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                                                               Zondag 20 juni 2021 

 
 

 
Voorganger: ds. Henk Reinders 
Ouderling: Jenny van Voornveld  
Diaken: Henk van Voornveld 
Lector: Arie Stans  
Organist/pianist: Wouter Harbers 
Beamist: Hendrik-Jan Jansen 
Koster: Gerrit Pijper 

 

 
Voordat ik kan ontvangen brood en wijn  In deze kring ziet Christus mij zelf aan. 
en delen in de maaltijd van de Heer   Ik vraag en schenk vergeving ieder hier, 
erken ik wat donker is in mij    dat alles wat zijn vrede tegenwerkt 
en leg dat neer.      wordt neergelegd 
 
Het woord van steun en troost dat ik niet sprak Heer Jezus, deelgenoot aan deze dis, 
de hand die ik in trots niet reiken kon   Ik maak mij leeg en strek mijn handen uit 
de vriendschap die in drukte onderging -  naar U, naar alles wat U geven wilt 
ik leg het neer       in brood en wijn.  
  (liedboek 400) 
 
 
Viering Heilig Avondmaal Zondag 20 juni  
A.s. zondag 20 juni zijn er 2 diensten waarin het Avondmaal gevierd wordt.  
De reguliere ochtenddienst van 10.00 uur – die zal ook worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl,  
 ’s middags is er om 17.00 uur een kort middaggebed met aansluitend Avondmaal. 
Deze korte viering zal niet worden uitgezonden. Ik hoop in beide diensten voor te gaan, in de ochtenddienst is 
Wouter Harbers de organist/pianist en in de middagdienst Ans Reinders.  
 

Gemeenteavond(en): eerste brief van de wijkkerkenraad  
Zoals inmiddels diverse keren aangekondigd is, willen we als kerkenraad u, jou graag meenemen in het gesprek 
en het nadenken over een paar fundamentele zaken. 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u dan ook onze eerste brief waarin de identiteit en kleur van onze wijkgemeente 
benoemd worden.  
Daarbij staan ook een paar bezinningsvragen die allereerst bedoeld zijn voor persoonlijke overdenking, maar u 
kunt ze natuurlijk ook met iemand anders bespreken. Als kerkenraad hopen en bidden wij dat er naar 
aanleiding hiervan met het oog op de toekomst van onze wijkgemeente een mooi, opbouwend gesprek 
ontstaat.  
Volgende week volgt via mail en post een uitnodiging voor de gemeenteavond(en) op maandag 5 en dinsdag 6 
juli a.s. Daarin vindt u meer informatie over aanmelden, zoom en wat te doen als u beide avonden niet kunt, 
maar toch wilt reageren. 
 

Postbezorgers gevraagd: 
Voor de bezorging van de uitnodigingen voor de gemeenteavonden zoeken we mensen die ons willen helpen 
deze rond te delen. U/jij kunt zich hiervoor opgeven bij Jenny van Voornveld  
Tel: 06-22835197 of jvvoornveld60@hotmail.com  
Het is de bedoeling dat de uitnodigingen eind volgende week rondgedeeld worden.  
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OUDERENOCHTEND 
Op dinsdag 22 juni a.s. hopen we elkaar weer te ontmoeten in het Hoge Licht. 
 
  Thema: “Het wordt me teveel” n.a.v. 1 Koningen 19  
  Aanvang: vanaf 10 uur met koffie en thee 
  Start programma: 10.30 uur 
  Afsluiting met een lunch 
 
De meditatie zal verzorgd worden door ds Henk Reinders.  

                                                       
U kunt zich voor deze ochtend opgeven bij Jenny van Voornveld 
Dit kan i.v.m. doorgeven voor de lunch nog t/m vrijdag 18 juni !! 
Tel: 06 22835197 of jvvoornveld60@hotmail.com 
Geeft u ook gelijk dan even door of u opgehaald wilt worden.  
 
 

Bijwonen kerkdienst: 
Fijn dat er weer  50 personen (exclusief medewerkers) de dienst mogen bijwonen. Zoals u weet, maar nog even 
ten overvloede: u kunt zich hiervoor opgeven bij Henk van Voornveld. Opgave is tot vrijdag 20.00 uur mogelijk 
via telefoon of app 06 52646116 of mail  hjvanvoornveld@hotmail.com  
 

 
Richtlijnen voor het bijwonen van de kerkdienst tijdens corona:  

 Bij elke kerkdienst staat de veiligheid van iedereen voorop, dragen we verantwoordelijkheid voor 
elkaar en volgen we de geldende regels van het RIVM.  

 Voor het bijwonen van een kerkdienst dient u zich iedere week opnieuw aan te melden.  

 Een van de coördinatoren zal bij de deur staan om u te verwelkomen en vragen of u corona 
gerelateerde klachten heeft.  

 Bij binnenkomst graag een mondkapje dragen totdat u uw plaats ingenomen hebt in de kerkzaal.  
 Daarna mag u deze afdoen. 

 Bij de entree treft u links een apparaat met ontsmettingsmiddel aan waarmee u de handen kunt 
reinigen. Maakt u daar vooral gebruik van.  

 Wij verzoeken u om de aanwijzingen op te volgen van de aanwezige coördinatoren.  
 Zij geven de looprichting in de kerkzaal aan en vragen u plaats te nemen op de stoelen waar een 
 kussentje op ligt, zodat de kerkzaal zich opvult volgens de geldende voorschriften. Graag dan ook de 
 kussentjes op de stoelen laten liggen!  
 Daarbij het vriendelijk verzoek om te blijven zitten en niet heen en weer te gaan lopen in de kerkzaal.  

 Samenzang tijdens de kerkdienst door de gemeente is helaas nog steeds niet toegestaan. Wel mag 
door een kleine zanggroep de op de liturgie genoemde liederen worden gezongen. Om die reden zal 
het zingen beperkt worden tot een groepje van 4 maximaal 5 zangers.  

 Na afloop van de dienst mag u weer eventjes gaan zitten en verlaat u de kerkzaal op aanwijzingen van 
de coördinator. Vergeet dan niet uw mondkapje weer op te doen.  

 
De kerkenraad vertrouwt erop dat bovenstaande regels door alle kerkgangers worden nageleefd. Wij zien 
ernaar uit om samen met u en jou weer vieringen in ons kerkgebouw mee te maken en elkaar echt te 
ontmoeten. Ook al is dat nog met een beperkt aantal gemeenteleden per dienst. Laten we er vooral met elkaar 
naar streven dat niet bovenstaande regels en voorschriften de boventoon gaan voeren maar de vreugde van de 
verbondenheid met elkaar in Christus 
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Liturgie morgendienst ’t Hoge Licht – Viering Heilig Avondmaal  - Zondag 20 juni 2021 
  
Orgel/pianospel 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de Paaskaars 
 
Zingen: NLB 287: 1, 4, 5 
 
Stil gebed 
Bemoediging  
 
Voorganger: Vrede voor iedereen die gekomen is met 
verdriet 
ALLEN: VREDE VOOR IEDEREEN DIE GEKOMEN IS 
MET VREUGDE 
 
Voorganger: Vrede voor iedereen die gekomen is om 
te bidden 
ALLEN: VREDE VOOR IEDEREEN DIE GEKOMEN IS OM 
TE ZINGEN 
 
Voorganger: Vrede van de Schepper, vrede van de 
Zoon 
ALLEN: VREDE VAN DE GEEST, DE DRIE-ENIGE GOD. 
AMEN 
 
Zingen: Psalm 65: 1 en 2 
 
Gebed 
 
Schriftlezingen: Jeremia 18: 1-12 en Efeziërs 2: 10 
 
Zingen: Opwekking 598  “Machtige Heer, grote 
Verlosser” 
 
Verkondiging 
 
Luisteren: ‘Aan uw tafel’ – Sela Wouter en Heidi  
 
Inzettingswoorden Heilige Avondmaal 
 
We belijden sámen ons geloof: 
 
Wij geloven in Jezus Christus, Zoon van de levende 
God, die aarde, zee en lucht geschapen heeft en 
onderhoudt. 
 
Geboren uit Maria, trouw aan de God van Abraham 
en Sara, genas Jezus de zieken, diende de armen, 
en verkondigde hemel op aarde. 
 
Veroordeeld door de vromen, gekruisigd door de 
overheid stierf Hij maar overwon zelfs de dood en 
stond op tot eeuwig leven. 
 
 

Hij zegende zijn discipelen met de Heilige Geest 
en zond hen uit, oost en west, noord en zuid. 
 
Wij vertrouwen onszelf toe aan Jezus, 
aan elkaar als broeders en zusters en aan Zijn 
opdracht in de wereld 
in de genade van de Heilige Geest.    Amen 
 
Gebed – voorbede – stil gebed - onze Vader 
 
Wij wensen elkaar de vrede van Christus. 
 
Zingen: NLB 377: 1, 2, 4 , 5 
 
Voorganger: Zalig zij, die genodigd zijn tot het 
bruiloftsmaal van het Lam 
 
ALLEN: HEER, IK BEN NIET WAARD DAT GIJ TOT MIJ 
KOMT, MAAR SPREEK  SLECHTS EEN WOORD EN IK 
ZAL GENEZEN 
 
Voorganger: Het brood dat wij breken is de 
gemeenschap met het lichaam van Christus. 
Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van 
onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen 
verzoening van al onze zonden, tot heelwording van 
alles wat gebroken en geschonden is.  
 
Voorganger: De drinkbeker der dankzegging, 
waarover wij de dankzegging uitspreken, is de 
gemeenschap met het bloed van Jezus Christus. 
Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft, dat 
het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus 
vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze 
zonden, tot heelwording van alles wat gebroken en  
geschonden is. 
 
Ontvangen van brood en wijn – lopende viering 
 
Bijbelwoord 
 
Dankgebed 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Samenzang: NLB 103c  : 1, 2, 3  “Loof de koning, heel 
mijn wezen” 
 
Zegen – beantwoord met gezongen amen 
 
Orgel/pianospel 
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DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 20 juni 2021 - De 1e collecte is bestemd voor:  
 Wereldvluchtelingendag- Vluchtelingenhulp Utrechtse Heuvelrug 
Jaarlijks zijn er miljoenen mensen op de vlucht. De meesten van hen worden in hun eigen 
regio, door buurlanden opgevangen. Een deel komt naar Nederland. Vluchtelingenwerk 
Utrechtse Heuvelrug heeft tot taak de vluchtelingen die thans een verblijfsstatus hebben 
gekregen te begeleiden bij de eerste stappen om een nieuw leven op te bouwen binnen 
onze gemeente. Wij vragen uw steun voor dit werk. 

Wij nodigen u uit bij te dragen: Per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Driebergen o.v.v. “Vluchtelingenwerk Utrechtse Heuvelrug”.  Van harte aanbevolen!  
 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven vermeld: 
graag o.v.v.“Plaatselijke kerk”. 
 
Voor hen die bij de kerkdienst van komende zondagmorgen fysiek aanwezig zijn, is er ook de mogelijkheid aan 
het einde van de dienst de financiële bijdrage in de gereed staande collectebussen te deponeren 

 
 
 
FEESTELIJKE AFSLUITING VAN HET 2-JARIGE PROJECT ”de Kerk bloeit op Cuba”  

Op zondag 27 juni a.s. sluiten we met de diaconale collecte het twee jarig 
project “De Kerk bloeit op in Cuba” af. Om het project waarvoor de afgelopen 
jaren bijna 13.000 euro bij elkaar is verzameld, feestelijk af te ronden, kunt u 
een Cubaanse taart bestellen.  
Het is een citroen maanzaadcake met een vleugje liquor 43 met mascarpone en 
gegarneerd met aardbeien en bosvruchten. Het taartje is voor 3 personen, en 
kost € 11,50. De taarten worden door Koek en Ei verzorgd, waarmee 2 goede 

doelen gesteund worden! U kunt het opeten onder de dienst van 27 juni of u nodigt iemand uit om samen van 
de dienst én het taartje te genieten.  
Middels de intekenlijsten in de kerk of via het email adres cubaansetaart@gmail.com kunt u de taartjes 
bestellen.  
U kunt uw bestellingen doorgeven tot en met dinsdag 22 juni.  
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 kunt u de taarten betalen en ophalen tussen 14:00 en 16:00 uur bij Koek en Ei.  
Wij hopen op een goede Verkoop. 
De ZWO commissie 

 
 
Kopij voor de volgende zondagse nieuwsbrief graag voor donderdag 24 juni a.s. inleveren bij 
staarie@gmail.com  
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