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Zondag 13 maart 2022 
 
Voorganger:  Ds. Henk Reinders  
Ouderling:   Carl Altena  
Diaken:   Lex Lemckert  
Lector:   Rose Marie van Asselt  
Beamist:   Rienard Naberman  
Koster:   Monica Walst  
Organist:   Ans Reijnders  
 
 
DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 
Zondag 13 maart - Plaatselijk gehandicaptenwerk/cafe goedenavond 
Met deze collecte ondersteunt u het vele werk dat we in onze gemeente doen om samen, 
mensen met en zonder beperking, kerk te kunnen zijn. Samen leven, samen geloven? 
Gewoon Doen! Enkele van de vele activiteiten: Pastorale begeleiding, geestelijke verzorging 
en bevordering van integratie van mensen met een beperking onderling en in het dorp, 
bijbelgespreksgroepen, individuele catechese, doop- en belijdeniscatechese. 
Men organiseert om de twee jaar een uitje. 
Uw steun is onmisbaar. 
 
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. “Plaatselijk gehandicaptenwerk/cafe goedenavond”. 
 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
 
EXTRA COLLECTE NOODHULP OEKRAINE 
Deze zondag wordt een extra collecte gehouden ten bate van de oorlogsslachtoffers in de 
Oekraïne. Inde kerk app, Donkey mobile, kunt u overigens nu al doneren. 
Uw bijdragen worden via Kerk in Actie ingezet in het oorlogsgebied voor humanitaire hulp. 
De beelden van de afgelopen week vertellen ons genoeg. 
 
De giften die via de diaconie binnekomen zullen door de ZWO-Diaconie worden verdubbeld. 
Om ook de rest van het jaar nog noodhulp te kunnen geven zal ZWO met maximaal 5000 
euro bijdragen aan de verdubbeling. Iedere gift is welkom – vele kleintjes maken 1 grote! 
 
U kunt uw bijdrage overmaken per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. “Noodhulp Oekraine”. 
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Coronamaatregelen 
Bijna alles kan en mag weer. De volgende aandachtspunten blijven belangrijk: 

• Blijf als u klachten hebt die op corona kunnen wijzen thuis; 

• Blijf de hygiënemaatregelen in acht nemen (handen ontsmetten, geen handen schudden 
en gebruik een mondkapje als u zich daar veilig bij voelt); 

• Wanneer u toch graag op 1,5 m wilt zitten kunt u dit opgeven bij Henk van Voornveld: 06-
52646116 of hjvanvoornveld@hotmail.com, uiterlijk vrijdag 20:00 uur. Er wordt een 
aantal rijen daarvoor gereserveerd. 

Koffiedrinken is weer mogelijk. We hebben de afgelopen zondagen kunnen ervaren dat dit 
ook goed verloopt. 
U kunt koffiedrinken in de hal en ook in de zaal naast de keuken. Gebruik, als u koffie wilt 
drinken, na de dienst de uitgang van de kerkzaal aan de kant van de keuken (geluidstafel). 
Verlaat de kerkzaal door de uitgang aan de kant van de consistorie als u geen koffie wilt 
drinken. 
 
Kerkenraadsvergadering 
Afgelopen dinsdag vergaderde uw kerkenraad. We stonden stil bij de situatie in Oekraïne. 
Dat roept verschillende emoties op. We luisterden naar Psalm 9 uit “Psalmen voor nu”. Een 
psalm over verlangen, hoop en woede, maar ook over gerechtigheid. 
De wijkgemeente zoekt vrijwilligers. De pastorale commissie Rehoboth zoekt versterking en 
er moet een vertegenwoordiging komen in de Raad van Kerken. Elders in deze Nieuwsbrief 
staat een oproep hiervoor. Komende week worden de beamers in de kerkzaal vervangen. De 
verwachting is dat de technische problemen die zich nu regelmatig voordoen dan tot het 
verleden behoren. Deze zondag zijn de liedboeken nog paraat, voor het geval de techniek 
ons in de steek laat. 
Daarnaast is ook gesproken over de Stille Week. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het 
andere punt wat op de agenda stond is hoe we verder gaan nu corona ons minder beperkt. 
Daar zijn verschillende ideeën over. Daar werd over gesproken. Het is fijn om op deze 
manier met de toekomst van onze wijk bezig te zijn. 
Reacties of andere opmerkingen zijn welkom scriba.imk@gmail.com.  
Namens de WKR, 
Esse van den Burg. 
 
Omzien naar elkaar 
Na onderzoeken kreeg Jannie Reitsma-van Heuveln (Sparrenheide k. 231) vorige week het 
ingrijpende nieuws te horen dat ze alvleesklierkanker heeft en behandeling niet meer 
mogelijk is. Voor haar en haar man Sippe zeer verdrietig. Laten we hen omringen met onze 
gebeden en meeleven. 
 
Zondag 20 maart: viering Heilig Avondmaal 
Op zondag 20 maart om 10.00 uur van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het 
Avondmaal. “Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, want iedere stem geeft klank 
aan het koor. Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; ze vinden elkaar en niemand 
gaat voor” (NLB 388). 
   
Gezocht: afgevaardigde naar de Raad van Kerken in Driebergen 
Wat is de Raad van Kerken? Een platform waarin de RK-parochie, de Vrijgemaakt 
Gereformeerde Kerk, de Parklaankerk en alle drie de wijkgemeenten van onze protestantse 
gemeente elkaar ontmoeten. 

mailto:hjvanvoornveld@hotmail.com
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Wat doet de Raad van Kerken? Jaarlijks organiseert hij de Week van Gebed (januari) met 
aansluitend een oecumenische viering; onlangs belegde de RvK een avond over 
duurzaamheid met de plaatselijke politieke partijen; in de maand september wordt gezocht 
naar een viering in het kader van vrede. 
Daarnaast zoekt de RvK naar andere mogelijkheden tot onderlinge verbinding, het 
geloofsleven in ons dorp voor het voetlicht te brengen en waar mogelijk het dienstbetoon te 
stimuleren. 
In de afgelopen jaren was onze wijkgemeente trouw vertegenwoordigd door Leni Gudde en 
Arnold Middeldorp. Inmiddels zijn zij gestopt. Wie wordt hun opvolger namens onze 
wijkgemeente? Interesse in het zoeken naar kerkelijke verbinding, bereid om 6 á 7 keer per 
jaar te vergaderen en het contact met de wijkkerkenraad te onderhouden?   
Meld u zich dan bij scriba Esse van den Burg (scriba.imk@gmail.com). 
 
REHOBOTH  
Wij zijn op zoek naar iemand die plaats wil nemen in de pastorale commissie van 
verzorgingshuis Rehoboth.  
Alies van der Deijl heeft al toegezegd mensen te willen bezoeken, maar geeft aan dat ze 
graag iemand naast zich heeft om dit samen op te pakken.  
De commissie bestaat uit een Geestelijke Verzorger vanuit organisatie Silverein en een 
afvaardiging vanuit de wijkgemeente Catharijne en de Petrus Banden kerk.  
Er wordt zo'n 3 a 4 keer per jaar vergaderd. Verder is er de mogelijkheid om mee te doen 
met de maandopeningen.  
We vinden het belangrijk dat vanuit de kerkelijke gemeentes in Driebergen meegedacht 
wordt over het pastoraat binnen Rehoboth.  
We zien reacties graag tegemoet.  
Mochten er verder nog vragen zijn, laat het ons weten.  
Namens de Wijkkerkenraad, Jenny van Voornveld 
 
Filmavond  
Op vrijdagavond 18 maart a.s. willen we samen kijken naar de sfeervolle 
film “WILD” (uit 2014, met Reese Witherspoon). 
Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee klaar, waarna we om 19.45 uur 
starten met de film. 
Iedereen van harte welkom !                  
Met een mislukt huwelijk en de dood van haar moeder achter de rug heeft 
Cheryl Strayed (Reese Witherspoon) alle hoop verloren.  
Na jaren van roekeloos, destructief gedrag, maakt ze een overhaaste 
beslissing.  
Zonder enige ervaring en alleen gedreven door pure vastberadenheid,  
begint ze aan een wandeling van meer dan 1600 kilometer over de Pacific 
Crest Trail. 
Mochten er nog vragen zijn neem gerust contact met één van ons op:  
Ds Henk Reinder, Peter Kingma, Magda Lijftogt, Henk en Jenny van Voornveld  
 

Duurzame tip 
De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Om 
echt verschil te maken, moeten we het eigenlijk van de 
politiek hebben. Het is dus goed om te kijken naar wat de 
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verschillende partijen over duurzaamheid in hun programma hebben staan, en dat bij het 
stemmen mee te laten wegen. 
 
 

 
 
Liturgie   Wijkgemeente Immanuel  Zondag 13 maart 2022 
 
Pianospel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aansteken Paaskaars 
 
Zingen:  NLB 538: 1, 3, 4  
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Hoe kan er in de wereld vrede zijn 
 
1.Hoe kan er in de wereld vrede zijn 
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen, 
wanneer soldaten sneuvelen in pijn 
en burgers schuilen in verborgen kelders. 
Als de agressor aast op meer terrein 
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen. 
 
2.Wie zo zijn hele leven achterlaat 
en vluchten moet naar nergensland en verder – 
zij gaan berooid in tranen over straat. 
Geef onderweg aan hen een goede herder, 
een mens die helpt, een deur die open staat, 
een hart vol liefde, in de nood een redder. 
 
3.Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,  
het leven is bij u in goede handen. 
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan, 
een warm onthaal van vrijheid, open armen. 
U helpt ons in de strijd van het bestaan 
en geeft als wapen: liefde voor de ander. 
 
tekst: Ria Borkent    
melodie: psalm 119  
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Gebed  - uitlopend op een Kyrie-eleison uit de kathedraal van Kiev  
 
                 https://www.youtube.com/watch?v=RA0HzYDpEsQ  
 
Gebodslezing: Galaten 5: 13-16 en 22-25 
 
Woord voor de kinderen 
 
Zingen: Projectlied  
 
1. Ga je met ons mee naar de overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 
God is het die ons toen bevrijdde, 
ons door zee en zand zal leiden. 
God gaat in een wolk vooraan 
naar het land van Kanaän. 
Hey, kom je mee? (x4) 
 
2. Ga je met ons mee naar de overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 
Weet je nog wel van deze zegen 
de bevrijding die wij kregen. 
Zorg dat je dit niet vergeet 
als je van het paasmaal eet. 
Hey, kom je mee? (x4) 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Exodus 13: 3-10  en Romeinen 12: 1-8 
 
Zingen: Psalm 78 2, 5, 14 
 
Verkondiging 
 
Zingen: NLB 919  
 
Aandacht voor de collecte 
 
Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader 
 
Zingen:   “Ik zal er zijn” van Sela  
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

https://www.youtube.com/watch?v=RA0HzYDpEsQ
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In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Zegen – beantwoord met gezongen Amen                                                           
 
Pianospel 
 
 
 
 
 
 

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