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Zondag 1 mei 2022 
 
Voorganger:   Ds. J. Wolswinkel  (Amersfoort)  
Ouderling:    Carl Altena  
Diaken:    Lex Lemckert   
Lector:    Janneke Wolbers  
Beamist:    Hendrik-Jan Jansen  
Koster:    Monica Walst  
Organist:    Bert Noordegraaf  
Kindernevendienst: Mijna 
Paaskaars aansteken: Lumya 
 
 
DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 
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 Actie Vakantietas” 
 

Zondag 1 mei: Vrije collecte Catharijne: Actie vakantietas:  
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer 
klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie 
kun je hen als gemeente verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de vakantie. De 
duurzame tasjes kunt u voor 1 euro per stuk bestellen bij de Diaconie.  
We vragen uw aandacht voor deze actie.  
 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
 
 
Paaskaars 2021 
Christus is het Licht van de wereld, Zijn liefde verwarmt ons. Symbolisch maken we dat elke 
eredienst duidelijk door het aansteken van de Paaskaars. 
De oude Paaskaars van het jaar 2021-22 hebben wij geschonken aan Ina Bannink, Lindenlaan 
36. Dat het licht en de warmte van Christus haar mag omhullen in de leegte die ontstaan is 
na het overlijden van haar man Jan. 
Daarnaast hebben wij als kerkenraad samen met de wijkkerkenraad van de Grote Kerk, een 
nieuwe Paaskaars geschonken aan RCN - het Grote Bos als teken van verbondenheid. De 
parkmanager Eelco Stienstra heeft deze dankbaar en geroerd in ontvangst genomen. Op 1e 
Paasdag in de paasmorgendienst op het RCN-terrein is de kaars aangestoken, voorganger 
was de bekende Jan van den Bosch. Tijdens de komende zomervakantieperiode zullen er 
opnieuw gezamenlijke diensten gehouden worden met de RCN. 
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Eredienst zondag 8 mei 
Op zondag 8 mei hoopt om 10.00 uur voor te gaan ds. Gerrit Immink uit Woudenberg; 
organist is Wouter Harbers. 
  
Verhuizing 
Onlangs is ons gemeentelid mevr. Margo van Woudenbergh verhuisd van de 
Langbroekerdijk 15a naar een aanleunwoning Sparrenheide 8, 3971 DB Driebergen. 
We wensen haar daar een goede tijd toe. 
 
Bijeenkomst ouderen en andere belangstellenden 3 mei 2022  
Op 3 mei a.s. zal er weer een bijeenkomst zijn voor ouderen en belangstellenden.  
Vanaf 10 uur is er koffie en thee waarna we rond 10.30 uur met het programma zullen 
beginnen.  
Het thema voor deze ochtend is: “de Jakobs ladder”.  
Na de pauze zal ds Henk Reinders iets vertellen over zijn eerder gemaakte reis naar Gambia.  
Aansluitend zullen we daarna weer genieten van een heerlijke lunch.  
U kunt zich nog t/m zondag 1 mei opgeven bij Jenny van Voornveld 06-22835197 of 
jvvoornveld60@hotmail.com of Nel v.d. Werff 0343-518088 
 
 
DE PROTESTANTSE GEMEENTE DRIEBERGEN- 
RIJSENBURG  
zoekt enthousiaste gemeenteleden die kunnen 
helpen bij de verdeling en bezorging van het nieuwe 
Kerkblad, dit verschijnt 1 juni a.s. 
Gemeenteleden die tot op heden Kerknieuws 
bezorgen, zijn al ingedeeld in hun wijk/buurt. 
Er zijn echter vele helpende handen nodig en het 
zou fijn zijn als u in de gelegenheid bent om bij de 
verdeling van de wijken mee te helpen met tellen of 
in uw directe omgeving het kerkblad elke 4 weken 
kunt bezorgen. 
 
DOET U MEE?  VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!  
U kunt zich aanmelden, bij voorkeur via de mail: nieuwsbrief@wgcatharijne.nl  of telefonisch 
bij  Erna Allaart tel. 0343 411092, Anja Homburg 0343 520125 of Margreet le Clercq 0343 
517692 
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Mededelingen ZWO - Het is weer zover!!!! De ZWO giftenronde 2022 gaat van start! 
Vorig jaar hebben we alle projecten, die door gemeenteleden zijn 
aangedragen in het kader van de giftenronde 2022, kunnen 
honoreren met een gift vanuit ZWO. Ook dit jaar kunt u als 
gemeentelid een project op het gebied van Zending, 
Werelddiaconaat en Ontwikkelingswerk aan ons voorleggen. Bent 
u geraakt door, of betrokken bij het werk van een 

organisatie/stichting, die hulp projecten uitvoert in het buitenland, laat het ons weten. Het is 
belangrijk dat de werkwijze, de doelstellingen en de financieringsstromen van de 
organisatie/stichting en het ingediende project duidelijk zijn en gericht op de zwakkere 
groepen in kerk en samenleving. Last but not least de organisatie dient een ANBI status te 
hebben. 
 
Wij willen graag weten WAAROM u aandacht vraagt voor dit speciale project en wat u 
ondersteunt zou willen zien. Het alleen een website opsturen, is niet genoeg! Wilt u in uw 
verzoek ook de volgende gegevens van het project vermelden: naam, e-mail adres, website 
en (bank)gegevens van de organisatie/stichting; beschrijving van het specifieke doel van 
project; uw naam, e-mail, telefoonnummer. Indien nodig nemen wij contact met u op voor 
nadere informatie.  
Uw aanvraag kunt per e-mail sturen naar zwo@pgdriebergen.nl. Is dat niet mogelijk dan 
graag sturen naar: Commissie ZWO, De Lei 86, 3971, CA Driebergen. Wij zien uw 
voorstel(len) graag tegemoet. 
Graag indienen vóór 20 mei!  
 
De criteria waaraan de projecten dienen te voldoen zijn als volgt (of via de website : 
https://www.pgdriebergen.nl/zwo onder kopje “Taken en werkwijze ZWO”): 

• De giftencommissie zorgt voor een juiste en evenwichtige verdeling van de giften. Zij 
houdt daarbij rekening met o.a. spreiding over  de continenten, aard van de 
projecten (zoals zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking). 

• Het doel van het ingediende project moet duidelijk zijn en moet gericht zijn op 
zwakkere groepen in kerk en samenleving. 

• De organisatie moet duidelijk zijn t.a.v. haar werkwijze, doelstellingen en 
financieringsstromen. Er moet sprake zijn van het maken van een verschil, met de 
Bijbelse gerechtigheid als leidraad. 

• Een aanvraag zal worden beoordeeld op noodzakelijkheid en doelmatigheid.  

• Betreft het een project dat niet via KiA wordt ingediend dan wordt gekeken of de 
organisatie een kwaliteitskeurmerk (cbf) heeft, en/of een stichting (met Anbi-status) 
is en gelden eveneens de hiervoor genoemde criteria. Is dit niet het geval, dan zal 
nadere informatie ingewonnen worden bij de indiener (bijvoorbeeld informatie die 
voorhanden is via een lid van de Protestantse Gemeente Driebergen-Rijsenburg). 

• Het project kan niet bestaan uit ondersteuning van natuurlijke personen.  
 
 
 

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar: 
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl 
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Deze kalender laat maand voor maand zien welke bloemen klimaatvriendelijk zijn. Milieu 
Centraal heeft de klimaatbelasting per boeket uitgerekend voor 18 snijbloemen uit 
Nederland en van ingevlogen rozen. Een bos met een groen bloemetje is de beste keuze 
voor het klimaat en rood een afrader. 

 
 
 
Voor meer informatie kunt u op onderstaande website kijken.  
Bloemen kopen en het milieu | Milieu Centraal 
 
   

https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/uitgelichte-producten/bloemen/
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Liturgie  Wijkgemeente Immanuel   Zondag     1 mei 2022  
 
Mededelingen  
 
Openingslied (staande) - Lied 33: 1 en 8 (Kom nu met zang) 

(gemeente gaat zitten) 
 
Moment van stilte  
 
Groet en Bemoediging 
 
Toelichting bij deze dienst 
 
Zingen- Lied 652 (Zing Jubilate voor de Heer)  
 
Gebed van inkeer en bede om Gods Geest 
 
Zingen – lied 647 (Voor mensen die naamloos) 
 
Een woord tot de kinderen  (Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst.) 

 
(Lied) 
  
Schriftlezing - Johannes 18: 15-18, 25- 27 (lector) 
 
Zingen- Lied  649: 1, 2, 3 (O Heer, blijf toch niet vragen) 
 
Schriftlezing- Joh. 21: 1-19 (lector) 
 
Zingen- lied  649: 4, 5, 6, 7 (Heer, blij mij niet ontroeren) 
 
Verkondiging  
 
Zingen- lied 655: 1, 2 en 3 (Zing voor de Heer een nieuw gezang) 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ 
 
Alle kinderen komen terug 
  
Collecte  
 
Zingen- Slotlied- lied 418: 1, 2 en 3 (staande) (God schenk ons de kracht) 
 
Zegen, afgesloten  met  ’Amen’ 


