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Zondag 30 januari 2022 
 
Voorganger:   ds. Henk Reinders 
Ouderling:    Jenny van Voornveld 
Diaken:    Henk van Voornveld 
Lector:    Mijna Jansen 
Beamist:    Rein Zoethout 
Koster:    Esse van den Burg 
Organist:    Bert Noordegraaf 
Kindernevendienst: Mijna Jansen (jr) 
Paaskaars aansteken: Eva 
 
Bericht van overlijden 
Ons bereikte het bericht dat op dinsdag 11 januari jl. ons gemeentelid Teuntje Gerritje van 
Trigt-van der Waal, in de zeer hoge leeftijd van 98 jaar is overleden. Zij heeft gewoond aan 
de Sterrenboslaan 6b. De herdenkingsbijeenkomst en begrafenis heeft in besloten kring 
plaatsgevonden op woensdag 19 januari.  
   

Versoepeling Coronamaatregelen 
Gelukkig zijn de coronamaatregelen versoepeld. Dat betekent dat er voor de diensten op 
zondag ook weer meer kan. Wel blijven de basismaatregelen van kracht: 1,5 m afstand, 
mondkapjesplicht, hygiënemaatregelen en natuurlijk thuisblijven bij klachten.  
Het aantal gemeenteleden dat de dienst bij kan wonen blijft (helaas) beperkt, daarom is 
aanmelden noodzakelijk. 
De maatregelen op een rijtje: 

• Aanmelden wanneer u de dienst bij wilt wonen bij Henk van Voornveld: 06-52646116 
of hjvanvoornveld@hotmail.com, uiterlijk vrijdag 20:00 uur. 

• Bij klachten thuisblijven; 
• Handen desinfecteren bij binnenkomst; 
• Mondkapje is verplicht, dit mag af als u op uw plaats zit; 
• Binnen 1,5 m afstand houden en geen handen schudden e.d.; 
• U krijgt een plaats aangewezen. Daar ligt een kussentje. Gelieve deze niet te 

verplaatsen. 
• Er mag “ingetogen” gezongen worden; 
• Koffiedrinken doen we nog even niet; 
• Na de dienst weer gaan zitten en op aanwijzing van de coördinator het kerkgebouw 

verlaten. Verzoek is om niet in de hal te blijven napraten. 
Nog niet de situatie zoals we die willen. Maar desondanks zijn wij blij dat er weer meer 
mogelijk is. 
Namens de WKR, 
Esse van den Burg. 
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Uit de WKR-vergadering 
Vorige week dinsdag (18 januari) was de WKR in vergadering bijeen. Er kwamen 
huishoudelijke en lopende zaken aan de orde (onder andere de oecumenische zondag en de 
coronamaatregelen). Gelukkig was al voorzien dat er versoepelingen zouden komen, daarom 
werd ook al besloten om vanaf 30 januari (zondag a.s.) weer diensten te houden met 
(beperkt aantal) gemeenteleden. Elders in de Nieuwsbrief leest u meer daarover. 
Het grootste deel van de vergadering werd besteed aan het vervolg op de 
gemeenteavonden. 
In een al eerder geschreven document “Wie zijn wij als Wijkgemeente Immanuël” was de 
identiteit al verwoord. Op de gemeenteavonden is deze formulering besproken. De WKR kan 
zich hierin vinden en deze identiteit wordt op de website geplaatst. 
De inrichting van de kerkzaal is ook aan de orde geweest. De wens wordt gehoord om het 
meer kerkzaal te laten zijn. Dit wordt momenteel in het College van Kerkrentmeesters 
besproken. We hopen daarmee, in overleg en samen met T24, aan de slag te kunnen. 
In de AK is gesproken over de positie van de verschillende wijken. Verbindingen en 
verschillen zijn zichtbaar. Een paar opmerkingen die naar voren komen in het gesprek over 
onze positie: 

• Wij vinden toegankelijkheid voor gemeenteleden en nieuwe bezoekers belangrijk 
• Wij willen het evangelische (zorg voor iedereen) verbinden met “de kerk van 

eeuwen” (begin van de dienst met “Onze hulp is …….” en het einde van de dienst met 
de zegen). 

• Onze wens is om ons te laten raken, mensen uitnodigen, warm te maken om met ons 
mee te doen. 

Wij constateren verder dat er binnen de Wijkgemeente een groep gemeenteleden is die 
geen behoefte heeft aan samenwerking met T24 en ook een groep die juist verbinding wil 
zoeken. 
De vragen die nog op ons afkomen zijn: 

• Wat kunnen we samen met T24 doen, wat samen met wijkgemeente Catharijne; 
• Op welke manier gaan we, na corona, weer bouwen aan de gemeente. 

We willen aanpakken wat we kunnen oplossen, om op die manier weer te groeien. 
Nog niet allemaal rond en in kannen en kruiken. We denken en praten verder en zoeken 
naar een manier om hier met de wijkgemeente over in gesprek te gaan. 
Zonder elkaar kun je niet geloven. 
Reacties welkom!  
scriba.imk@gmail.com 

 
We staan er niet bij stil, maar om helder drinkwater te verkrijgen kost het de 
waterzuiveringsbedrijven veel energie. 
We willen juist zuinig met energie omspringen, dus ook zuinig met water! 
Enkele tips: 
Eet vaker plantaardige producten ipv vlees; Plantaardig voedsel heeft duidelijk minder 
waterverbruik dan vlees.Zo mogelijk een regenton in de tuin zodat je het opgevangen water 
voor de planten kunt gebruiken. Douche kort, douche om de dag ipv elke dag, een 
waterbesparende douchekop kan ook helpen je waterverbruik omlaag te brengen. 
(afhankelijk van de grootte kun je zelfs 50% besparen.) 
Minder waterverbruik scheelt dan dus ook nog in de portemonnee ! 
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Kindernevendienst 
Vanaf zondag 30 januari start de kindernevendienst weer, fijn dat dit binnen de nieuwe 
maatregelen weer mogelijk is. 
We hopen jullie daar allemaal weer in goede gezondheid te zien. 
Groetjes  van de leiding van de kindernevendienst 
 
 
DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 
 
 
De 1e collecte is bestemd voor Jong Protestant (JOP/Sirkelslag, Interactief aan de slag met 
de Bijbel) 
Sirkelslag YOUNG is een laagdrempelig spel om jongeren (kerkelijk en niet-kerkelijk) te 
betrekken bij activiteiten van de kerk. Uit ervaringen van andere gemeenten blijkt dat 
Sirkelslag een mooi startpunt kan zijn voor missionair jeugdwerk. Het spel spreekt jongeren 
aan en brengt jongeren op een laagdrempelige manier met elkaar in verbinding. Zij 
verdienen uw steun. 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 JOP/Sirkelslag” 
 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
 
 
 
 

     
 
Liturgie  Wijkgemeente Immanuel   Zondag     30 januari 2022  
 

Voorganger: ds. Henk Reinders 

Ouderling: Jenny van Voornveld 

Lector: Mijna Jansen 

Organist: Bert Noordegraaf 
 

Orgelspel 
Welkom en mededelingen 

Aansteken Paaskaars 

Zingen: NLB 275: 1, 2, 3, 5 

 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 
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Zingen: Psalm 145: 1, 3, 4 uit: de Nieuwe Psalmberijming 

 

1.Mijn God en koning, ik wil toegewijd 
uw naam verhogen tot in eeuwigheid. 
Ik breng U dankbaar hulde, elke dag; 
ik prijs uw naam zolang ik leven mag: 
‘Hij is de lofzang waard! Laat heel de aarde 
Hem eren en zijn koningschap aanvaarden. 
De HEER is groot, door niets wordt Hij gebonden; 
geen mens die ooit zijn grootheid kan doorgronden.’ 
 

3. Genadig en vol liefde is de HEER. 
Hij heeft geduld, Hij redt ons keer op keer. 
Hij deelt zijn gaven uit aan groot en klein; 
zijn schepping mag bij Hem geborgen zijn. 
Laat alles wat U maakte voor U buigen, 
U prijzen, van uw koningschap getuigen. 
Laat ieder uw gezag en daden eren, 
verkondigen dat U steeds zult regeren. 
 

4. De eeuwen door bezit U alle macht; 
uw heerschappij omvat het nageslacht. 
Wie onderuitgaat, helpt U overeind; 
verdrukten richt U op, hun last verdwijnt. 
U houdt uw handen vol ontferming open; 
U zegent boven bidden, boven hopen. 
Gul deelt U uit aan mensen en aan dieren; 
zij mogen dag aan dag het leven vieren. 
 

Gebed 

 

Gebodslezing: Efeziërs 4: 22 – 5:2 

Zingen: Evangelische Liedbundel 315= Opwekking 355  (met aanvulling!) 
 

1.U die mij geschapen hebt. 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor- of tegenspoed, 
uw liefde doet mij zingen. 
U die mij geschapen hebt, 
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel. 
En U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
2.U bent mijn bestemming, Heer 
U hebt mij gemaakt om als uw kind 
In voor- of tegenspoed, 
uw liefde uit te stralen 
Dit is mijn bestemming, Heer 
Dienen met verstand en met gevoel 
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Vanuit gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
3.U die mij geschapen hebt. 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor- of tegenspoed, 
uw liefde doet mij zingen. 
U die mij geschapen hebt, 
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel. 
En U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 
 

Kindermoment 
Gebed 

Schriftlezingen: Jesaja 43: 1-7 en Mattheüs 3: 13-17    uit: NBV 2021 
 

Verkondiging   “Tegen angsten en verdriet” 

Meditatief orgelspel 
 

Zingen: NLB 939: 1, 2, 3 

 

Aandacht voor de collecte 

Dankgebed – voorbede – stil gebed – gezamenlijk Onze Vader 
 

Zingen: NLB 150a; 1, 2, 4  
 

Zegen beantwoord met gezongen Amen                                        Orgelspel 
 
Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar: 
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl 
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