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1e Paasdag - 17 april 2022 
 
Voorganger:   Ds. Henk Reinders 
Ouderling:    Carl Altena 
Diaken:    Alies van der Deijl   
Lector:    Rose Marie van Asselt 
Beamist:    Hendrik-Jan Jansen 
Koster:    Esse van den Burg 
Organist:    Wouter Harbers 
Kindernevendienst: Imarda 
Paaskaars aansteken: Felien 
 
 
Koffiedrinken deze Paasochtend 
Op deze feestelijke 1e Paasdag bent u vanaf 9.30 uur van harte welkom voor koffie met een 
snee paasbrood voorafgaande aan de dienst. Geen heel ontbijt natuurlijk, maar wel 
feestelijk, lekker en gezellig. Na de dienst drinken we dan geen koffie meer. 
Van harte uitgenodigd. 
Namens de WKR, Esse van den Burg 
 
Paasmorgen – zondag 17 april 
08.00 uur Kapel op de begraafplaats (Traaij 301)  –  korte viering met maaltijd van de 
Heer  – voorgangers: ds. Gerrit van Dijk en ds. Henk Reinders   
08.30 uur Pastorale viering op de begraafplaats 
09.30 uur   staat koffie/thee met paasbrood klaar in ’t Hoge licht. Onder begeleiding van 
organist/pianist Wouter Harbers starten we rond 09.55 uur met ons Halleluja. Steken we de 
nieuwe Paaskaars aan. Pasen het feest van de hoop. Pasen schenkt ons het vertrouwen van 
een nieuw begin van leven, voorbij aan dood en verdriet. 
 
Lieve allemaal 
Ik wil iedereen hartelijk danken voor de prachtige belijdenisdienst die ik met jullie heb 
mogen ervaren afgelopen zondag. Alle lieve woorden, felicitaties en persoonlijke cadeaus 
waren hartverwarmend. Alles heeft een mooi plekje gekregen in mijn hart. Bedankt voor 
jullie warmte deze dag en ik hoop iedereen te blijven ontmoeten in de gemeente.  
Gods zegen gewenst voor allen komende week en met Pasen. 
Hartelijke groet, Janneke Wolbers 
 
Bijbelkring Prediker  
Na Pasen starten we met een Bijbelkring op woensdagochtend in ’t Hoge Licht van 10.30 tot 
11.30 uur. De predikanten van wijkgemeente Immanuel en Catharijne zullen afwisselend de 
leiding hebben. We gaan samen het Bijbelboek Prediker lezen. Per keer een (deel van een) 
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hoofdstuk. Opgave is niet nodig. De data zijn: 20 april, 11 mei, 18 mei, 25 mei, 1 juni, 8 juni, 
15 juni. 
 
Iko lezing Woensdag 20 april in ’t Hoge Licht 
Gerrit Smit komt met beelden vertellen over het natuurgebied “De Kil”. 
Dit gebied ligt in de Bommelerwaard. In de bijna 6 km lange benedenloop van de Waal 
ontstonden door de eeuwen heen eilanden en zandbanken. In dit meanderende gebied 
ontstonden leefgemeenschappen. De Romeinen bouwden hier hun forten en heiligdommen. 
De Spanjaarden noemden dit gebied “De Poort tot Holland”. Bij Hurwenen ontstond een 
moerasgebied, “De Kil”. Door de jaren heen bleef er ruimte voor de natuur en kreeg “De Kil” 
de status van Rijksnatuurmonument. Dhr. Smit, die erg betrokken is bij dit unieke gebied, 
kan boeiend vertellen over het ontstaan, de geschiedenis en de instandhouding hiervan.  
Als bijdrage voor deze ochtend vragen wij u € 5 (incl. koffie) 
Het belooft een interessante  ochtend te worden.  
Vervoer nodig: Tiny Kingma 06 55 01 31 02 
 

 
Wat doet uw bank met uw geld? U kunt kiezen voor een 
bank die uw geld op een duurzame manier gebruikt, 
zoals Triodos, ASN of Bunq. Zij helpen u ook met het 
overstappen.  

       
           
Collectes 
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”. 
 
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 YFC”. 
 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
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Paasliturgie  Wijkgemeente Immanuel  Zondag 17 april 2022 
 
Orgelspel 
Zingen: Opwekking 44  “Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft” 
Zingen: NLB 637: 1, 2, 3, 4 “O vlam van Pasen steek ons aan” 
Gedicht 
 
Dankt, dankt nu allen God. 
Hij wekt in ons verlangen 
naar meer dan dood en lot; 
wij leven van ontvangen. 
Hij zaait in ons de moed 
om sterk en zwak te zijn. 
Hij wenkt ons met zijn roep 
om mens en beeld te zijn. 
 

Wij danken God dat Hij 
een Kracht is in ons leven 
een Wachter, zeer nabij 
als wij het niet meer weten. 
Hij waait ons tegemoet 
door zoveel breekbaars heen; 
een God die leven doet 
als liefde door ons heen 

Wij gaan staan 
De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken    -  door Janneke Wolbers        
Zingen: “Jezus, U bent het licht van ons leven”  - Taizé  3x 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 34: 1, 2  uit: Nieuwe Psalmberijming  
Stil gebed 
Votum en groet    -  gezongen 
Solo – door Heidi Harbers 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, 
die liefde is, 
begin en einde van al wat is, 
die niemand laat vallen. 
Ik geloof in Jezus, 
kind van mensen, 
Zoon van God, 
een en al liefde 
tot het uiterste toe. 
Hij wijst mij de weg 
trekt met mij mee. 
Ik geloof in de Geest 
die zoekt naar mensen 
die vertrouwen op God, 
die mensen verwarmt en inspireert, 
en aanzet tot liefde 

groter dan hun hart. 
Ik geloof in mensen 
die in Zijn Naam 
openlijk of in stilte 
doen wat gedaan moet worden, 
die samen kerk willen zijn 
in de geest van het evangelie. 
Ik geloof in het leven 
dat achter onze grenzen 
vrede en rust vindt bij God, 
die het draagt en zal voltooien. 
Want Gods liefde, 
Gods barmhartigheid en trouw  
zijn eindeloos groot. 
 
Amen. 
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Zingen: NLB 632: 1, 2, 3 
    
Gebed 
 
Woord voor de kinderen 
Zingen: “Weet je dat de lente komt”  - Elly en Rikkert 
 
Schriftlezing: Marcus 16: 1-8 
 
Zingen: NLB 213: 1, 2, 4  
 
Verkondiging 
 
Zingen: “Een toekomst vol hoop”   - Heidi Harbers en gemeente refrein: 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader 
 
Zingen: “U zij de glorie”  - Opwekking 213 
 
Zegen – beantwoord met “Vrede zij U”  
 
Vrede zij u, vrede zij u 
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u 
Vrede zij u, vrede zij u 
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u 
 
Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij 
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij 
Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij 
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij 
 
Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd 
Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd 
 
 
 

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