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                                                       Zondag 12 december 2021 
 
Voorganger:   Ds. Henk Reinders  
Ouderling:    Joke van Heusden 
Diaken:    Khurram Akhtar 
Lector:    Janneke Wolbers 
Beamist:    Hendrik-Jan Jansen 
Koster:    Rolf van den Berg 
Organist:    Marcus de Haard 
Kindernevendienst: Mijna Jansen  
Paaskaars aansteken: Sophia 
 
Omzien naar elkaar 
Uw, jouw meeleven en voorbede gevraagd voor mensen met een beperking die verspreid wonen in 
ons dorp (o.a. Traaij) en op het terrein van Bartimeus. De komende weken is de dagbesteding 
gesloten vanwege stijgende coronabesmettingen en zijn tehuizen dicht doordat bewoners in 
quarantaine zitten. Situatie is voor de mensen zelf onrustig en gespannen maar ook voor verzorgend 
en ondersteunend personeel die door uitval extra diensten draaien. 
 
Dienst van Woord en Gebed 
A.s. maandag 13 december vindt de uitvaart plaats van ons gemeentelid Jan Bannink. Hij overleed 
vrijdag 3 december op 87- jarige leeftijd. De dienst is alleen voor genodigden toegankelijk, de 
begrafenis zelf vindt in gezinsverband plaats. Wél is het mogelijk om vanaf 11.00 uur de dienst live te 
volgen via www.kerkdienstgemist.nl – Grote Kerk Driebergen. De dienst wordt geleid door zijn goede 
vriend ds. Bert de Goede. 
Naar woorden van Dietrich Bonhoeffer staat op de rouwkaart: “In goede tijden liefdevol geborgen, 
verwachten wij getroost wat komen mag”. Die troost en geborgenheid bidden we Ina, de kinderen 
en kleinkinderen toe.  
Correspondentieadres: Monuta Van Zoeren, t.a.v. familie Bannink, Lindenlaan 1c, 3951 XT Maarn. 
 
Bericht van overlijden 
Vanuit verpleeghuis Rehoboth ontvingen wij het bericht dat op zondag 5 december ons gemeentelid 
Jacob Franso, in de leeftijd van 88 jaar is overleden. Hij wordt volgende week in Leiden begraven. 
Door de familie zijn geen verdere gegevens verstrekt aan zowel Rehoboth als onze wijkgemeente. 
“Heer, koester de namen die wij hier gedenken, dat zij geborgen zijn in uw genade, dat zij gekend zijn 
bij U en bij ons.”  (NLB 199) 
 
Meeleven met elkaar en voorbede 
In onze wijkgemeente wordt er op een natuurlijke en spontane manier veel meegeleefd met elkaar. 
En dat is mooi. Daarnaast is er een flinke groep bezoekdames actief, een pastorale ouderling en de 
predikant. Of wij dan met elkaar als kerk altijd weten wat er bij u, bij jou speelt aan ziekte, zorgen, 
nood of juist vreugde en dankbaarheid? Nee dat weten we niet. Daarom als u, jij een luisterend oor 
wilt, een bezoek van hart tot hart, voorbede , laat het ons dan weten zodat we mee kúnnen leven en 
u later niet hoeft te zeggen: ik heb niets van de kerk gehoord.  
Ouderling pastoraat: Jenny van Voornveld – jvvoornveld60@hotmail.com ;  ds. Henk Reinders – 
domineereinders@pknmail.nl  
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Gemeenteactiviteiten 
Noodzakelijke gemeenteactiviteiten als jeugdwerk, kerkenraadsvergaderingen en (muzikale) 
voorbereidingen m.b.t. erediensten, mogen ná 17.00 uur plaatsvinden in ’t Hoge Licht. Wèl uiteraard 
de basisregels van corona in acht nemen en contact met Corrie Boereboom zoeken. 
 
Werkgroep communicatie Protestantse Gemeente Driebergen 
Vanuit de Algemene Kerkenraad is de opdracht gegeven om vanuit alle drie de wijkgemeenten een 
werkgroep te starten die de verschillende middelen van communicatie (kerkblad, facebook, kerkapp, 
nieuwsbrieven en websites) in kaart gaat brengen en wat voor wie gebruikt wordt. Daarnaast ook 
wie wat beheert en aanstuurt. De bedoeling is dat o.l.v. ds. Gerrit van Dijk deze werkgroep in de 
maanden januari/februari 3 keer bij elkaar komt en een rapport opstelt t.b.v. de Algemene 
Kerkenraad. 
Ook uit onze wijkgemeente dient een (of twee) afgevaardigde(n) te komen. Hebt u, heb jij iets met 
communicatiemiddelen en wilt u daarover graag meedenken, neem dan contact op met ds. Gerrit 
van Dijk, gerritvandijk@wgcatharijne.nl  of 06-31515565. 
 
DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 
 
Kerstcampagne 3e Advent 
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel 
mee. In De Glind, ook wel het Jeugddorp genoemd, vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen 
er in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. Ze wonen bij een gewoon 
gezin, waarvan de ouders een opleiding hebben om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en 
opvoeding te geven.  
Geef in de collecte en steun het werk voor kwetsbare kinderen in Nederland. Helpt u mee? 
U kunt dit doen door uw bijdrage over te maken: Per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. “Collecte voor Kerstcampagne” 
 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven 
staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
 
Adventsviering op woensdag 15 december a.s. Thema: Bloeien in de nacht  
Vanaf 10.00 uur is er koffie en thee en na afloop van het programma zal er nog een hapje en een 
drankje geserveerd worden. 
De meditatie wordt verzorgd door ds. Henk Reinders. Muzikale begeleiding door Gerrit Pijper. 
U kunt zich nog opgeven bij Jenny van Voornveld tot a.s. zondagavond 20.00 uur   
06-22835197 of jvvoornveld60@hotmail.com. We horen ook graag of er vervoer nodig is.  
 
Mededelingen van de kerkenraad 
Uit de laatste vergadering 
Afgelopen dinsdag vergaderde uw wijkkerkenraad. Er waren de nodige praktische zaken die aandacht 
vroegen. Zoals de coronamaatregelen van de overheid en het advies de PKN. 
Het eerste punt dat werd besproken was het verzoek van enkele gemeenteleden om de gemeente 
op de hoogte te houden van wat de WKR bespreekt en besluit. Door het verschijnen van dit stukje is 
duidelijk dat hiertoe besloten is. Met dank aan gemeenteleden die dit onder de aandacht brachten. 
Daarnaast is ook gesproken over hoe verder na de gemeenteavonden van begin juli. Uit de 
samenvatting van de gesprekken en de reacties die via brieven en email zijn binnengekomen komt 
een zeer divers beeld. Wel voelen we ons thuis in onze gemeente waar warmte gevoeld wordt. Ook 
de kerkdiensten zoals deze worden gehouden worden positief gewaardeerd. 
Waar het in de vergadering over ging zijn de verschillen van hoe we verder moeten na een moeilijke 
periode. Duidelijk is dat we naar de toekomst moeten kijken. Leren van het verleden, maar niet 
daarin blijven hangen. Onze identiteit moet leidend zijn. In de volgende vergadering (18 januari 
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2022) wordt hier verder over gesproken. Ook spreken we dan over hoe we dit verder met onze 
gemeenteleden gaan bespreken. Wordt vervolgd dus. 
Ook is nog kort gesproken over het verslag van het jaargesprek met onze wijkpredikant. Belangrijk 
punt wat wij als kerkenraad daaruit halen is dat het belangrijk is (blijft) om zorgen te delen en de 
wijkpredikant te (blijven) ondersteunen. 
 
Kerkdiensten december 
Op dit moment is er nog geen verandering in de situatie. De maatregelen die er al waren zijn nog van 
kracht en het advies van de PKN is nog ongewijzigd. Dat betekent dat we nu te maken krijgen met 
het advies om geen diensten te organiseren na 5 uur ’s middags. Dat heeft voor een aantal van de 
geplande activiteiten en diensten gevolgen. 

- De kerstwandeling die op 24 december gepland stond gaat niet door. 
- De kerstnachtdienst wordt een online dienst met zanggroepje(s), muziek en overdenking. 
- De dienst op kerstochtend en de zangdienst op 2e kerstdag zullen zijn met een beperkt aantal 

bezoekers. 
- De dienst op oudjaarsavond zal een onlinedienst zijn. 

Op 14 december is er weer een persconferentie. 
 
Coronamaatregelen 
Er zijn nog geen veranderingen in de maatregelen zoals die voor onze diensten gelden: 

• Uiterlijk vrijdag 20.00 uur aanmelden als u de dienst wilt bijwonen bij Henk van Voornveld, 
06-52646116 of hjvanvoornveld@hotmail.com; 

• Bij klachten thuisblijven; 

• Mondkapje op bij binnenkomst; 

• Handen desinfecteren bij binnenkomst; 

• Binnen 1,5 m afstand houden, dus geen handen schudden e.d.; 

• U krijgt weer een plaats aangewezen, zodat er twee stoelen (= 1,5 m) tussenafstand blijft; 

• Als u zit mag het mondkapje weer af; 

• Er mag gezongen worden; 

• Met pijn in het hart: Koffiedrinken na de dienst doen we (voorlopig) niet meer; 

• Na de dienst weer gaan zitten en op aanwijzing van de coördinator het kerkgebouw verlaten.  
 
Namens de kerkenraad, met een hartelijke groet, 
Esse van den Burg. 
 
IKO-lezing dinsdag 14 december a.s. in ’t Hoge Licht om 10.00 uur. 
Op de laatste IKO-ochtend van dit jaar neemt  musicoloog Camiel Verhamme  ons mee door eeuwen 
kerstmuziek. Op zijn bezielende wijze komt hij ons vertellen en laat hij ons luisteren naar de 
prachtigste kerstmuziek. Het belooft een heerlijke ochtend te worden. 
In verband met de coronaregels vragen we u naar een corona-check op uw telefoon of een 
schriftelijk bewijs. Ook vragen we u bij de ingang van ’t Hoge Licht een mondkapje te dragen totdat u 
op uw plaats zit. Wij zorgen voor passende afstand tussen de zitplaatsen. Op deze manier hopen we 
op een mooie ochtend.  
Ter bestrijding van de onkosten vragen we u € 5 incl. koffie. 
Met vriendelijke groet, Tiny Kingma.   

Werkgroep Duurzame Kerk   
We moeten helaas weer overal een mondkapje op. Je kunt het beste kiezen voor een stoffen 
mondkapje dat je kunt wassen en hergebruiken. 
Eenvoudig zelf te maken van een restje stof of te kopen in diverse winkels. 
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Liturgie Zondag 12 december 2021 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Aansteken Paaskaars en 3 Adventskaarsen 
Zingen: Psalm 61: 1, 3, 5 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Zingen: Gezang 117: 1, 3, 5  uit: Liedboek voor de Kerken 
Gebodslezing 
Gebed 
Adventsproject KND   “Wie is de belangrijkste?” 

- Lezen Marcus 9: 35 / Luisteren Projectlied Tel je mee? 
Kinderen kunnen naar de nevendienst 

Schriftlezingen: Marcus 9: 30-37  en Filippenzen 2: 5-11    uit: NBV 2021 
Zingen: Evangelische Liedbundel 118: 1, 2, 3, ,4 
 
1.Hij kwam bij ons, heel gewoon,   2. En in de tuin van de pijn 
de Zoon van God, als mensenzoon.   verkoos Hij als een lam te zijn, 
Hij diende ons als een knecht    verscheurd door angst en verdriet, 
en heeft Zijn leven afgelegd.    maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied’. 
       Refrein     
Refrein 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen iedere dag,  
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 
 
3.Zie je de wonden zo diep.    4.Wij willen worden als Hij, 
De hand die aard en hemel schiep,   elkanders lasten dragen wij. 
vergaf de hand die Hem sloeg.    Wie is er need'rig en klein? 
De man, die onze zonden droeg.   Die zal bij ons de grootste zijn. 
Refrein       Refrein 
 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel over  “Komt, verwondert u hier, mensen” 
Luisterlied: “Geef licht” van Stef Bos  /  https://www.youtube.com/watch?v=rDyJUeeIV0A 
Aandacht voor de collecte 
Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader 
Zingen: NLB 505: 1, 2, 3   “In de nacht gekomen” 
Zegen – beantwoord met gezongen Amen 
Orgelspel 
 

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