
1 
 

Zondag 22 mei 2022 
 
Voorganger:   Predikant-in-opleiding 
     Ewoud Jonker 
Ouderling:    Esse van den Burg 
Diaken:    Lex Lemckert 
Lector:    Gea Bijl 
Beamist:    Rienard Naberman 
Koster:    Gerrit Pijper 
Organist:    Wouter Harbers 
Kindernevendienst: Sheeba Akthar 
Paaskaars aansteken: Eva Westeneng 
 
 
Erediensten 
Donderdag 26 mei: 10.00 uur ds. Wim Poldervaart uit Voorthuizen, gezamenlijke dienst met 
wijkgemeente Catharijne in ’t Hoge Licht. Hemelvaartsdag 
 
Bij de dienst van zondag 22 mei  
In de periode van eind oktober tot en met begin december heeft stagiair Ewoud Jonker 
diverse kringen bezocht in de gemeente en ook een paar avonden verzorgd, o.a. bij de 
tienercatechesegroep op vrijdagavond. Daarnaast heeft hij een avond gevuld over Lectio 
Divina. Het is fijn dat dit ondanks beperkingen i.v.m. corona toch allemaal door kon gaan. 
Fijn was ook dat Ewoud zich welkom wist en u hem hartelijk begroet hebt. 
In de maanden april en mei houdt hij zich bezig met voorgaan in erediensten en bij 
bijzondere gelegenheden. Ewoud had al een preekconsent en ging regelmatig elders voor. 
Voor de opleiding moest hij zich vooral richten op bijzondere situaties: een middaggebed 
voor Oekraïne, een dienst in Sparrenheide en zelf wilde hij graag ook twee keer voorgaan in 
onze wijkgemeente, daarbij gemeenteleden uitnodigend te reflecteren op de dienst. Mooi 
en waardevol waren de reacties op zijn eerste dienst op 24 april. Daarnaast heeft Ewoud – 
onder dank aan de familie -  mee kunnen lopen in het pastoraat rond een overlijden en een 
rouwdienst in onze wijkgemeente. 
Het was mij een genoegen om als senior-dominee Ewoud te begeleiden op zijn weg. Hij 
hoopt over een half jaar zijn studie te kunnen afronden. Op zondag 22 mei rondt hij zijn 
stage dus af in ons midden. Wij wensen hem Gods zegen en Geestkracht toe op zijn weg. 
 
Conventie Charismatische Werkgemeenschap Nederland 
Van woensdag 25 met tot en met zondag 29 mei hoop ik met een deel van mijn gezin 
aanwezig te zijn op deze conventie die als thema heeft Gerechtigheid en Vreugde, Justice 
and Joy. Mooi is ook dat inmiddels diverse gemeenteleden de weg naar de CWN gevonden 
hebben. Velen weten zich gezegend en bemoedigd door wat daar gebeurt. Al was het alleen 
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al dat een derde van alle aanwezigen jonger is dan 30 jaar. Voor mij wordt dit een bijzondere 
conventie omdat ik na 8½ jaar voorzitterschap van deze prachtige, inspirerende beweging, 
de voorzittershamer overdraag aan Elsbeth Gruteke, predikant en presentator bij o.a. de EO. 
Ik kijk in dankbaarheid terug. 
 
Afwezigheid predikant 
Van woensdag 25 mei tot en met zondag 29 mei is onze wijkpredikant afwezig. In dringende 
pastorale situaties kunt u contact opnemen met de vicevoorzitter van de kerkenraad 
ouderling Carl Altena, tel: 06-40681895 of mail: c.e.altena@mac.com 
 
Resultaat actie kerkbalans 2022 per 1 mei 
Voor de VVB zijn toezeggingen van onze leden ontvangen voor een bedrag van € 
297.913,-  (vorig jaar € 302.818,- ) 
Dit is een afname van slechts 1,6%. Per 1 februari was dit nog 4,6% .  
De toezeggingen voor de diaconie zijn met 2,3% gestegen t.o.v. vorig jaar. Het bedrag is 
uitgekomen op € 89.241,- 
 

Resultaten actie Kerkbalans per 1 mei 2022 vergeleken met 1 mei 2021. 

VVB (CvK) Catharijne Immanuël Traject24 Totaal VVB 

 Bedragen van de wijk afgerond op 100         

Toezeggingen 2022 per 01-05-2022 187.4 74.5 36.0 297.913 

Toezeggingen 2021 per 01-05-2021 193.0 79.6 30.2 302.818 

Verschil: - 5.6 -5.1 +5.8 - 4.9 
     

Diaconie Catharijne Immanuël Traject24 Totaal Dia 

Toezeggingen 2022 per 01-05-2022 59.9 23.6 5.7  89.241 

Toezeggingen 2021 per 01-05-2021 - - -  87.240 

Verschil:    +  2.0 

 

Resultaten actie Kerkbalans per 2 februari 2022 vergeleken met 2 februari 2021. 

VVB (CvK) Catharijne Immanuël Traject24 Totaal VVB 

 Bedragen van de wijk afgerond op 100         

Toezeggingen 2022 per 02-02-2022 177.7 67.8 33.0 278.500 

Toezeggingen 2021 per 02-02-2021 187.5 75.3 29.0 291.800 

Verschil: - 9.8 -7.5 +4.0 - 13.3 
     

Diaconie Catharijne Immanuël Traject24 Totaal Dia 

Toezeggingen 2022 per 02-02-2022 56.0 21.8 5.4  83.200 

Toezeggingen 2021 per 02-02-2021 56.0 22.1 4.8  82.900 

Verschil: 0 -0.3 +0.6 +  0.3 

Het resultaat voor de kerk is afgerond 5 % lager dan vorig jaar. (- 4,6%) 
Voor de diaconie is het resultaat afgerond hetzelfde gebleven.   (+0,4%) 
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DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 
 
Bij de 1e collecte: KiA: ZWO: Cuba (oud project) De vrijheid van Cubaanse kerken werd 
vroeger lange tijd door de overheid ingeperkt. Nu bloeien ze weer op en dat in een tijd 
waarin de samenleving hen hard nodig heeft. De crisis heeft zijn weerslag op ouderen, 
zieken en kinderen. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba 
met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Wij vragen uw 
steun.  
 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
 
 

 
ORDE VAN DIENST zondag 22 mei 2022     Wijkgemeente Immanuel, Driebergen 

 
Aanvang dienst: 9.30 uur  

 
Aansteken van de Paaskaars 

Openingslied (staande): Psalm 84a: 1,2 en 3 (Wat hou ik van uw huis) 

Stil gebed - Bemoediging – Groet 

Lied ter inleiding op het gebed: Psalm 84a: 4 en 5 (Ach hoor en kijk naar mij)   

Gebed van inkeer en verootmoediging      

Gebodslezing uit NT (Galaten 5: 13-26) 

Lied: 836: 1 (O Heer die onze Vader zijt) 

Woord voor de kinderen 

Kinderlied: 608: 1 en 2 (maak een vrolijk geluid voor de Heer) 

(kinderen gaan naar de nevendienst)  

Gebed om de Heilige Geest 

Lezing (lector): Psalm 86: 8 t/m 10 

Lied: 314: 1 (Here Jezus om uw woord) 

Lezing (lector): Lukas 24: 44 t/m 49 

Lied: 314: 2 (Ons gevoel en ons verstand) 

Verkondiging  

Lied: Hemelhoog 402 (U maakt ons één 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed worden afgesloten met het gezamenlijk bidden van het ‘Onze 

Vader 

Alle kinderen komen terug 

Collecte 

Slotlied (staande): lied 413: 1,2 en 3 (Grote God, wij loven U) 

Zegenbede (gemeente zingt daarna 3x ‘Amen’)  

 

 

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

nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl 
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