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Zondag 20 maart 2022- Heilig Avondmaal 
 
Voorganger:   Ds. H. Reinders 
Ouderling:    Jenny van Voornveld 
Diaken:    Henk van Voornveld 
     Lex Lemckert 
Lector:    Gea Bijl 
Beamist:    Jan-Willem Sturm 
Koster:    Esse van den Burg 
Pianist:    Ans Reinders-van den Berg 
Kindernevendienst: Imarda Bikker 
Paaskaars aansteken: Lumya Akthar 
 
 
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 Stichting Chris en Voorkom (jeugdpreventie)”. 
St. Voorkom is een verslavingszorginstelling. Een stichting die preventieve voorlichting geeft 
op scholen door het hele land over alcohol, drugs, gokken, roken en internet. De doelstelling 
is: Jongeren weerbaar maken tegen het gebruik van verslavende middelen. 
 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
 
Coronamaatregelen 
Bijna alles kan en mag weer. De volgende aandachtspunten blijven belangrijk:  

• Blijf als u klachten hebt die op corona kunnen wijzen thuis;  

• Blijf de hygiënemaatregelen in acht nemen (handen ontsmetten, geen handen 
schudden  en gebruik een mondkapje als u zich daar veilig bij voelt);  

• Wanneer u toch graag op 1,5 m wilt zitten kunt u dit opgeven bij Henk van 
Voornveld: 06- 52646116 of hjvanvoornveld@hotmail.com, uiterlijk vrijdag 
20:00 uur. Er wordt een  aantal rijen daarvoor gereserveerd.  

Koffiedrinken is weer mogelijk. We hebben de afgelopen zondagen kunnen 
ervaren dat dit  ook goed verloopt.  
U kunt koffiedrinken in de hal en ook in de zaal naast de keuken. Gebruik, als 
u koffie wilt  drinken, na de dienst de uitgang van de kerkzaal aan de kant van 
de keuken (geluidstafel). Verlaat de kerkzaal door de uitgang aan de kant van 
de consistorie als u geen koffie wilt  drinken.  
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Gastenontvangst 
Wat is het fijn dat de kerkzaal weer steeds voller wordt op zondagmorgen. 
Vóór de coronaperiode werden we bij binnenkomst welkom geheten door één 
of twee gemeenteleden. Vooral voor gasten van buitenaf is dit erg fijn. 
Wie wil dit weer opnieuw op gaan pakken en gaan coördineren ? 
 Opgave bij Jenny van Voornveld – tel: 06 22835197 
  
Ouderenochtend 
Om vast in uw agenda te noteren: 
De voorjaarsochtend voor de ouderen zal plaats vinden op dinsdag 3 mei a.s. 
Aanvang 10 uur 
Verder informatie volgt nog  
 

Nieuw kerkblad                                           
Het huidige kerkblad KerkNieuws bestaat al weer een aantal jaren. In de algemene 
kerkenraad is, in samensprak met de redactie, nagedacht over vernieuwing. En vooral hoe 
we meer mensen kunnen bereiken met een inspirerende boodschap. Besloten is om een 
jaarlang de proef op de som te nemen met een gedrukt kerkblad in kleur. De redactie is hard 
bezig om daar nu vorm en inhoud aan te geven. Bij een nieuw blad hoort ook een nieuwe 
naam. En daarbij dagen we u uit om mee te denken.  

Wat vindt u een goede naam voor het kerkblad van de Protestantse gemeente? U kunt uw 
idee sturen naar RedactieKerkNieuws@live.nl Na selectie van alle inzendingen zal de AK een 
keuze maken. U mag zoveel namen indienen als u wilt. We zijn benieuwd naar uw 
creativiteit! 

Werkgroep kerkblad 

 

Bedankje 
Hartelijk dank voor de mooie bloemen die wij, ter gelegenheid van ons 55 jarig huwelijk, op 
zondag 6 maart j.l. van de Immanuël gemeente ontvingen. Wij zijn dankbaar dat we dit 
hebben kunnen vieren met elkaar. 
Al kunnen wij de diensten fysiek niet meer bijwonen, wij blijven ons verbonden voelen met 
de Immanuël gemeente.   
Hartelijke groeten, Greet en Bram Hoeksema, Park Boswijk 268, Doorn 
 
Omzien naar elkaar 
We leven mee met Jannie Reitsma-van Heuveln (Sparrenheide k. 231), wiens gezondheid 
hard achteruit gaat. Voor haar, haar man Sippe en het gezin zeer verdrietig. Laten we hen 
omringen met onze gebeden en meeleven. Jannie ontvangt geen bezoek meer, maar een 
kaartje wordt zeer gewaardeerd. 
 
. 
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Nog wat tips om duurzamer om te gaan met water:  
-Douche niet te lang, je kan bijvoorbeeld een zandloper of timer gebruiken om de tijd in de 
gaten te   houden                                                                                                                                      
-Vaak is de wc doorspoelen met de kleine knop in plaats van de grote gewoon genoeg.  
-Het duurt altijd even voor het water warm is, vang het koude water op, voor bijvoorbeeld 
de planten.  

Iko lezing woensdag 23 maart om 10 uur. De lezing is deze keer in Nieuw Salem 
                                      KUNST TEGEN VERNIETIGING,  
LEZING DOOR RUUD BARTLEMA OVER DE SCHILDERKUNST VAN  SAMUEL BAK 
Het intrigerende werk van Samuel Bak  wordt gekenmerkt door de verschrikkingen van de 
Holocaust, de systematische vernietiging van het Europese Jodendom die tijdens het begin 
van zijn leven zijn beslag kreeg. Samuel  Bak werd in 1933 geboren in Wilna in Polen, het 
huidige Vilnius in Litauen. In 1942 werd de familie gedwongen te verhuizen naar het Getto van 
Wilna. Zijn moeder lukt het om met haar zoon  onder te duiken in een klooster. Als in de zomer 
van 1944  Vilna door de Sovjets wordt bevrijd, blijken het  11 jarig kind, samen met zijn 
moeder, als enige van de familie de gruwelen te hebben overleefd.   Samuel Bak emigreert na 
de oorlog in 1948  met zijn moeder naar Israël  en vestigt zich uiteindelijk in de Verenigde 
Staten. In heel verschillende stijlen verwerkt ook hij het drama van de massamoord, waarbij 
hij gebruik maakt van allegorie en metafoor als bijzondere verbeelding van wat eigenlijk niet 
verbeeld kan worden. Kunst tegen vernietiging.  
Aan de hand van afbeeldingen van het werk van Samuel Bak vertelt Ruud Bartlema het 
verhaal. 
 
Kosten voor het bijwonen van de lezing €5,-- ( incl. koffie) 
Voor vervoer bellen naar T. Kingma 0655013102 
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Liturgie  Viering Heilig Avondmaal            Zondag 20 maart 2022 
 

Orgel/pianospel 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de Paaskaars 
 
Zingen:  NLB 91a “Wie in de schaduw Gods mag wonen  
 
Stil gebed – Bemoediging – Groet 
 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de HEER 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger: HEER, open onze lippen 
Allen:  dan zal onze mond zingen van Uw eer 
Voorganger: bij U, Heer, zoeken wij een schuilplaats 
Allen:  laat ons veilig wonen bij U. 
 
Voorganger: Genade zij en vrede , van God onze Vader, 
  Van Jezus Christus, onze Here, door de Heilige Geest. 
Allen:   Amen. 
 
Zingen:  Psalm 77: 1, 4, 6  
 
Kindermoment Projectlied   (wordt via beamer afgespeeld) 
 
1. Ga je met ons mee naar de overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 
God is het die ons toen bevrijdde, 
ons door zee en zand zal leiden. 
God gaat in een wolk vooraan 
naar het land van Kanaän. 
Hey, kom je mee? (x4) 
 
2. Ga je met ons mee naar de overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 
Weet je nog wel van deze zegen 
de bevrijding die wij kregen. 
Zorg dat je dit niet vergeet 
als je van het paasmaal eet. 
Hey, kom je mee? (x4) 
 
Gebed 
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Schriftlezing: Exodus 14: 5-22   “De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelfs niets te doen.” 
Zingen: NLB 905: 1 en 3 
 
Verkondiging 
 
Zingen:  “Heer, wijs mij uw weg”  -Sela 
 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, 
die eeuwig is. 
 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 
 
Heer, toon mijn uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft. 
Toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft. 
 
Inzettingswoorden Heilig Avondmaal 
 
Samen geloof belijden 
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Allen: Wij geloven en vertrouwen in God, de Vader, de Almachtige 
 Wij geloven en vertrouwen in Jezus Christus, Zijn Zoon 
 Wij geloven en vertrouwen in de Heilige Geest 
 Wij geloven en vertrouwen in de Drie-enige 
 Amen. 
 
Gebed over de gaven brood en wijn 
 
We wensen elkaar de vrede van Christus toe 
 
Zingen: NLB 388: 1, 4 en 5 
 
Brood en wijn worden gedeeld 
 
Te zingen Taizé liederen:  Ubi Caritas 
 

          Jezus U bent het licht 
 

          Nada te turbe 
 

Dankgebed en gezamenlijk Onze Vader 
 
Zingen:  Psalm 33:  4 en 8    
 
Zegen – beantwoord met gezongen Amen. 
 
Orgel/pianospel  

 
Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar: 

nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl 
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