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Kerstmorgen  Zaterdag 25 december 2021 
 
Voorganger:   ds. Henk Reinders  
Ouderling:    Jenny van Voornveld  
Diaken:    Henk van Voornveld 
Lector:    Jenny van Voornveld   
Beamist:    Rienard Naberman  
Koster:    Gerrit Pijper 
Organist:     Wouter Harbers  
Violist:     Robert Cekov 
Trompet:     Klaas Roelofsen 
Combo:     Rineke Sturm (zang); Christian Westeneng (gitaar);  

  Gea Bijl (percussie); Ans Reinders (piano) 
Kindernevendienst: Imarda 
Paaskaars aansteken: Eva 

KERST 2021 
‘Kom tot ons, de wereld wacht; 

Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria’s kind’ 

(Adventslied van Maarten Luther) 
 
DE COLLECTES OP: 
Zaterdag 25 december 1e Kerstdag en zondag 26 december 2e Kerstdag 2021: 
Kerstcollecte Kinderen in de Knel: 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon 
drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de 
realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 
partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs, hulp bij 
het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen 
van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Zorg en begeleiding aan 
alleenreizende minderjarige vluchtelingen. 
 
Bij de 1e collecte van de 1e en de 2e Kerstdag: 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. “Kerstcollecte voor Kinderen in de Knel” 
 
De 2e collecte op beide Kerstdagen is bestemd voor onze plaatselijke kerk.  
Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
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Omzien naar elkaar 
Opnieuw een Kerst in lockdown en opnieuw gaan we thuis de kerstvieringen en de 
diensten tijdens oud en nieuw online meebeleven. 
En we gaan elkaar opnieuw missen tijdens deze diensten en het gezamenlijk koffie drinken 
na afloop.   
We hopen van harte dat iedereen in de gelegenheid is om online alle diensten thuis mee 
te kunnen kijken en te kunnen vieren. 
Vorig jaar waren er gemeenteleden die spontaan aanboden dat mensen welkom waren 
bij hen thuis om samen de dienst te volgen. 
En niet onbelangrijk het samen genieten van dat kopje koffie en de gesprekken. 
  
Zullen we opnieuw in onze eigen omgeving kijken wie alleen zit te kijken en wie geen 
internet heeft om de diensten online te volgen en deze mensen bij ons thuis uitnodigen? 
En geef jij het ook aan als je de behoefte voelt, om met anderen, de diensten te volgen? 
Een gebaar van nabijheid, omzien naar elkaar en van mens tot mens contact hebben in deze 
sombere dagen van coronacrisis. 
We mogen hoop vinden bij God die in mooie en moeilijke dagen zegt: Ik heet Immanuel en Ik 
ben erbij. Het wordt Kerst! 
  
We wensen u gezegende dagen mét elkaar!? 
Namens de Wijkkerkenraad, 
Jenny van Voornveld  
 
Omzien naar elkaar 
In het Zonnehuis, Bergweg 2, 3941 RB Doorn, verblijven 2 gemeenteleden voor revalidatie, 
beiden na een val thuis: Liesbeth Doornebal, afdeling IJskelderbos, kamer 18 en Ank Arink, 
afdeling Stamerbos 15. 
Verder denken we ook aan gemeenteleden die met coronabesmetting te maken hebben en 
er soms behoorlijk ziek van zijn. 
 
Huwelijksjubileum 
Op woensdag 29 december hopen Hans en Hannie Gortemaker-van Beek, De Boomgaard 21, 
3971 LD, in dankbaarheid aan God te vieren dat ze 50 jaar getrouwd zijn, een gouden 
huwelijksjubileum. We wensen hun een mooie dag toe met degenen die hen lief zijn.  
 
Erediensten rond de Kerstdagen – alleen online 
Op vrijdagavond 24 december is er om 20.00 uur een gezamenlijke kerstzangavond van 
Catharijne en Immanuel in de Grote Kerk. waarin 3 voorgangers ds. Aleida de Hoog, ds. 
Gerrit van Dijk en ds. Henk Reinders betrokken zijn, zangers uit beide gemeenten en Aurora. 
U vindt de liturgie daarvan als bijlage bij deze nieuwsbrief. 
Op zaterdagmorgen, 25 december, 1e Kerstdag, is er om 10.00 uur een kerstviering waarin 
onze wijkpredikant ds. Henk Reinders voorgaat. Vanaf 9.45 uur is er zang en muziek en kunt 
u al meezingen. Thema van de dienst is  “Naar het licht toe”. Muziek wordt verzorgd door 
Wouter Harbers (orgel/piano), Klaas  Roelofsen (trompet), Robert Cekov (viool) en het 
combo bestaande uit Gea Bijl, Rineke Sturm, Ans Reinders en Christian Westeneng.  
Op zondagmorgen, 26 december, 2e Kerstdag, is er om 11.00 uur een gezamenlijke 
zangdienst van de wijkgemeenten Immanuel en Traject24. Het thema is “In een ander licht”. 
Medewerking wordt o.a. verleend door musici en zangers uit beide wijkgemeenten o.l.v. 
Rozemarijn Vrijland. Overdenking wordt door ds. Henk Reinders gehouden.  
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Zullen we met elkaar afspreken dat als het ‘Ere zij God’ gezongen wordt we allemaal gaan 
staan, de deuren van ons huis of appartement wijd openzetten en zo de Kerstboodschap 
verspreiden?! 
En zullen we afspreken dat we een kaars aansteken op kerstavond en kerstmorgen die op een 
zichtbare plek neerzetten en zo het Licht van Christus verspreiden?! 
En nog mooier maak een foto van thuis of waar u, jij ook bent – deel het op facebook of 
donkey mobile, onze kerkapp! 
 
Afwezigheid predikant 
Van zaterdag 1 januari tot vrijdag 7 januari is onze wijkpredikant 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. 
 
Gebedswandeling ‘Op weg naar Kerst’ 
Veel mogelijkheden om het kerstfeest samen te vieren zijn ook dit jaar weer afgelast. Een 
feestelijk versierde volle kerk met veel mooie kerstliederen en een mooie overdenking, 
samenzang, een kinderviering, in een kamer vol familie (eventueel met een extra gast) een 
feestelijke maaltijd delen… 
Wat wél kan is een wandeling, alleen of met een paar mensen. Een wandeling waarbij je 
nadenkt en – als je samen bent – waar je samen praat over het bijzondere Geschenk van het 
kerstfeest. Dat kan als volgt:  

• Je print de gebedswandeling uit die je als bijlage bij deze nieuwsbrief aantreft of 

haalt hem op uit de doos in de tuin bij Vossenkamp 16.  

• Je kiest, zelf of samen met een vriend(in), je partner of familielid, de route die je wilt 

lopen, waar en wanneer het jou/jullie uitkomt.  

• Met deze ‘routekaart’ als leidraad ben je ongeveer 45 minuten à 1 uur onderweg.  

• Als je pen en papier meeneemt kun je eventueel ook nog aantekeningen maken. 

Je kunt de tekst van de gebedswandeling natuurlijk ook op je telefoon laden. 
Allemaal een goed en gezegend kerstfeest gewenst – én veel wandelplezier! 
Joke van Heusden-van Ommeren; Vossenkamp 16; 3972 VJ  Driebergen 
06-42428165 of 0343-515220 
 

Albert Mittendorp  
Voor een bemoedigingsbrief van wijkgemeente Catharijne heeft Albert ook een bijdrage 
geleverd. Hij vindt het mooi vinden als deze bijdrage ook in de Kerst-nieuwsbrief van de 
Immanuel wijkgemeente komt te staan: 
We kunnen nu niet naar de kerk, maar God is ook bij de mensen thuis! 
Je voelt Hem niet, maar Hij is er wel, je bent nooit alleen.  
Het woord van de Heer wordt ook thuis gelezen. 
Sterkte in deze tijd! 
 
 
  

mailto:jvvoornveld60@hotmail.com
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     Wijkgemeente Immanuel    
Liturgie   Kerstmorgen   Zaterdag 25 december 2021 
    

“Naar het Licht toe” 
 

Vanaf 9.45 uur uitzending 
 
Twee liederen en instrumentale kerstmuziek 
-  NLB 478: 1, 2, 4   “Komt, verwondert u hier, mensen” 
-  Instrumentaal: viool 
-  NLB 483: 1, 2, 3  “Stille nacht, heilige nacht” 
 
Gedicht   “De dagen van Kerst”   - Sytze de Vries 
 
Liefde  
is het licht 
waarmee U ons vandaag raakt, 
 
Liefde, 
een Woord met vleugels 
van alzo hoge, 
een Mens met erbarmen 
ons zo nabij. 
 
Liefde  
als een goede tijding 
als een beter vaderland, 
als onderdak voor mensen, 
 
nergens 
beter te lezen, 
meer verstaanbaar gemaakt 
dan in de geboren herderkoning. 
 
Dat Hij 
voor ons en met ons 
zal leven  
in de gloria! 
 
Zingen: NLB  477: 1 , 2, 3      -  orgel en trompet 
 
Welkom en mededelingen  - door ouderling van dienst 
 
Aansteken Paaskaars en Adventskaarsen 
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Zingen: Taizé  
 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
open mij voor Uw liefde, o Heer. 
 
Lord Jesus Christ, Your light shines within us, 
let not my doubts nor my darkness speak to me. 
Lord Jesus Christ, Your light shines within us, 
let my heart always welcome Your love. 
 
Jésus le Christ, lumière intérieure   
ne laisse pas les ténèbres me parler 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
donne-moi d'accueillir ton amour 
 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
open mij voor Uw liefde, o Heer. 
 
Combo zingt: “Naar het Licht toe”  - Sela 
 
Kom tevoorschijn 
uit de duisternis. 
Doe gerust een stap vooruit. 
  
En vertrouw maar 
dat het veilig is. 
Jezus zelf nodigt je uit. 
  
Wij lopen naar het licht toe.  
(licht van de wereld) 
Wij lopen naar het licht toe. 
(licht van God) 
  
Als je twijfelt 
hoe je verder moet, 
als je niet meer weet waarheen. 
  
Kom dan bij ons. 
Wij zijn ook op zoek. 
Loop de weg toch niet alleen. 
  
Er is vrijheid 
om op weg te gaan, 
te ontdekken wie God is. 
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Het mysterie 
van een God met ons, 
ook in onze duisternis. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen:  NLB 503  “Wij staan aan een kribbe” 
 
Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel     
 
Wij geloven in één God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde, 
van alle zichtbare en onzichtbare dingen. 
 
En in één Heer Jezus Christus, 
de eniggeboren Zoon van God, 
uit de Vader geboren voor alle eeuwen, 
licht uit licht, 
waarachtig God uit waarachtig God, 
geboren, niet gemaakt, 
één van wezen met de Vader: door wie alle dingen geworden zijn; 
die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen, 
en is vleesgeworden uit de Heilige Geest en de maagd Maria, 
en is mens geworden; 
 
die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus, 
geleden heeft en begraven is 
en op de derde dag is opgestaan naar de Schriften; 
is opgevaren naar de hemelen 
en zit aan de rechterhand van de Vader, 
en die zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen levenden en doden; 
en zijn rijk zal geen einde hebben. 
 
En in de Heilige Geest, 
die Heer is en levend maakt, 
die voortkomt uit de Vader en de Zoon, 
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, 
die gesproken heeft door de profeten; 
 
in één, heilige, katholieke en apostolische kerk; 
wij belijden één doop tot vergeving van zonden; 
wij verwachten de opstanding der doden 
en het leven in de wereld die komt. 
Amen. 
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Combo: “In het Licht”  - Sela 
 
In de donkere nacht 
verschijnt een licht 
en de duisternis 
krijgt het niet in haar macht. 
  
Eeuwenlang al voorzegd: 
het woord van God 
dat geboren wordt. 
Hoop waar de wereld op wacht. 
  
In het licht van Gods Zoon, 
zien wij zijn goedheid, 
zijn waarheid. 
In het licht van Gods Zoon, 
brengt Hij in kleinheid 
zijn grootheid dichtbij. 
  
Niemand ziet Gods gezicht, 
maar in zijn zoon 
wordt Hij een persoon, 
maakt Hij bekend wie Hij is. 
  
In mijn donkere nacht 
verschijnt zijn licht 
en de duisternis 
krijgt het nooit in haar macht. 
 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Combo: Eeuwenlang  geleden 
Eeuwenlang geleden in een donker dal 
zochten herders naar een kindje in een arme stal 
nog maar pas geboren al zo lang verwacht 
en er zongen eng'lenkoren door de nacht, ze zongen 
 
Refrein: 
gloria, gloria voor het kindje klein en teer 
gloria, gloria voor de allerhoogste Heer. 
 
Eeuwenlang geleden was ik er niet bij 
maar het wonder is gebleven ook voor jou en mij 
want datzelfde kindje uit die arme stal 
eren wij nu als de Koning van 't heelal, we zingen 
 
Refrein. 
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Schriftlezing: Lucas 2: 1-20   uit: NBV ‘21 
 
Verkondiging   “Naar het Licht toe” 
 
Piano en viool    “In the bleak midwinter”  
 
Zingen: NLB 481: 1, 2, 3   -  orgel en trompet 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader 
 
Zingen:  
Vrede wens ik je toe, 
liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, 
leef met zijn liefde, 
Vrede wens ik je toe. 
  
Zegen 
 
Zingen:  
Zegen wens ik je toe, 
aandacht wens ik je toe, 
dat er mensen zijn 
met wie je kunt delen. 
Zegen wens ik je toe 
 
Zingen: Ere zij God 
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Gezamenlijke kerstzangdienst    Traject24 en Immanuel Zondag 26 december 2021 
 
Medewerking wordt o.a. verleend door musici en zangers uit beide wijkgemeenten o.l.v. 
Rozemarijn Vrijland.  
De overdenking wordt door ds. Henk Reinders gehouden.  
Koster is Monica Walst 
 
11:00         Welkom 
 
11:05           Medley band ‘Komt verwondert u hier, mensen & Komt allen tezamen’ 
 
11:15            gebed door Laurens Touwen 
 
11:20         lied (orgel) ‘Stille nacht’ 
 
11:25    gedicht door Johan de Groot 
 
11:30          lied: ‘In het licht’ (Sela) (uit toonhoogte 85 ) 
 
11.35  Johannes 1: 1-18  door Mijna Jansen 
 
11:35               woorden door ds. Henk  Reinders ‘In een ander licht’  
 
11:50         lied: ‘O kom, O kom Immanuel’ (uit toonhoogte 97) vers 1,2 en 5   
 
11:55       afsluiting en zegen 
 
12:00         lied (orgel) ‘Ere zij God in onze dagen’ (Gezang 134 couplet 1, 2 en 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

