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Zondag 20 februari 2022 
 
Voorganger:   Ds. Henk Reinders  
Ouderling:    Jenny van Voornveld 
Diaken:    Alies van der Deijl 
Lector:    Janneke Wolbers 
Beamist:    Hendrik-Jan Jansen   
Koster:    Esse van den Burg 
Organist:    Bert Noordegraaf   
Kindernevendienst: Imarda 
Paaskaars aansteken: Avril 
 
 

Veertigdagenproject 2022 - Beloofd land in zicht 

Beloofd land in zicht. Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen 

toeleven. God bevrijdde de Israëlieten uit Egypte, waar ze als slaven werkten. Ze gingen 

vervolgens door de woestijn op weg naar het land dat God hun beloofd had. De 

bevrijdingsdag noemden ze voortaan het paasfeest. Ieder jaar tijdens het paasfeest 

denken ze aan de bevrijding terug. Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een 

feest van bevrijding. We vieren dat we bevrijd zijn door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij 

op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld. 

Voor thuis is er dit jaar een veertigdagenboekje voor gezinnen. Het boekje bevat voor 

elke zondag van de veertigdagentijd een verhaal, vragen om over door te praten, 

liedsuggesties om te zingen en een knutsel om samen te maken. Daarnaast bevat het 

boekje een bordspel en een aantal kaarten. Met deze kaarten maak je – samen met de 

knutsels – een prachtige kijktafel. Voor elke zondag is er een kaart en een knutsel om op 

de kijktafel te zetten. Zo ontvouwt het verhaal van Pasen zich steeds meer. 

Op zondag 20 en 27 februari zijn de boekjes verkrijgbaar na de eredienst! 

 

God is in elke hartslag en ademhaling: de digitale 40-dagenretraite van de 

jezuïeten. Hem achterna is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022. De retraite 

gaat op Aswoensdag 2 maart van start en eindigt op Paaszondag. Het is de zestiende 

digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De 

teksten zijn geschreven door Myriam Van den Eynde. 

Myriam zegt over de retraite: “Op de vraag van de zoekende mens, geeft Jezus een 

ontwapenend antwoord: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Die uitnodiging klinkt ook 

voor ons vandaag: Kom maar mee, leer Me (beter) kennen, zie waar Ik me ophoud, 

ontdek waar Ik je tegemoet kom in jouw leven, in deze wereld, in deze tijd. 

Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging. Hem achterna, op weg naar 

Pasen.” 

Hoe deelnemen?  

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org 

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, 

meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke 

reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven. 

Op zaterdagochtend tijdens de 40-dagentijd kunnen deelnemers van de retraite meedoen 

aan een geleide meditatie via ZOOM. 
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De Petrus-veertigdagentijdkalender 2022 

Houd u, houd jij meer van lezen van papier dan digitaal – dan is deze kalender een 

uitkomst. En wat helemaal geweldig is: u, jij krijgt hem gratis thuisbezorgd door een 

gemeentelid dat op de fiets stapt of een wandeling maakt. De kalender daagt je uit tot 

bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. 'Alles komt goed?!' is het thema van 

deze kalender. Voor veel mensen is dat misschien moeilijk te geloven. Tegelijk zijn het 

woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een 

toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten zien, in het geloof 

dat alles goedkomt.  

 

Afwezigheid predikant  

Van zaterdag 26 februari tot en met zondag 6 maart is onze wijkpredikant ds. Henk 

Reinders afwezig en niet beschikbaar voor gemeentewerk. In dringende pastorale 

situaties of bij verzoeken tot voorbede kunt u contact opnemen met ouderling pastoraat 

Jenny van Voornveld: 06-22835197 of jvvoornveld60@hotmail.com 

  

Paasgroetenactie 2022 

Graag willen we dit jaar weer starten met de bekende Paasgroetenactie: het sturen van 

een kaart aan een gedetineerde in Nederland of in het buitenland. 

Vanaf zondag 20 februari kunt u een of meerdere kaarten kopen bij de diakenen voor/na 

de dienst en deze ter plaatse ondertekenen. Wij zorgen dan voor de verzending – om 

diverse redenen gebeurt dit centraal. De kosten voor een kaart zijn € 1,35, contant af te 

rekenen. 

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets 

persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan 

overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een 

feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden 

uitgedeeld. 

We hopen dat u weer enthousiast meedoet aan deze mooie actie. 

De Diaconie 

 

Op welke temperatuur staat uw cv-ketel? 

De meeste cv-ketels staan op de fabrieksinstelling van 80° maar 

werken efficiënter op 60°. Deze snelle besparing scheelt veel gas en 

vermindert de CO2 uitstoot. Je energieverbruik gaat omlaag en dit 

zonder verlies van comfort en geen risico op een koude douche. 

  

Duurzaamheid (herhaald bericht) 

Op woensdagavond 23 februari zal door de Raad van Kerken een informatievond 

gehouden worden in de Grote Kerk in Driebergen, aanvang 20.00 uur. 

Inmiddels hebben de volgende partijen toegezegd te zullen komen: 

ChristenUnie, CDA, OPEN, BVH, VVD en de Partij voor de Dieren. 

Marjolein Tiemens zal een inleiding houden en daarna is er debat, o.l.v. ds. Gerrit van 

Dijk. De werkgroep Duurzaamheid van de Protestantse Gemeente heeft al een aantal 

vragen voorbereid. 

 
Welkom in de kerk na aanmelden - Versoepeling coronamaatregelen 

Afgelopen dinsdag zijn de versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Voor 

deze zondag blijft het nog mondkapjesplicht en 1,5 m afstand. Daarom ook voor deze 

zondag nog aanmelden bij Henk van Voornveld. Dus:  

• 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. 

mailto:jvvoornveld60@hotmail.com
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• Er mag “ingetogen” gezongen worden; 

• Koffiedrinken doen we nog even niet; 

• 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. 

Vanaf 25 februari zijn deze maatregelen niet meer van kracht en is aanmelden niet meer 

nodig. Over hoe we dan verder gaan wordt nog gesproken. In de volgende Nieuwsbrief 

wordt u daarover geïnformeerd.  

 

Van Miriam Martens, beleidsmedewerker Samenleving Utrechtse Heuvelrug 

ontvingen wij het volgende bericht: 

    “De gemeente krijgt van het Rijk zelftesten en mondkapjes voor inwoners met 

een laag inkomen. Deze gaat de gemeente vanaf begin maart verspreiden via de Grip op 

Geld inlopen in Driebergen, Doorn en Amerongen. 

Op dinsdag in Driebergen in de Bibliotheek, Hoofdstraat 164, van 10.00-11.30 uur.  

Denkt u hiervoor in aanmerking te komen (of kent u iemand) schroom dan niet hier 

gebruik van te maken.” 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met: scribadiaconie@pgdriebergen.nl 

 

Namens de diaconie, Ab van Westreenen 

 
DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 
 
Plaatselijke armoedebestrijding 

Ook in Driebergen zijn er mensen die in (stille) armoede leven. De hulpvragen zijn 

spectaculair gestegen. Binnen de Protestantse Kerk en de Rooms-katholieke Kerk groeide 

het aantal hulpaanvragen met meer dan 20%. De kerken zien zich daarom genoodzaakt 

om nog vaker bij te springen om meer mensen hulp te kunnen verlenen.  

We bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
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 Plaatselijke armoedebestrijding” 

 

De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 

hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 

 

 

Gevraagd tijdelijke huisvesting 

Op 15 maart a.s. tot ongeveer de 2e week van juni komen onze oud plaatsgenoten,  

Minne en Dixy Veenstra vanuit Zuid Afrika naar Nederland.  

De immigratie papieren moeten in orde gemaakt worden. 

Heeft iemand of kent u iemand die een 2e huisje of onderkomen in deze periode voor hen 

beschikbaar heeft, zodat zij ook in deze tijd een eigen stekkie hebben. .  

Zo ja, wilt u dan contact met hen opnemen via de mail: minne.dixy@gmail.com 

 

Alvast heel veel dank! 

  

mailto:scribadiaconie@pgdriebergen.nl
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Liturgie Wijkgemeente Immanuel > Zondag 20 februari 2022 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Aansteken Paaskaars 
 
Zingen: Psalm 89: 1, 4, 7 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
Zingen: NLB 837: 1, 2, 4 
 
Gebed 
Gebodslezing: Gebod der Liefde 
Zingen: NLB 885: 1 en 2 
 
Woord voor de kinderen 
Zingen: Evangelische Liedbundel 450 
(onder naspel kunnen de kinderen naar de nevendienst) 
 
Gebed 
Schriftlezingen: Jesaja 43: 8-13 en Marcus 1: 21-28 
Zingen: NLB 103c : 1, 2, 3 
 
Verkondiging 
Orgelspel 
 
Zingen: Evangelische liedbundel 364: 1, 2, 3 
 
Aandacht voor de collecte 
Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader 
 
Zingen: NLB 416: 1, 2, 3, 4 
 
Zegen – beantwoord met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
 
 
 

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

 

mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

