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Zondag 13 februari 2022 
 
Voorganger:  Ds. Henk Reinders  
Ouderling:   Carl Altena  
Diaken:   Henk van Voornveld  
Lector:   Gea Bijl  
Beamist:   Rein Zoethout  
Koster:   Monica Walst  
Organist:   Wouter Harbers  
 
 
DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 
Zondag 13 februari 2022 > ZWO: Evangelisch Werk Brazilië –Kinderwerk 
Kansarme kinderen in het hart van Brazilië, die zonder opvang bedelend langs de deuren 
zouden moeten gaan worden 5 dagen per week opgevangen en krijgen dagelijkse gezonde 
voeding, worden gedoucht, en er wordt gelet op hun gezondheid en hygiëne, ze mogen naar 
school, krijgen huiswerkhulp en sport en spel. 
Wij vragen uw steun. 
 
Bij de 1e collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw 
bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Driebergen o.v.v. “Collecte voor ZWO: Evangelisch Werk Brazilië”. 
 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
 
Welkom in de kerk na aanmelden 
Het is weer mogelijk om de diensten in ’t Hoge Licht bij te wonen. Het aantal gemeenteleden 
dat de dienst bij kan wonen is nog beperkt, daarom is aanmelden noodzakelijk. 
Ook blijven de basismaatregelen van kracht: 1,5 m afstand, mondkapjesplicht, 
hygiënemaatregelen en natuurlijk thuisblijven bij klachten.  
De maatregelen op een rijtje: 

• Aanmelden wanneer u de dienst bij wilt wonen bij Henk van Voornveld: 06-52646116 
of hjvanvoornveld@hotmail.com, uiterlijk vrijdag 20:00 uur. 

• Bij klachten thuisblijven; 

• Handen desinfecteren bij binnenkomst; 

• Mondkapje is verplicht, dit mag af als u op uw plaats zit; 

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

• U krijgt een plaats aangewezen. Daar ligt een kussentje. Gelieve deze niet te 
verplaatsen. 

• Er mag “ingetogen” gezongen worden; 
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• Koffiedrinken doen we nog even niet; 

• Na de dienst weer gaan zitten en op aanwijzing van de coördinator het kerkgebouw 
verlaten. Verzoek is om niet in de hal te blijven napraten. 

 
Verspreiden 40 dagentijd kalender  
Ook dit jaar ontvangt u weer gratis de 40 dagentijd kalender.  
Het thema dit jaar is “Alles komt goed ?!” 
Voor de verspreiding van deze kalenders zoeken we  
gemeenteleden die op de fiets stappen of gaan wandelen en 
deze bij u in de bus doen.  
Wie wil hier opnieuw of nu voor het eerst mee helpen ? 
Opgave bij Erna Allaart t/m 16 februari a.s.  
Email: erna_allaart@hotmail.com 
Tel.nr:  0343-411092 / 06-15449848 
 
Paasgroetenactie 2022 
Graag willen we dit jaar weer starten met de bekende Paasgroetenactie: het sturen van een 
kaart aan een gedetineerde in Nederland of het buitenland. 
Vanaf zondag 20 februari kunt u een of meerdere kaarten kopen bij de diakenen voor/na de 
dienst en deze ter plaatse ondertekenen. Wij zorgen dan voor de verzending – om diverse 
redenen gebeurt dit centraal. 
De kosten voor een kaart zijn € 1,35 -  contant af te rekenen. 
We hopen dat u weer, net als voorgaande jaren enthousiast meedoet aan deze mooie actie. 
De Diaconie 
 
Website wijkgemeente Immanuel - kringwerk 
Onlangs hebben Henk Breukink en ds. Henk Reinders de website van onze wijkgemeente 
zoveel mogelijk bijgewerkt. Het is goed om te melden dat deze veel bezocht wordt en dat de 
website het dan ook verdient om bij de tijd te blijven. 
Daarom een vraag aan allen die een bijbel/gesprekskring leiden, zou je naar de website 
https://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl/index.php/nl/volwassenen  
willen gaan om te checken of de informatie die daarop nog juist is. Geef wijzigingen z.s.m. 
door aan Henk Breukink. Namens alle bezoekers: dank alvast! 
 
Veertigdagenproject 2022 - Beloofd land in zicht 
Beloofd land in zicht. Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen 
toeleven. God bevrijdde de Israëlieten uit Egypte, waar ze als slaven werkten. Ze gingen 
vervolgens door de woestijn op weg naar het land dat God hun beloofd had. De 
bevrijdingsdag noemden ze voortaan het paasfeest. Ieder jaar tijdens het paasfeest denken 
ze aan de bevrijding terug. Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een feest van 
bevrijding. We vieren dat we bevrijd zijn door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op weg naar 
het beloofde land: Gods nieuwe wereld. 
Voor thuis is er dit jaar een veertigdagenboekje voor gezinnen. Het boekje bevat voor elke 
zondag van de veertigdagentijd een verhaal, vragen om over door te praten, liedsuggesties 
om te zingen en een knutsel om samen te maken. Daarnaast bevat het boekje een bordspel 
en een aantal kaarten. Met deze kaarten maak je – samen met de knutsels – een prachtige 
kijktafel. Voor elke zondag is er een kaart en een knutsel om op de kijktafel te zetten. Zo 
ontvouwt het verhaal van Pasen zich steeds meer. 
Op zondag 13 – 20 – 27 februari zijn de boekjes verkrijgbaar na de eredienst! 
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Is Alpha iets voor jou of iemand uit je omgeving? 
Hoe leidt God ons? Hoe kun je geloven? Waarom zou je naar de kerk gaan? In deze onrustige 
tijd kunnen er veel vragen leven. Denk je na over deze of andere (geloofs)vragen? Of hoor je 
deze vragen bij je familie, vrienden of buren? Wellicht is de Alphacursus dan iets voor jou, of 
voor de mensen om je heen. Tijdens dertien inspirerende avonden delen we vragen en 
gedachten en ontdekken we samen wat het christelijk geloof inhoudt.  
Hoewel we de Alpha-cursus helaas als wijkgemeente niet zelf organiseren, zijn er  wél twee 
initiatieven in onze omgeving. Onderstaand van beide initiatieven wat informatie. Heel mooi 
als je hier met iemand naartoe zou kunnen gaan. 
 
Langbroek/Driebergen 
Op D.V. woensdag 2 maart wordt er vanaf 19.00 uur een open avond gehouden op 
Gooijerdijk 205 in Driebergen. Deze Alphacursus zal vanuit de Hervormde Gemeente 
Langbroek georganiseerd worden volgens de dan geldende richtlijnen van de overheid, we 
gaan ervan uit dat we fysiek kunnen samenkomen.  
Iedereen is welkom: jong en oud, mensen van binnen en buiten de kerk.  
Meer info: www.hervormdlangbroek.nl 
 
Alphacursus vanuit de RK-parochie 
Op donderdagavond 3 maart 2022 gaat de Alphacursus in Driebergen van start. Interessante 
sprekers zullen het onderwerp van de avond nader belichten. 
Na de gezamenlijke maaltijd, hét moment om elkaar op een ontspannen manier te leren 
kennen, gaan we aan de hand van het thema en met de input van de spreker samen op pad 
om het christelijke geloof beter te leren kennen.  
Sprekers zijn o.a. Hilde Sluiter, Leo Fijen, Nelleke Spiljard en Gijs van de Brink. 
Plaats: Parochiecentrum St. Petrus' banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen. 
Tijd: 18.00 - 21.00 uur. 
Meer info en aanmelden: Marian van der Laan, 06-54902728 of Annemarie Damen,  
06- 12891915. Mailen kan ook: alphacursuspetrusbanden@gmail.com.  
Aanmelden kan tot 28 februari 2022. 
 
Informatieavond DUURZAAMHEID op 23 februari 
Op initiatief van de werkgroep Duurzaam Driebergen organiseert de Raad van Kerken een  
informatieavond op woensdagavond 23 februari in de Grote Kerk te Driebergen om 20.00 
uur. 
Graag willen we u uitnodigen om aan deze avond uw medewerking te verlenen door de 
standpunten, visie en voornemens op het gebied van duurzaamheid voor het voetlicht te 
brengen. 
Inmiddels hebben de volgende partijen toegezegd te zullen komen: 
ChristenUnie, CDA, OPEN, BVH, VVD en de Partij voor de Dieren. 
Marjolein Tiemens, tevens lid van de netwerkgroep Schepping en Duurzaamheid van de 
landelijke Raad van Kerken, zal een inleiding houden en daarna is er debat. 
De werkgroep Duurzaamheid van de Protestantse Gemeente heeft al een aantal vragen 
voorbereid. Daarna willen we het woord geven aan de politieke partijen, waarschijnlijk in 
debatvorm aan de hand van stellingen. 
De leiding van de avond is in handen van onze voorzitter, Ds. Gerrit van Dijk. 
Met vriendelijke groet, 
Raad van Kerken te Driebergen-Rijsenburg, Bram Dekker 
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Kerkbalans 
De resultaten van de actie kerkbalans 2022 zijn bekend. Totaalbedrag VVB is € 278.500 (4,6% 
minder dan vorig jaar), totaalbedrag diaconie is € 83.200 (0,4% meer dan vorig jaar).  
In de komende editie van Kerknieuws wordt uitgebreider verslag gedaan van de resultaten. 
 
Dank 
Hartelijk dank voor de mooie bloemen uit de kerk en de vele felicitaties. Wij voelden ons in 
de afgelopen 14 jaren zeer gesteund door veel gemeenteleden die voor ons gebeden 
hebben en ons bemoedigd hebben of op een andere manier mee hielpen. De Raad van State 
heeft ons bestemmingsplan goedgekeurd waardoor dit cultureel en geestelijk erfgoed 
behouden kan blijven waar de zusters 120 jaar dag en nacht 24/7 gebeden hebben voor de 
wereld. Wij mogen nu eindelijk de vergunningen gaan aanvragen voor alle verbouwingen 
zodat de finish in zicht komt voor Broekbergen. 
Els en Henk den Boon-Kruidenier 
 
Mooie websites van de raad van kerken ter inspiratie 
Al in de jaren 70 waren Henk en ik geïnspireerd door de vroegere werkgroep “Heelheid van 
de schepping”. Inmiddels heeft de Raad van Kerken meerdere sites die zeer inspirerend, 
duurzaam en interessant zijn. Geloof en zorg voor de aarde komen er bij elkaar. 
Ik deel ze graag met u, Els Kruidenier 
 
www.symbolischschikken.nl 
Velen van u weten dat met kerkelijke feestdagen de liturgische tafel vaak symbolische 
schikking heeft. Onze cultuur kent veel symboliek. De schikking kan een diepere betekenis 
overbrengen bij de christelijke feesten in en buiten de kerk. Misschien inspireert het u ook.  
 
www.scheppingvieren.nl 
De schepping vieren kan met deze praktische en inspirerende site met prachtige gebeden, 
liederen en rituelen die bedoelt zijn om te inspireren en vrij te gebruiken in vieringen en 
bijeenkomsten of bij persoonlijke bezinning. Het materiaal komt uit verschillende 
geloofstradities die verbonden zijn met de natuur, de zorg om de aarde en haar bewoners. 
 
 www.sameneerlijketen.nl 
Deze site heeft duurzame recepten per periode van het kerkelijk jaar. Een handreiking om de 
zorg voor de aarde in praktijk te brengen bij het bereiden van voedsel. Sober, smakelijk en 
inspirerend. 
 
www.groenekalender.nl 
De data van de kalender bestaan uit vier- en gedenkdagen uit de christelijke traditie en 
hedendaagse thema’s zoals duurzame dinsdag. Mooie woorden ter inspiratie. 
 
www.kerkenmilieu.nl 
Informatie over vele initiatieven die te maken hebben met de zorg voor de schepping. 
Op deze site staan artikelen, columns en een activiteitenkalender rond duurzaamheid en 
geloof. 
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Liturgie  Wijkgemeente Immanuel   Zondag    13 februari 2022 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aansteken Paaskaars 
 
Zingen: Psalm 65: 1, 2     “De stilte zingt U toe, o Here” 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: NLB 405: 1, 3, 4   “Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig ” 
 
Gebed 
 
Gebodslezing: Mattheüs 22: 34-40 
 
Zingen: Psalm 111: 4, 6  “Hoe recht is zijner handen werk” 
 
Kindermoment    “Jezus roept zijn leerlingen” 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 434a    ‘God zal met ons zijn’  
 
Onder naspel kunnen de kinderen naar de nevendienst 
 
Gebed 
 
Schriftlezing:  Jesaja 6: 1-8   en  Lucas 5: 1-11 
 
Zingen: NLB 975: 1, 2, 3     “Jezus roept hier mensen samen” 
 
Verkondiging 
 
Zingen:  NLB 388    “Voor ieder van ons een plaats aan de tafel”   
 
Aandacht voor de collecte 
 
Dankgebed – voorbede – stil gebed  -Onze Vader 
 
Zingen:  Opwekking 710 
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Zegen mij op de weg die ik moet gaan, 
zegen mij op de plek waar ik zal staan, 
zegen mij in alles, wat U van mij verlangt, 
o God, zegen mij alle dagen lang. 
 
Vader maak mij tot een zegen, 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus kom tot mij. 
Als de Bron van leven, 
die ontspringt diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven, 
zegen ons waar we hoop en liefde geven, 
zegen om de ander tot zegen te zijn! 
O God zegen ons tot in eeuwigheid. 
 
Vader maak ons tot een zegen, 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Vader maak ons tot een zegen, 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
 

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