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Zondag 27 februari 2022 
 
Voorganger:   Ds. D.C. Coppoolse 
Ouderling:    Esse van den Brug 
Diaken:    Henk van Voornveld 
Lector:    Jenny van Voornveld 
Beamist:    Jan-Willem Sturm 
Koster:    Gerrit Pijper 
Organist:    Bert Noordegraaf 
Kindernevendienst: Sheeba Akthar 
Paaskaars aansteken: Eva Westeneng 
 
Omzien naar elkaar 
Op dinsdag 1 maart ondergaat Ada Wijnveen, Park Seminarie 56 3971 SE, een operatie aan 
haar onderrug in het Diaconessenhuis te Utrecht. De hoop en verwachting is dat hierdoor de 
pijn waarmee ze al lange tijd leeft minder zal worden. Wél volgt er na de operatie een 
periode van herstel en rustig opbouwen.  
Dankbaarheid is er bij Bep Haalboom, Sparrenheide, ondanks haar zeer hoge leeftijd en 
kwetsbaarheid, lijkt haar gezondheid zich te herstellen. 
 
Veertigdagenproject 2022 - Beloofd land in zicht 
Beloofd land in zicht. Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen 
toeleven. God bevrijdde de Israëlieten uit Egypte, waar ze als slaven werkten. Ze gingen 
vervolgens door de woestijn op weg naar het land dat God hun beloofd had. De 
bevrijdingsdag noemden ze voortaan het paasfeest. Ieder jaar tijdens het paasfeest denken 
ze aan de bevrijding terug. Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een feest van 
bevrijding. We vieren dat we bevrijd zijn door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op weg naar 
het beloofde land: Gods nieuwe wereld. 
Voor thuis is er dit jaar een veertigdagenboekje voor gezinnen. Het boekje bevat voor elke 
zondag van de veertigdagentijd een verhaal, vragen om over door te praten, liedsuggesties 
om te zingen en een knutsel om samen te maken. Daarnaast bevat het boekje een bordspel 
en een aantal kaarten. Met deze kaarten maak je – samen met de knutsels – een prachtige 
kijktafel. Voor elke zondag is er een kaart en een knutsel om op de kijktafel te zetten. Zo 
ontvouwt het verhaal van Pasen zich steeds meer. Vandaag  27 februari zijn de boekjes 
verkrijgbaar na de eredienst! 
 
Afwezigheid predikant  
Van zaterdag 26 februari tot en met zondag 6 maart is onze wijkpredikant ds. Henk Reinders 
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. 
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Versoepelingen Corona 
Met ingang van vrijdag 25 februari zijn de meeste coronarestricties vervallen. Dat betekent 
dat we weer “gewoon” kerkdiensten kunnen houden. Daarmee zijn we natuurlijk heel blij. 
Ook gaan we weer van start met koffiedrinken na de dienst. 
Zoals gezegd zijn we heel blij dat weer (bijna) alles kan en mag, maar we blijven wel 
voorzichtig. Iedereen moet zich ook veilig voelen. Daarom toch even een paar 
aandachtspunten: 
• 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. Gebruik, als u koffie wilt drinken, na de dienst de uitgang 
van de kerkzaal aan de kant van de keuken (geluidstafel). De uitgang aan de kant van de 
consistorie gebruikt u als u geen koffie wilt drinken. 

Het beamteam blijft natuurlijk de uitzending van de dienst via “kerkdienst gemist” 
verzorgen.  
Weer een nieuw “normaal” dus. Gelukkig meer op de manier zoals we dat graag willen. Daar 
zijn we dankbaar voor. 
Namens de WKR, Esse van den Burg. 
 
Paasgroetenactie 
De afgelopen twee zondagen heeft u als gemeente direct enthousiast gereageerd op de 
verkoop van paaskaarten voor gedetineerden, met als resultaat dat ze allemaal al verkocht 
en geschreven zijn. We hebben zelfs sommige mensen al teleur moeten stellen. Helaas kan 
ik nu op deze korte termijn geen kaarten meer bijbestellen. We gaan ze nu opsturen naar 
het Dienstencentrum, vanwaar ze doorgestuurd worden aan de gevangenissen. Hartelijk 
dank voor uw medewerking. En volgend jaar zullen we er mogelijk meer bestellen. 
De Diaconie 
 
Stabat Mater in Zeist 

Woensdagochtend 2 maart bent u van harte welkom in het Torenlaan Theater, voor een 
gezellig koffieconcert van pianist Wouter Harbers. Samen met twee topsolisten voert hij het 
Stabat Mater van Pergolesi uit. Wendeline van Houten vertolkt de sopraanpartij, Marianne 
Selleger studeerde o.a. bij de beroemde dirigent Nikolaus Harnoncourt in Salzburg; zij 
vertolkt de altpartij. Wouter Harbers begeleidt beide solisten en licht de muziek toe. Koffie 
vanaf 10:00u, het concert start om 10:30u en duurt ongeveer een uur. Hartelijk welkom, 
kaarten à 17,50 euro (incl. koffie) verkrijgbaar via www.koffieconcerten.nl 

Leren van bomen 
Geïnspireerd door een nieuw initiatief van Mirjam van der Vegt ‘Leren van bomen’ met 50 
Bijbelmeditaties, organiseren Els Kruidenier en Ellie Doorn vier woensdagmiddagen met een 
gevarieerd programma. Met een klein groepje van maximaal zes mensen willen we 
ontdekken welke levenslessen bomen ons kunnen leren. We gaan naar buiten en gebruiken 
onze creativiteit. 
Data: 30 maart, 13 en 20 april en 4 mei, van 15u tot 17u.  
Kosten: ongeveer 5,- per middag.  
Ben je benieuwd? Geef je dan snel op! 
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Els Kruidenier (els.kruidenier@gmail.com) 
Ellie Doorn (ellie-maandag@ziggo.nl) 
  
Met hartelijke groet, Ellie Doorn 
www.degroenelopercoaching.nl  
info@degroenelopercoaching.nl   
 

 
Even Voorstellen: 

Ik ben Helga Wijnja en sinds kort een nieuw belijdend lid van deze gemeente. Ik ben 31 jaar 
en woon nu 5 jaar in Driebergen-Rijsenburg. Ik ben geboren in Harmelen en toen ik 7 was 
verhuisd naar Bolsward in Friesland. In de Gasthuisgemeente ben ik groot geworden en heb 
ik tijdens mijn 18e levensjaar belijdenis gedaan van mijn geloof. Ik deed veel jeugdwerk, zong 
in een jongerenband in de kerk en we hadden een eigen jeugdkerk. Op mijn 19e levensjaar 
ben ik gaan studeren in Utrecht. Haalde ik mijn HBO pedagogiek, maar kreeg ik geen vaste 
baan i.v.m. bezuinigingen. Ik ging weer verder studeren en volgde de studie HBO Theologie 
in Zwolle. Ik leerde mijn huidige vriend Richard van Ginkel kennen en woon nu sinds 5 jaar 
samen in het mooie Driebergen. Inmiddels ben ik bijna klaar met mijn studie en ben ik sinds 
een jaar werkzaam als Levensbeschouwingsdocent op het Oosterlicht College in Nieuwegein. 
Nu de druk in ons leven iets minder wordt, is er ruimte om op zoek te gaan naar een 
gemeente die bij mij past. Deze heb ik in jullie gemeente gevonden. Ik hoop de komende 
jaren dan ook een echte verbinding te kunnen maken met de gemeente. Om met mensen in 
contact te komen en in gesprek te gaan. Te steunen en te kunnen ondersteunen. Een familie 
worden die elkaar vind in het woord van God. Zodat we een zegen kunnen zijn voor elkaar! 

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 de Hezenberg: Jong Protestant 
(JOP/Sirkelslag) 
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke 
gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden 
die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en 
zich willen bezinnen op levensvragen. 
 
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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Liturgie  Wijkgemeente Immanuel   Zondag    27 februari 2022 
 
Voorganger:   Ds. D.C. Coppoolse 
Ouderling:    Esse van den Brug 
Diaken:    Henk van Voornveld 
Lector:    Jenny van Voornveld 
Beamist:    Jan-Willem Sturm 
Koster:    Gerrit Pijper 
Organist:    Bert Noordegraaf 
Kindernevendienst: Sheeba Akthar 
Paaskaars aansteken:    Eva Westeneng 
 
Welkom en mededelingen 

Lied 138: 1 en 2 U loof ik Heer, met hart en ziel 

Bemoediging en groet  

Lied 1005: 1,2, 3 en 4 Zoekend naar licht 

Gebed van toenadering 

Lied 1005: 5 Met zoveel gaven aan ons gegeven 

Aandacht voor de kinderen 

Gebed bij de opening van de Schrift 

Uit de Bijbel: Jesaja 6 vs. 1-8 

Lied 405: 1, 3 en 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig  

Uit de Bijbel: Lucas 5 vs. 1-11 

Lied 531: 1 en 3 Jezus die langs het water liep 

Uitleg en verkondiging 

Opwekking 136  Abba Vader U alleen  

Dankgebed en voorbeden 

Slotlied: 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat 

Wegzending en zegen 

 
 
 

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