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Zondag 27 maart 2022  
 
Voorganger:  Ds. Peter Bakker 
Ouderling:   Esse van den Burg  
Diaken:   Alies van der Deijl  
Lector:   Mijna Jansen  
Beamist:   Hendrik-Jan Jansen  
Koster:   Rolf van den Berg  
Organist:   Bert Noordegraaf  
 
DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 
Zondag 27 maart 2022 - Plaatselijke Schuldhulpverlening 
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de 
toenemende schuldenproblematiek zeker in deze coronatijd. Overal in het land schieten de 
professioneel opgeleide maatjes mensen te hulp die vastlopen met hun financiën. 
SchuldHulpMaatje geeft géén geld. Wat de vrijwilligers wel doen: zij komen langszij en 
helpen iemand om weer orde op zaken te stellen De diaconie van de Protestantse Gemeente 
Driebergen is zeer actief betrokken bij het project SchuldHulpMaatje. 
 
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. “SchuldHulpMaatje”. 
 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
 
Corona 
De coronamaatregelen zijn zo goed als verdwenen. Het enige dat blijft zijn de 
hygiënemaatregelen. Daar willen we als kerkenraad ook aan vasthouden.  
De enige handen die wat ons betref geschud worden zijn die van de voorganger en ouderling 
van dienst aan het begin en einde van de dienst. 
1,5 m afstand is niet meer verplicht maar vinden veel mensen toch wel fijn. Daarom houden 
we het koffiedrinken  en gebruik van de uitgangen zoals we de voorgaande weken deden. 
Namens de WKR, Esse van den Burg 
 
Zingen voor de Oekraïne - Zondag 27 maart om 15.30 uur - m.m.v. Koor Colori Cantate 
In de kapel van Broekbergen, kloosterlaantje 1 Driebergen 
De oorlog in Oekraïne woedt al weken en de verwoesting wordt elke dag groter, net als de 
stroom vluchtelingen. Er zijn tal van actie die hulp bieden. Maar naast praktische hulp en 
opvang is ook gebed nodig. Die roep komt ook de grens over. In Driebergen geven we daar 
gehoor aan door samen te zingen en bidden voor vrede op zondag 27 maart. 
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U bent om 15.30 uur welkom in de kapel van 
Broekbergen, Kloosterlaantje 1. 
Muzikale medewerking wordt verleend door het koor 
Colori Cantate. U bent ook vrij om een bijdrage te 
leveren die ten goede zal komen aan wederopbouw van 
Oekraïne. 
Graag op de fiets of lopend komen, er is zeer weinig 
parkeergelegenheid. 
Wij hanteren de op 27 maart geldende COVID- regels. 
De kapel wordt niet verwarmd; graag warm aankleden!  
         
Noodhulp Ukraïne 
Via het Prinses Maxima Centrum en Stichting Gaandeweg verblijven momenteel 6 
Oekraïense gezinnen met ernstig zieke kinderen op RCN Het Grote Bos. De zieke kinderen 
gaan met de taxi naar het ziekenhuis voor behandeling en worden indien nodig enkele 
dagen opgenomen. Er is op het park een inzameling gehouden voor de eerste dagen en wat 
noodzakelijke zaken. Volgende stap is hoe de gezinnen hier enigszins hun leven kunnen 
oppakken en bekend raken in de omgeving en bijvoorbeeld het (openbaar) vervoer naar het 
ziekenhuis. Waar is behoefte aan: 

• Vrijwilligers die de gezinnen wegwijs kunnen maken in de dorpen, soms mee 
boodschappen willen/kunnen doen en meekunnen naar een ingewikkeld gesprek 

• Vervoer van en naar het ziekenhuis om op bezoek te gaan bij de kinderen die daar 
opgenomen zijn/worden 

• Iemand die kan tolken, bij voorkeur in het Oekraïens en wellicht in het Russisch 
(hoewel hier wel een gevoeligheid ligt) 

• Een aantal vervoermiddelen, zoals fietsen. 
Ziet u mogelijkheden uw medemens in nood te helpen, hoe klein de taak dan ook, neem dan 
contact op met de scriba van de diaconie via scribadiaconie@pgdriebergen.nl. 
 
KLIEDERKERK – KERK VOOR IEDEREEN 
Komende zondag  27 maart is er de gezamenlijke Kliederkerk van 
Catharijne en Immanuel in de Grote Kerk. Daarnaast is er een (gewone) 
gezamenlijke kerkdienst in ’t Hoge Licht. 
 
Kliederkerk is voor alle leeftijden. Of je nu 4 jaar bent of 94. Jong en oud 
ontdekken, vieren en eten samen. Voor kinderen tussen 0 en 4 jaar is er 
opvang. Vanaf 10.00 uur ben je welkom in de Grote Kerk voor koffie, thee 
en limonade. Vanaf 10.30 uur kan je verschillende activiteiten doen 
waarmee je ontdekt wat het verhaal uit de Bijbel ons te vertellen heeft.   
Na de activiteiten is er een korte viering waarin we zingen, het 
Bijbelverhaal horen en zien en we bidden. Daarna eten we met elkaar. 
Rond 13.00 uur is het afgelopen.  
Huis op de rots 
Uit de Bijbel klinkt het verhaal dat Jezus vertelt over iemand die een huis bouwt op een rots 
en een ander die dat op zand doet. Als er storm opsteekt, blijkt het ene fundament sterker 
dan het andere. Het beeld is helder en je kan je er direct iets bij voorstellen. De vraag is wat 
Jezus er mee bedoelde. Gaat het erom waar jij op bouwt in je leven, wat of wie jouw 
fundament is? Of sta je stevig als je de daad bij het woord voegt en dus doet wat Jezus zegt? 
Vragen genoeg om met elkaar over in gesprek te gaan. 

Aartsengel Michael op het onafhankelijkheidsplein 
in Kiev 
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De Kliederkerk is vrij toegankelijk, maar er worden wel kosten gemaakt. Een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. De Kliederkerk wordt niet uitgezonden via 
kerkdienstgemist.nl, de dienst in ’t Hoge Licht wel. 
Deze dienst is voorbereid door het Kliederkerk kernteam: Imarda, Ariadne, Annelies, 
Janneke, Ellen, Lyda, Liesbeth, Carolien en Gerrit. 
 
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 
 
BIJBELKRING PREDIKER 
Na Pasen starten we met een Bijbelkring op woensdagochtend in ’t Hoge Licht van 10.30 tot 
11.30 uur. 
De predikanten van wijkgemeente Immanuel en Catharijne zullen afwisselen de leiding 
hebben. We zullen samen het Bijbelboekprediker lezen. Per keer een (deel van een) 
hoofdstuk.  
Opgave is niet nodig. De data zijn: 20 april, 11 mei, 18 mei, 25 mei, 1 juni, 8 juni, 15 juni. 
 
Open kerk op woensdag 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de VERNISSAGE van de tentoonstelling van 
Paaseieren op 6 april om 14.45 uur in de Grote Kerk. 
Ida van Duren heeft weer een mooie tentoonstelling gemaakt achter in de kerk en zal iets 
vertellen over twee bijzondere eieren. 
Graag willen we hier aandacht aan besteden en we vinden Vernissage een mooi woord. En 
bij een vernissage horen een hapje en een drankje!  Van harte welkom! 
 
 

 
 
Liturgie   Wijkgemeente Immanuel  Zondag 27 maart 2022 
 
Welkom en Mededelingen (door ouderling van dienst) 
 
Paaskaars aansteken 
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Openingslied (staande): NLB 31:1 en 3 
 
1.Op U vertrouw ik, Heer der heren 
3.Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen 
 
Stil moment 
 
Votum en Groet 
 
We luisteren en kijken naar: Psalm 31, gebeden in de schuilkelders in Kiev    
                     (https://www.youtube.com/watch?v=XfQNq116p1Q) 
 
Zingen: NLB 31:11 en 12 
11. Ik hoor hun lachen en gefluister 
12. Maar ik vertrouw op U, mijn tijden, 
 
Moment met de kinderen  
 
Zingen (met de kinderen): 2 coupletten van het Projectlied (verzoek leiding 
kindernevendienst) 
(Het zijn 2 coupletten van het Project Land in zicht’, tekst van de coupletten te vinden op de 
site van het Nederlands Bijbel Genootschap, Bijbelbasics, Paasproject 2022) 
 
Schriftlezing: Lucas 23:13-24a (NBV) 
 
Zingen: NLB 575:1, 2 en 6 

1. Jezus, leven van ons leven 
2. Gij die alles hebt gedragen 
6. Dank zij U, o Heer des levens 

            
Preek  
 
Zingen: NLB 939:2 en 3 
 
Dankgebed en voorbeden  
(daarna komen kinderen terug) 
 
Collecte 
 
Slotlied (staande): NLB 1005:1,3 en 5 
1.Zoekend naar licht, hier in het duister 
3.Zoekend naar brood lijden zij honger 
5.Met zoveel gaven aan ons gegeven. 
 
Zegen (beantwoord met gezongen 3 x ´amen´) 
 

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