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Zondag 24 april 2022 -  09.30 uur 
 
Voorganger:   Ewoud Jonker  
Ouderling:    Jenny van Voornveld 
Diaken:    Henk van Voornveld 
Lector:    Gea Bijl 
Beamist:    Rienard Naberman 
Koster:    Gerrit Pijper 
Pianist:    Ans Reinders 
Paaskaars aansteken: Florine  
Kindernevendienst: Sheeba Akthar 
 
 
Zondag 24 april 
Vanmorgen gaat voor predikant-in-opleiding Ewoud Jonker uit de Bilt. In het najaar heeft 
diverse kringen/groepen bezocht en gedaan in het kader van zijn stage. De komende 
maanden staan in het licht van voorgaan in diverse diensten. Ewoud stelt het op prijs als u, 
jij na afloop van de dienst hem waardevolle feedback geeft. 
Let op: we beginnen om 9.30 uur!! Dit vanwege de intrede- en bevestigingsdienst van ds. 
Marien Kollenstaart bij Traject24. 
 
Bevestiging en intrede ds. Marien Kollenstaart 
In de dienst van 12.00 uur van Traject24 zal ds. Marien Kollenstaart uit Goudriaan bevestigd 
worden tot predikant. Dit gebeurt door de consulent ds. Pieter Both uit Harderwijk. Bij het 
gebed en de zegening zal onze wijkpredikant ds. Henk Reinders betrokken zijn en ds. Gerrit 
van Dijk zal namens de Algemene Kerkenraad spreken. 
Wij feliciteren onze broeders en zusters van harte met hun nieuwe voorganger en wensen 
hen een goede en gezegende tijd met elkaar toe. Daarbij zien we ook uit naar goede 
samenwerking met de andere predikanten en wijkgemeenten.   
 
ROMMELMARKT 
Denkt u/jij nog aan de rommelmarkt ? 
Vrijdagavond 22 april; tussen 18.00 en 21.00 uur spullen inleveren. 
Verkoop zaterdag 23 april; tussen 10 uur en 15.00 uur. 
  
Om 13.00 uur zal er een stiltemoment zijn waar we even stil staan bij de oorlog 
In Oekraïne. Er kan een kaarsje aangestoken worden, bidden of gewoon even stil zijn. 
  
Tot vrijdag of zaterdag in het Hoge Licht !? 
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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.  
 
Wilt u deze ochtend erbij zijn geef u dan op bij: 
Jenny van Voornveld tel: 06 22835197 of  
Nel v.d Werff tel: 0343-518088    
 
Graag voor zondag 1 mei a.s.        
Ben hen kunt u ook opgeven als u vervoer nodig heeft.  
 
DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 
 
De 1e collecte is bestemd voor Prinsheerlijk vakanties en het  plaatselijke ouderenwerk. De 
collecte is bestemd voor het ouderenwerk van onze eigen diaconie. Er wordt o.a. een 
bijdrage geleverd aan de vakantieweek ‘Prinsheerlijk’ en aan het werk van IKO en AVE. Veel 
bloemetjes voor zieken en ouderen worden ook door de diaconie betaald. De kosten 
hiervoor stijgen, vandaar dat we de gemeente vragen om de diaconie en deze projecten te 
steunen 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 Prinsheerlijk 
vakantieweek en het plaatselijke ouderenwerk”. 
 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
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ORDE VAN DIENST zondag 24 april 2022                Wijkgemeente Immanuel te Driebergen 
Aanvang dienst: 9.30 uur  
 
        Voorganger vraagt een kind om de Paaskaars aan te steken (volgens een rooster) 
 
        Openingslied (staande): Psalm 27: 1 en 2. (Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here) 
         
        Stil gebed - Bemoediging - Groet 
 
        Lied ter inleiding op het gebed:  
        Hemelhoog 286: 1 en 2 (Vader vol van vrees en schaamte)    
 
        Gebed van inkeer en verootmoediging        
         
        Gebodslezing    
 
        Lied: Hemelhoog 298: 1 t/m 4 (Genade, zo oneindig groot)  
 
        Woord voor de kinderen  
 
        Gebed om de Heilige Geest 
 

         Schriftlezing: Johannes 20: 19 t/m 31  
  
        Lied 653: 1 en 4 (U kennen, uit en tot U leven) 
 
        Verkondiging  
 
        Lied 903: 1 en 6 (Zou ik niet van harte zingen) 
 
        Dankgebed, voorbeden en stil gebed worden afgesloten met het gezamenlijk bidden     
        van het ‘Onze Vader’  
 
        Alle kinderen komen terug 
        Collecte 
 
        Slotlied (staande): lied 869: 1 en 6 (Lof zij de Heer, ons hoogste goed) 
 
        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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