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Zondag 19 december 2021 
 

Voorganger:   Ds. Peter Baker  
Ouderling:    Leo Blom   
Diaken:    Lex Lemckert  
Lector:    Joop Egmond  
Beamist:    Jan-Willem Sturm  
Koster:    Esse van den Burg  
Organist:    Gerrit Pijper 
 
De collectes op deze zondag 
Kerstcampagne 4e Advent: Nederland Jong Protestant 
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Het 
kerstverhaal spelen en beleven: De KerstChallenge: dit is een uitdaging om het kerstverhaal 
op een nieuwe manier te ervaren. Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels op en 
verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst zesduizend jongeren doen elk jaar hier aan 
mee.  
Geef aan de collecte voor Jong Protestant en steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. 
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”. 
 
Coronamaatregelen 
De coronamaatregelen zijn verlengd tot half januari. Voor ons betekent dit dat er ook niets 
verandert. Een lichtpuntje is dat de ventilatie is verbeterd. Daardoor kunnen er wat meer 
kerkgangers in de kerkzaal. 

• 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; 

• Er is geen koffiedrinken na de dienst; 

• 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. Dat kan buiten natuurlijk 

wel. 
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Omzien naar elkaar 
In het Zonnehuis, Bergweg 2, 3941 RB Doorn, verblijven 2 gemeenteleden voor revalidatie, 
beiden na een val thuis: Liesbeth Doornebal, afdeling IJskelderbos, kamer 18 en Ank Arink, 
afdeling Stamerbos 15. 
Verder denken we ook aan gemeenteleden die met coronabesmetting te maken hebben en 
er soms behoorlijk ziek van zijn. 
 
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  
 
Dank 
Langs deze weg willen we iedereen hartelijk dank zeggen voor alle aandacht die we mochten 
ontvangen na onze valpartijen en daarna toen we beide ook corona hadden en nog een tijd 
in quarantaine moesten. Dank voor alle tijd en aandacht die jullie gaven in de vorm van: 
gebed,  kaarten (heel veel!) appjes, mailtjes, telefoontjes, bezoekjes aan de deur, fruit, 
bloemen, mensen die eten kookten, mee geweest zijn naar ziekenhuis, te veel om op te 
noemen. 
Het heeft ons erg geholpen in een periode waarin het niet altijd mee viel. 
We hopen elkaar zeer binnenkort weet te ontmoeten. 
Nogmaals hartelijk dank ! 
Henk en Jenny van Voornveld 
 
Gemeenteactiviteiten 
Noodzakelijke gemeenteactiviteiten als jeugdwerk, kerkenraadsvergaderingen en (muzikale) 
voorbereidingen m.b.t. erediensten, mogen ná 17.00 uur plaatsvinden in ’t Hoge Licht. Wél 
uiteraard de basisregels van corona in acht nemen en contact met Corrie Boerboom zoeken. 
 
Erediensten rond de Kerstdagen 
Op vrijdagavond 24 december is er om 20.00 uur een gezamenlijke kerstzangavond van 
Catharijne en Immanuel in de Grote Kerk. Dit is gezien het tijdstip een onlineviering waarin 3 
voorgangers ds. Aleida de Hoog, ds. Gerrit van Dijk en ds. Henk Reinders betrokken zijn, 
zangers uit beiden gemeenten en Aurora. Via kerkdienstgemist.nl te volgen. 
Op zaterdagmorgen, 25 december, 1e Kerstdag, is er om 10.00 uur een kerstviering waarin 
onze wijkpredikant ds. Henk Reinders voorgaat. Muziek wordt verzorgd door Wouter 
Harbers (orgel/piano), Klaas Roelofsen (trompet), het combo bestaand uit Gea Bijl, Rineke 
Sturm, Ans Reinders en Christian Westeneng. Er kunnen tot ongeveer 80 gemeenteleden in 
’t Hoge Licht. Opgave is dus nodig. Er is kindernevendienst aanwezig. 
Op zondagmorgen, 26 december, 2e Kerstdag, is er om 11.00 uur een gezamenlijke 
zangdienst van de wijkgemeenten Immanuel en Traject24. Het thema is “In een ander licht”. 
Medewerking wordt o.a. verleend door musici en zangers uit beide wijkgemeenten o.l.v. 
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Rozemarijn Vrijland. Overdenking wordt door ds. Henk Reinders gehouden. Vanaf 10.30 uur 
bent u welkom en is het mogelijk koffie/thee op uw zitplaats te krijgen, met iets lekkers 
erbij.  Ook hier kunnen ongeveer 80 gemeenteleden deelnemen, 40 uit elke wijkgemeente. 
Opgave is dus ook hier nodig. 
 
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 
 
 
  

 
Liturgie Wijkgemeente Immanuel - Zondag 19 december 2021 

 
Welkom en Mededelingen  
 
Adventskaars aansteken 
 
Openingslied (staande): NLB 435:1 en 4 (Hef op uw hoofden, poorten wijd) 
 
Stil moment 
Woorden van bemoediging en Groet 
 
Gebed van inkeer en gebed om Gods Geest 
 
Zingen: NLB 834:1,2,3  (Vernieuw Gij mij o eeuwig licht) 
 
Een woord tot de kinderen 
(hierna gaan de kinderen naar de nevendienst) 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 477:1,2,3 (Zo maar te gaan)  
 
Schriftlezing: Lucas 1:5-25  
 
Zingen: NLB 440:1 (Ga stillen in de lande) 
            
Preek  
 
Zingen: NLB 440: 2, 3 en 4  (Vat moed, bedroefde harten) 
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Dankgebed en voorbeden (daarna komen kinderen terug) 
 
Collecte 
 
Slotlied (staande): NLB 1005:1,2 en 5 (Zoekend naar licht, hier in het duister) 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 

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