stichting Vrienden van Mikondo rechtstreeks naar de
school La Tulipe.
En informatie over wat daar gedaan en bereikt wordt, o.m. met de opbrengst van onze actie,
vindt u op de website www.mikondo.nl. Om echt enthousiast van te worden!

Daar rijdt door de avond  -  donderdag 11 november Sint Maarten

1.
Daar rijdt door de avond een ridder te paard,
Zo wijd hangt zijn mantel, tot over zijn zwaard.
't Is ridder Sint Maarten op weg naar de stad,
Soldaat van de koning, met God in zijn hart,
Soldaat van de koning, met God in zijn hart.
2.
Een bedelaar ziet hem, luid roept hij hem aan:
O Maarten heb medelij en blijf bij mij staan!
Wat doet nu Sint Maarten op weg naar de stad?
Soldaat van de koning, met God in zijn hart,
Soldaat van de koning, met God in zijn hart.
3.
Hij heeft niets te geven, geen geld en geen brood;
hij heeft slechts zijn mantel die wijd is en groot.
Wat doet nu Sint Maarten, op weg naar de stad?
Soldaat van de koning, met God in zijn hart,
Soldaat van de koning, met God in zijn hart.
4.
Hij snijdt nu zijn mantel in tweeën uiteen;
De helft krijgt de bedelaar heel warm om zich heen.
En voort rijdt Sint Maarten, op weg naar de stad,
Soldaat van de koning, met God in zijn hart,
Soldaat van de koning, met God in zijn hart.
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5.
En 's nachts heeft Sint Maarten een groots droomgezicht,
Hij ziet daar de bedelaar in't hemelse licht.
En dan weet Sint Maarten wie kruiste zijn pad:
Zijn God en zijn koning, die leeft in zijn hart,
Soldaat van de koning, met God in zijn hart.

Vertaald uit het Engels: B. Gradenwitz
Originele versie: 'Saint Martin', N. Fulstow

Iko lezing  woensdag 10 november om 10 uur in ’t Hoge Licht.:
“Kasteel Amerongen, heden en toekomst”
door em. prof. dr. Rob M. Heethaar
‘Mijnheer en liefste hartje, uhed getrouwe wijff, Margaretha Turnor’ zijn de slotwoorden
van de honderden brieven die de kasteelvrouwe in de 17e eeuw schreef aan haar man,
Godard Adriaan van Reede, die weken, maanden of zelfs jaren in het buitenland verbleef op
diplomatieke missies
in opdracht van de Staten-Generaal. Deze brieven, uit een van de meest bewogen perioden
van het kasteel, geven een prachtig en gedetailleerd beeld van het leven uit die tijd.
In de lezing wordt u meegevoerd door de geschiedenis van Amerongen en die van het
kasteel en de bijzonder belangrijke rol die zijn bewoners in de Nederlandse geschiedenis
hebben gespeeld.
Ook zal aan de orde komen de inzet van de honderden enthousiaste vrijwilligers,
ondersteund door een kleine staf, om kasteel, collectie en tuinen te behouden voor het
nageslacht, zodat het nog lang een “Parel” op de Utrechtse Heuvelrug zal blijven.
Wij vragen een vrijwillige bijdrage van € 5. ( inclusief koffie)
Tot onze spijt moeten we u naar de corona app. of vaccinatiebewijs vragen.
Het belooft weer een mooie ochtend te worden.

Collectebestemming

De eerste collecte is bestemd voor: KiA Najaarszendingscollecte: Guatemala:
Veel vrouwen en meisjes in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en (huiselijk)
geweld, zeker als ze tot een inheemse groep behoren. Via bijbelcursussen leren ze
weerbaar worden en trots zijn op zichzelf.
Sandra is een Maya-meisje, die meedeed aan het Tamar-project. Via dit verhaal in 2
Samuël 13 bespraken ze met elkaar hoe ze kunnen handelen bij (seksueel) geweld en
welke wetten er zijn om vrouwen te beschermen tegen geweld. Ook mannen leren hoe ze
op een gelijkwaardige manier met vrouwen kunnen omgaan.

De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”.
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Liturgie   Gezamenlijke dienst wijkgemeente Immanuel/Catharijne
Zondag 7 november ‘21

Voorganger: ds. Henk Reinders
Organist: Bert Noordegraaf
Lector: Jenny van Voornveld

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars

Zingen:  NLB 281: 1, 2, 4, 5, 6

Stil gebed
Bemoediging en groet

Zingen: Evangelische Liedbundel 279  “Wij blijven geloven”

1.Wij blijven geloven dat onder miljoenen,
de Heer van de schepping een plan voor ons heeft,
waarin zich Zijn heil en mijn twijfel verzoenen
en dat aan elk leven betekenis geeft.

2.En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden,
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,
nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden,
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.

3. En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld van steen en metaal
om buiten onszelf voor de ander te leven:
ons kleine begin van Zijn groot ideaal.

4.Dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt.
En 't morgenrood rijst, dat Zijn komst met de wolken
verkondigt in duizenden kleuren van licht.

Gebed
Gebodslezing:  Efeziërs 5: 8b-20

Zingen: Psalm 81: 8, 9, 11

Gebed

1e Schriftlezing: Daniël 11: 36-45
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Zingen: Psalm 2: 1 en 2

2e Schriftlezing:  Romeinen 8: 22-26

Zingen:  Gezang 235: 1 en 2  uit: Liedboek voor de Kerken

1.In bidden en in smeken
maak onze harten één
Wij hunkren naar een teken
o, laat ons niet alleen
De Heiland is getreden
aan 's Vaders rechterhand
wij wachten hier beneden
de gaven van zijn hand

2.Wijd open staan de deuren
nu is de toegang vrij
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus' hulp nabij
Al dreigen nog gevaren
al wacht ons kruis en strijd
de Geest zal ons bewaren
de Geest, die troost en leidt

Verkondiging

Luisteren  “Een toekomst vol van hoop”   - Sela

https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20

Dankgebed – voorbede – stil gebed – gezamenlijk Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Zingen: NLB 704: 1, 2, 3

Zegen

Orgelspel

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief inleveren vóór donderdagavond 18.00 uur naar
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
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