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Zondag 15 mei 2022  
 
Voorganger:  Ds. Henk Rijnders 
Ouderling:   Jenny van Voornveld  
Diaken:   Henk van Voornveld  
Lector:   Joop Egmond  
Beamist:   Rein Zoethout   
Koster:   Rolf van den Berg  
Organist:   Wouter Harbers  
Cantorij:  o.l.v. Lieke Geraats 
 
DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 
 
Omkeercollecte 
Op 10 april jl. zijn envelopjes met 1 Euro uitgedeeld in het kader van de omgekeerde 
collecte. 
Komende zondag 15 mei 2022 kan de envelop met tenminste 1 Euro, maar hopelijk met veel 
meer van alle ‘verdiende’ Euro’s met alle creatieve ideeën worden ingeleverd in een speciale 
doos, herkenbaar door de envelopjes die erop zijn geplakt. 
 
Zondag 15 mei 2022 - Stichting De Hoop 
Stichting De Hoop is een ggz-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De 
Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, 
psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratietrajecten en 
heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners en ouders. Mensen die zijn vastgelopen 
in het leven, kunnen ook terecht bij De Hoop ggz in Dordrecht. Zowel mensen met een 
verslaving als met psychosociale problemen zijn welkom. Bij De Hoop wordt niet alleen 
gewerkt aan het oplossen van deze problemen, maar krijgen mensen ook de kans om 
opnieuw te leren leven, te leren werken en - indien van toepassing - te leren opvoeden. 
 
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. “Stichting De Hoop”. 
 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
 
Corona 
De coronamaatregelen zijn zo goed als verdwenen. Het enige dat blijft zijn de 
hygiënemaatregelen. Daar willen we als kerkenraad ook aan vasthouden.  

 
Zondagse Nieuwsbrief 
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De enige handen die wat ons betref geschud worden zijn die van de voorganger en ouderling 
van dienst aan het begin en einde van de dienst. 
1,5 m afstand is niet meer verplicht maar vinden veel mensen toch wel fijn. Daarom houden 
we het koffiedrinken  en gebruik van de uitgangen zoals we de voorgaande weken deden. 
Namens de WKR, Esse van den Burg 
 
IKO ochtend om 10.00 uur in de Grote Kerk         
Op woensdag 18 mei is de laatste IKO ochtend van dit voorjaar.  
We zijn blij dat we weer kunnen gaan genieten van een concert van Bas Verheijden.  
Hij zal o.a. iets van Schubert, Debussy en Ravel  spelen.  
Ook zullen we kunnen luisteren naar de 1e sonate van de Zeister componist Willem Pijper. 
Het belooft een prachtige ochtend te worden.                             
We vragen een bijdrage van €5,-- (incl. de koffie). 
 
Nieuw Kerkblad 

Er komt een nieuw kerkblad met ingang van Pinksteren. Al een aantal keren heeft u de 

oproep kunnen lezen voor bezorgers. En die lijst begint aardig vol te raken. Een nieuw 

kerkblad, en dan ook nog in gedrukte vorm? Waarom wordt die keuze gemaakt? Op grond 

van signalen uit de gemeente en doordenking in de kerkenraden en algemene kerkenraad, is 

de slotsom dat we geloven dat een gedrukt maandelijks kerkblad een toegevoegde waarde 

kan hebben. Een blad dat niet alleen informeert, maar ook inspireert. Dat je op tafel laat 

liggen en zo nu en dan weer pakt om in te lezen. Dat je ook doorgeeft aan buren of vrienden 

vanwege dat aansprekende artikel of bijzondere interview. Kortom we willen een blad 

maken dat een goed beeld geeft van onze kerkelijke gemeenschap en waarin we geloven. 

Om elkaar daarmee te bemoedigen en anderen te raken. 

We hopen dat die toegevoegde waarde ook zal blijken. Daarom zijn we in het komende 

proefjaar ook benieuwd naar uw reacties. Laat weten wat u er van vindt. Ook als er vragen 

zijn. Tips en suggesties zijn daarbij van harte welkom. Als redactie kijken we uit naar het 

eerste exemplaar dat in de week voor Pinksteren klaar is.  

 

Duurzame tip 

 

Als je voor een verjaardag niet weet wat je iemand moet geven, koopt dan niet zomaar iets, want dat 

belandt dan waarschijnlijk weer op de afvalberg. Je kan ook een doe-cadeau geven. Volg bijvoorbeeld 

samen een workshop, geef een belevenis of drink gezellig een kop koffie met elkaar. 
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Liturgie  Wijkgemeente Immanuel Cantate Zondag 15 mei 2022 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de Paaskaars 
 
Zingen:  “Be still, for the presence of the Lord”   (Evangelische Liedbundel 241) 
 
1.Be still for the presence of the Lord  cantorij 
the Holy one is here. 
Come bow before him now 
with reverence and fear. 
In Him no sin is found 
we stand on Holy ground. 
Be still for the presence of the Lord 
the Holy one is here. 
 
2.Be still for the glory of the Lord   cantorij en gemeente 
is shining all around. 
He burns with Holy fire 
with splendour He is crowned. How awesome is the sight 
our radiant King of light! 
Be still for the glory of the Lord 
is shining all around. 
 
3.Be still for the power of the Lord   cantorij en gemeente 
is moving in this place 
He comes to cleanse and heal 
to minister His grace 
No work too hard for Him 
in faith receive from Him 
Be still for the power of the Lord 
is moving in this place. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Psalm 107: 1, 8, 9  Gods goedheid houdt ons staande 
 
Gebodslezing 
Kyriëgebed – afgewisseld met NLB 301e  -  cantorij en gemeente 

 
Zingen: NLB 655  - glorialied: Zing voor de Heer een nieuw gezang – eenstemmig 
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1. Cantorij 2. Gemeente 3. Cantorij 4. Gemeente 5. Allen 

 
Woord voor de kinderen 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 489: 1, 3, 4  “He ’s got the whole world” 
 
Gebed 
 
1e Schriftlezing: Ezechiël 36: 22-28 

 
Zingen:  NLB 681 “Veni sancte Spiritus”   3x 
 
2e Schriftlezing: Johannes 16: 5-15 

 
Zingen:  “Als gij naar de woorden luistert” 
 
1.Als gij naar de woorden luistert die hier tot u zijn gezegd   cantorij 
zullen zij een licht ontsteken, wijzen zij de goede weg. 
 
2.Als gij naar de woorden luistert die van mij geschreven staan  allen 

Zullen zij van vrede spreken die er schuilgaat in mijn naam. 
 
3.Als gij naar mijn woorden luistert, ze van harte wilt verstaan  cantorij 
Zullen zij de Vader tonen, zult gij niet verloren gaan. 
 
4.Als gij naar mijn woorden luistert brengt de dood niet langer vrees, allen 

wordt gij tot Gods zoon herboren, ademt gij zijn levensgeest. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: NLB 970: 1, 2, 3 Vlammen zijn er velen, één is het licht 
 
Ter inleiding op de dienst der gebeden zingt de cantorij meerstemmig: 
“Dat een nieuwe wereld komen zal” – Huub Oosterhuis 
 
Dankgebed – voorbede – stil gebed – gezongen Onze Vader = NLB 396b 
cantorij en gemeente (slot 4 stemmig) 
 
Zingen: NLB 425:  1e keer cantorij meerstemmig  2e keer Allen 

 
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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