
1 
 

Palmzondag, 10 april 2022 
 
Voorganger:   Ds. Henk Reinders  
Ouderling:    Joke van Heusden  
Diaken:    Lex Lemckert 
Lector:    Jenny van Voornveld 
Beamist:    Jan-Willem Sturm  
Koster:    Monica Walst 
Organist:    Wouter Harbers 
Kindernevendienst: Joop Egmond  
Paaskaars aansteken: Eva 
Combo:    Rineke Sturm (zang); Gea Bijl (percussie),  
     Christian Westeneng (gitaar) en Ans Reinders (piano) 
  
‘Passiemuziek’ in de Grote Kerk 
Op zondagavond om 20.00 uur zingt het Kerkkoor Driebergen o.l.v. Wouter Harbers het oratorium 
‘Van Liefde Ongekend’. Het oratorium focust op het lijden en de opstanding van de Heer Jezus 
Christus zoals in Marcus is verhaald. Het oratorium bestaat uit twee delen: De cantate ‘Lam Gods’ en 
de cantate ‘Christus is Waarlijk Opgestaan’. Het is een boodschap van overwinning op het kwaad en 
van hoop op een glorieuze toekomst met onze Heer.  
De muzikale begeleiding komt van orgel, piano, viool, hobo, fluit, slagwerk, trompet. De verbindende 
teksten worden gesproken door ds. Gerrit van Dijk. 
   

Stille Week en Pasen – ontmoetingen rondom Jezus 
Het is geweldig fijn om na twee jaar Stille Week en Pasen in strenge lockdown weer live, onbeperkt, 
te kunnen gedenken en vieren. De Stille Week is een week van inkeer, bezinning, meegetrokken 
worden in het lijden van Christus. We hopen u, jou te begroeten in deze week. Het geeft diepgang 
ook aan de viering op Pasen. 
Maandag 11 april, 19.30 uur Vesper in ’t Hoge Licht – voorganger:  Gerard Frank Sollman 
Dinsdag  12 april, 19.30 uur  Vesper in ’t Hoge Licht – voorganger:  Jenny van Voornveld 
Woensdag 13 april, 19.30 uur Vesper in ’t Hoge Licht – voorganger: Ida van Duuren 
Witte Donderdag 14 april, 19.30 uur Grote Kerk – viering Heilig Avondmaal  

voorganger ds. Aleida de Hoog, m.m.v. de cantorij  
Goede Vrijdag 15 april, 19.30 uur Grote Kerk – voorganger: ds. Gerrit van Dijk m.m.v. cantorij 
Stille Zaterdag – Paaswake, 16 april, 20.30 uur – Grote Kerk – voorganger: ds. Henk Reinders, 

met vernieuwing doopbelofte en aansteken Paaslicht. 
Paasmorgen – zondag 17 april – 8.00 uur – kapel op de begraafplaats – viering Avondmaal – 

voorgangers: ds. Gerrit van Dijk en ds. Henk Reinders –  
aansluitend 8.30 uur pastorale viering op de begraafplaats. 

Vanaf 9.30 uur staat de koffie/thee met paasbrood klaar in ’t Hoge licht. Onder begeleiding van 
organist/pianist Wouter Harbers starten we om 10.00 uur met ons halleluja. Pasen het feest van de 
hoop. Pasen schenkt ons het vertrouwen van een nieuw begin van leven, voorbij aan dood en 
verdriet. 

 
Zondagse Nieuwsbrief 
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Verhuizing 
Ons gemeentelid mevr. M. Ploeg-Schinkel (91 jaar) is verhuisd van Beukenhorst naar Molenstraat 
64C, 6721 WP Bennekom, tel: 0318-412345. We wensen haar daar een goede tijd toe. 
 

“ZWO gaat uitdelen!  Jawel, u leest het goed: ZWO gaat geld uitdelen onder de gemeenteleden. 
Daar zit natuurlijk wel een plan achter, en dat werkt een klein beetje zoals in het verhaal van het 
vermenigvuldigen van de toevertrouwde talenten, nl.: u, als gemeentelid,  ontvangt € 1,- waarvan wij 
hopen dat u die in de komende weken kunt omzetten in een groter bedrag. Laat uw creativiteit dus 
maar gaan! 
Voorbeelden, die al eerder zijn gebruikt, t.w.: koop met een paar anderen ingrediënten om bijv. een 
appeltaart te bakken. Nodig mensen uit voor de thee met appeltaart (voor bijv. € 5,-- (of meer) per 
persoon / voor het goede doel). Dat levert al snel zo’n € 20 of meer op. Of koop voor €1 
autoshampoo, en vraag of je de auto’s  van bijv. de buren mag wassen voor € 2,50 (of meer voor het 
goede doel) per auto. Ook een mogelijkheid is: koop voor €1 een stel correspondentiekaarten, maak 
er mooie tekeningen op, of versier die met mooi plaatjes, en verkoop die voor € 1,-- stuk (weer voor 
het goede doel).  
Waar al uw inspanning voor is? Voor het ZWO project “Moldavië” voor jongeren en ouderen. 
waar wij ons voor twee jaar inzetten. 
Wij zijn benieuwd naar uw aanpak en vergeet niet dat alle beetjes helpen. Op zondag 15 mei kunt u 
de opbrengst in de daarvoor bestemde envelop inleveren. Leuk ook met een verhaaltje wat je ermee 
hebt gedaan. 
 
We wensen u allen een fijne dienst toe. En veel plezier ook met deze omkeer-/omgekeerde collecte. 
Met een hartelijke groet, namens de ZWO van de Protestantse Gemeente Driebergen 
 
ROMMELMARKT in ’t Hoge Licht voor Noodhulp Oekraïne op 23 april a.s.  
Op zaterdag 23 april van 10.00-15.00 uur organiseert de Wijkgemeente Immanuel een rommelmarkt 
omdat we op deze manier als gemeente ook daadwerkelijk iets willen betekenen en doen voor de 
nood in Oekraïne. We denken hierbij aan verkoop van klein huisraad, boeken, cd’s, speelgoed, 
zelfgebakken taart/cake e.d.  
Op vrijdagavond 22 april zijn we tussen 18.00 en 20.00 uur aanwezig in ‘t Hoge Licht om spullen in 
ontvangst te nemen. Voor deze dag hebben we nog wel mensen nodig! Wie wil er 
cake/taart/pannenkoekjes/broodjes e.d. bakken? Wie wil er meehelpen op vrijdagavond tussen 
18.00 uur en 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.  
Voor informatie of opgeven kunt u terecht bij:  
Magda Lijftogt: 06 34449081 – mc_lijftogt@hotmail.com  
Jenny van Voornveld: 06 22835197 – jvvoornveld60@hotmail.com  
Joke van Heusden: 06 42428165 – jokevanheusden54@gmail.com 
 

Collectes 
Zondag 10 april Stille week, 15 april Goede Vrijdag en Zondag 17 april 1e Paasdag 
YFC: gericht op jongeren van 4 – 16 jaar en aansluit bij de Kindernevendienst en Catechisatie groep. 
Bethania: project voor jongeren en ouderen. 
De gevolgen van de coronapandemie zijn ook in Moldavië voelbaar. Bethania, partner van Kerk in 
Actie, merkt dat ouderen en kinderen het nóg moeilijker hebben en de armoedeproblemen alleen 
maar groter worden. Vele gezinnen ontvangen praktische hulp, zoals een voedselpakket. “Zo kunnen 
we Gods liefde laten zien aan kwetsbare mensen”. Uw steun is onmisbaar. 
 
1e collecte YFC:  per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Driebergen o.v.v. “Collecte voor YFC”. 
2e collecte plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: graag o.v.v. 
“Plaatselijke kerk”. 

mailto:mc_lijftogt@hotmail.com
mailto:jvvoornveld60@hotmail.com
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Uw kerkenraad vergaderde 
 
Afgelopen dinsdag kwam de kerkenraad 
bijeen. Gesproken is over de diensten in 
de komende periode: Palmpasen met 
belijdenis van Janneke Wolbers, de 
diensten in de Stille Week en de diensten 
op Paasmorgen.  
Voorafgaand aan onze dienst op 
Paasmorgen is er om 9.30 uur gelegenheid 
om koffie te drinken.  
Op 24 april is de intrededienst van de 
nieuwe wijkpredikant van Traject 24. Onze 
begint dienst op die ochtend om 9:30 uur. 
Zodoende hebben wij tijd om na afloop 
van onze dienst koffie te drinken en heeft 
Traject 24 de ruimte om het gebouw voor 
deze bijzondere en feestelijke bijeenkomst 
klaar te maken. 
In de Nieuwsbrief werden tot op heden 
steeds de coronamaatregelen vermeld. 
We constateren dat de diensten en het 
koffiedrinken na afloop ook voor wat dit 
betreft goed verlopen. De 
hygiënemaatregelen blijven maar worden 
niet meer expliciet vermeld. Blijft u vooral 
ook gebruik maken van de zaal om koffie 

te drinken. Zodra het weer het toelaat kan 
koffiedrinken ook weer buiten. 
Op 23 april a.s. wordt er rommelmarkt 
gehouden in ’t Hoge Licht. Opbrengst is 
voor Oekraine. Spullen (kleine artikelen, 
boeken, cd’s, dvd’s, baby- en 
kinderkleding) kunnen vrijdagavond 
worden gebracht. Extra handen zijn ook 
welkom. 
De toekomst van onze wijkgemeente is, 
sinds de gemeenteavonden van vorig jaar, 
een vast terugkerend agendapunt. Er zijn 
ideeën voor activiteiten voor de korte 
termijn besproken. De filmavond van 18 
maart jl. was er al een van. Succesvol, 
want er waren 20 bezoekers. Op 17 mei 
heeft de WKR een bijeenkomst met Bert 
Bakker waarin nagedacht en gesproken 
gaat worden over de te volgen koers. Als 
we als kerkenraad duidelijkheid hebben 
over deze koers dan willen we daar met u, 
onze wijkgemeente, over in gesprek op 
een gemeenteavond. Dat zal niet eerder 
zijn dan in het najaar. We horen graag, 
ook nu al, uw reacties, uw tips. 

 
U  allemaal een goede Paastijd toegewenst en een hartelijke groet, 
Namens uw WKR, Esse van den Burg 
 
Inloopmiddag 
Woensdag 13 april is in 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 Ina Bannink, tel: 515102. 
 
Het Inloopteam 
 
Bedankt ! 
Namens de 7 gezinnen uit Oekraïne met een kind met kanker, en Stichting Gaandeweg die 
momenteel voor hen zorgt, en Else Marieke Stienstra van het Grote Bos, heel veel dank voor 
de schenking van € 1000! Ik zag grote ontroering! 
 
Hartelijke groet, Ellenoor Piersma 
 
Adrian Snell: Gethsemane is o.a. bekend vanwege zijn prachtige vertolking van The Passion 
(1980). Voor komende donderdag 14 april, waarop wij stilstaan bij de gevangenneming van 
Jezus in de Hof van Gethsemane, wil ik jullie graag ook even laten stilstaan bij het gebed van 
Jezus tot Zijn Vader, vlak daarvoor. 
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Dit gebed is door Adrian Snell prachtig geschreven. Het is liefdevol en aangrijpend! 
 
Ik wil jullie vragen om de onderstaande link op donderdagavond vóór Goede Vrijdag via 
YouTube te bekijken. Link:    https://youtu.be/aoZVSoPuee0 
 
Songtekst-vertaling: 
De nacht is koud en stil, mijn Heer 
O laat deze beker van mijn lippen gaan 
Want ik ben zo bang. 
Vader, help me nu ik bid  
Red me van dit pad dat ik moet doorlopen  
Vader, ik heb niemand behalve u  
Red me van de pijn die ik moet dragen. 
De nacht is koud en stil mijn Heer 
O laat deze beker van mijn lippen gaan 
Want ik ben zo bang.  
De nagels zijn scherp en wreed, mijn Heer  

O red mij van een houten kruis 
Want ik ben zo bang. 
O God, de tijd is zeer nabij 
Ik ga verraden worden door een man die 
ik vertrouwde, ik kan niet sterven aan een 
kruis  
Hoewel niet mijn wil maar de Uwe, o God 
mijn Vader.  
De nagels zijn scherp en wreed, mijn Heer  
Maar breng me naar het kruis van hout  
Het is de enige weg. 

 
Rienard Naberman 
 
 
 

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

  

https://youtu.be/aoZVSoPuee0
mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
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Liturgie  Wijkgemeente Immanuel  Palmzondag 10 april 2022 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Aansteken Paaskaars 
 
Zingen: Psalm 118: 6, 7  uit: de Nieuwe Psalmberijming 
 
6. De steen waar bouwers niets in zagen, 
die werd de cruciale steen, 
door God als hoeksteen aangedragen. 
Zijn werk verwondert iedereen! 
Dit is de dag van Hem gekregen, 
een dag van blijdschap en gezang. 
Wij bidden, HEER, geef ons uw zegen; 
geef voorspoed, HEER, ons leven lang. 
 

7. Wij zegenen de grote koning 
die komt in naam van God, de HEER. 
Vier nu het feest mee in zijn woning; 
leg offergaven voor Hem neer. 
Mijn God, ik zal U dank bewijzen, 
met groene twijgen in de hand. 
Laat iedereen zijn goedheid prijzen; 
zijn liefde houdt voor eeuwig stand. 

Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Aanvangstekst: Zacharia 9: 9-10a  
Zingen - combo: Opwekking 294  “Glorie aan het Lam” 
Gebodslezing: Filippenzen 2: 1-11  uit: Bijbel in Gewone Taal (BGT) 
Gebed 
Schriftlezing: Mattheüs 20: 17-19 en 21: 1-11 
Zingen:  NLB 441: 1, 2, 5 
Verkondiging 
Zingen - combo: Opwekking 630  “U bent goed” 
Inleiding: wat betekent belijdenis doen 
Kinderen komen binnen met Palmpasenstokken 
Zingen: Evangelische Liedbundel 408: 1, 2, 3, 5 
 
Luisteren: “At the cross”  - Chris Tomlin  
   
Belijdenisvragen -  gebed en zegen 
Vraag aan de gemeente  
Zingen - combo: Jezus liefde  (Sela) 
 
Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader 
Aandacht voor de collecte 
Zingen: “Heer, U bent mijn leven”     (Hemelhoog 479) 
Zegen – beantwoord met gezongen Amen 
 
Orgelspel 


