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Zondag 8 mei 2022 
 
Voorganger:   Ds. F.G. Immink  
Ouderling:    Leo Blom   
Diaken:    Alies van der Deijl  
Lector:    Jenny van Voornveld 
Beamist:    Jan-Willem Sturm   
Koster:    Monica Walst  
Organist:    Wouter Harbers 
Kindernevendienst: Joop van Egmond 
Paaskaars aansteken: Sophia 
 
 
Protestantse Gemeente Driebergen-Rijsenburg 
De PGD, zoekt enthousiaste gemeenteleden die kunnen helpen bij de verdeling en bezorging 
van het nieuwe Kerkblad; deze verschijnt 1 juni a.s. 
Gemeenteleden die tot op heden KerkNieuws bezorgen zijn al ingedeeld in hun wijk/buurt. 
Er zijn echt vele helpende handen nodig en het zou fijn zijn als u/jij in de gelegenheid bent 
om bij de verdeling van de wijken mee te helpen met het bezorg klaarmaken of in uw directe 
omgeving het kerkblad eens per maand wilt bezorgen. 
  
DOET U MEE?  VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!  U kunt zich aanmelden bij voorkeur via 
de mail: nieuwsbrief@wgcatharijne.nl  of telefonisch bij Erna Allaart 0343 411092, Anja 
Homburg 0343 520125 of Margreet le Clercq 0343 517692. 
 
Inloopmiddag 
Woensdag 11 mei  is er weer een inloopmiddag in de zaal van ‘t Hoge Licht. 
Wij zien u daar graag van 14.30 tot 16.30 uur. 
Wilt u worden opgehaald, bel dan met Ina Bannink telefoon: 0343 515102. 
Het inloopteam 
 
Beste mensen, 
De oproep van afgelopen zondag in de kerk voor kinderspeelgoed, kinder- en damesfietsen 
etc. ten behoeve van de groep van 100 Oekraïners die a.s. maandag naar Doorn komen, 
heeft een mooi resultaat opgeleverd. 
Voor dit moment kunnen we even vooruit met spullen en wachten nu maar af waar nog 
meer behoefte aan is. Wat dat is weten we pas als de groep gearriveerd is. 
Voor nu heel hartelijk dank,  
Lex Lemckert en Albert van Reenen 
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De collectes van deze zondag 
Zondag 8 mei: KiA: ZWO collecte: Libanon - Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen 
Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaren hun land ontvlucht vanwege het 
oorlogsgeweld. Velen zijn o.a. terechtgekomen in buurland Libanon, en leven er in grote 
armoede. Zo goed en zo kwaad als het kan, proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen. In 
Libanon is een trainingsprogramma opgezet om te gaan werken in de thuiszorg en 
basisgezondheidszorg. Van harte aanbevolen. 
 
De 1e collecte: U kunt op de volgende manier uw bijdrage overmaken:  
per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. 
“Collecte voor KiA” 
 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
 
      

 
 

Liturgie - Zondag 8 mei 2022 
 
Welkom door ouderling 
Aansteken Paaskaars  
Openingslied > Lied 641: en 4 (Jezus leeft en ik met Hem)  
Stil gebed 
Votum  
Groet 
Psalm 16: 3 en 4  
Gebed van verootmoediging 
Psalm 6: 2 en 3 
Bemoediging: 1 Kor. 15:20-24  
Lied 654: 6 (Zing dan de Heer, stem allen in) 
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest 
Kindermoment 
Schriftlezing: 1 Kor. 15: 35-49 
Lied 642: 1, 2 en 4 (Ik zeg het allen, dat Hij leeft)) 
Preek: Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt.  
 (1 Kor. 15: 44) 
Lied 650: 1, 3, 6 en 7 (De aarde is vervuld) 
Gebeden + Onze Vader  
Collecte bij de uitgang 
Psalm 68: 7 
Zegen / Amen 
 

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