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Gezamenlijke dienst van de wijkgemeenten Immanuel en Catharijne 
  Vrijdag 31 december – Oudjaarsavond 19.00 uur  

Online uitzending vanuit het Hoge Licht 
 
Voorganger:   ds. Gerrit van Dijk 
Ouderling:    Carl Altena 
Diaken:    Khurram Akhtar 
Lector:   Rose Marie van Asselt 
Beamist:   Jan-Willem Sturm 
Koster:    Esse van den Burg 
Organist:    Wouter Harbers 
 
 
In Memoriam 
Afgelopen dagen bereikte ons het bericht dat op 18 december is overleden gemeentelid P.J. 
Cromjongh van Sterrenboslaan 6c, op de leeftijd van 90 jaar.  
Hij was eerder opgenomen in het ziekenhuis vanwege hartfalen maar is daar waarschijnlijk 
besmet met het corona virus en aan de gevolgen daarvan ook overleden.  
De begrafenis heeft op 23 december plaats gevonden in Monnickendam.  
We denken aan zijn vrouw die momenteel voor revalidatie opgenomen is in het Zonnehuis in 
Doorn.  
 
Even voorstellen: Taakgroep nieuwe initiatieven voor middengroep                                
Om meer binding tussen mensen vanuit de middengroep te krijgen, hebben we onze 
taakgroep in het leven geroepen. Wij denken binnen onze taakgroep na over nieuwe 
initiatieven om mensen tussen ongeveer 35 en 75 jaar met elkaar in contact te brengen. 
Onze taakgroep bestaat uit: Jenny, Henk v V, Joke, Peter en Magda. 
Binnenkort hoort u/ horen jullie meer van ons.  
 
Afwezigheid predikant 
Van zaterdag 1 januari tot en met zondag 9 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. 
 
Komende erediensten 
Zondag 2 januari: 10.00 uur ds. Gerrit van Dijk, Nieuwjaarsdienst – online vanuit 
                                     de Grote Kerk 
Zondag 9 januari: 10.00 uur  ds. Esther van Schie – online vanuit ’t Hoge Licht 

 
 

 
Zondagse Nieuwsbrief 
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Activiteit: Stiltewandeling 
Op 15 januari a.s. starten we onze activiteiten met een stiltewandeling.   
Voorafgaand aan de wandeling lezen we een Bijbeltekst en de bijbehorende overweging.  
De bijgevoegde vragen kunnen helpen om richting te geven aan je eigen denkproces. 
De wandeling begint met 20-30 minuten in tweetallen lopen in stilte. Na de 20-30 minuten 
gaat de wandeling verder, maar wordt de stilte onderbroken. Eerst mag de één vertellen 
waaraan diegene heeft gedacht en mag de ander vragen stellen ter verduidelijking. Daarna 
worden de rollen omgedraaid. 
Aan het eind van de wandeling wordt er even stil gestaan bij wat je samen ervaren of 
ontvangen hebt onderweg. Thuis kan je nog even de tijd nemen om iets op te schrijven of op 
een andere manier je ervaring vast te leggen. 
Trek makkelijke (wandel)schoenen aan! 
Startpunt: Gezondheidscentrum de Bosrand aan de Arnhemse Bovenweg 285.  
Tijd: 14.30 tot ongeveer 15.30/16.00 uur 
Het thema van de stiltewandeling maken we in de volgende zondagse nieuwsbrief bekend. 
Opgeven kan bij bij Magda Lijftogt:  mc_lijftogt@hotmail.com of Jenny van Voornveld 
jvvoornveld60@hotmail.com  
Hartelijke groet namens de taakgroep nieuwe initiatieven voor de middengroep 
 

Collectebestemmingen 
 
Vrijdag 31 december, Oudjaar 2021: 
St. Alpha Nederland: 
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het 

christelijk geloof die ook in Driebergen wordt aangeboden.  
Tijdens de coronacrisis gaat Alpha nét iets anders. Omdat het niet mogelijk is om in 

groepen samen te komen, vindt Alpha online plaats. Op Alpha bespreek je onder meer de 

volgende onderwerpen: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? De Bijbel 

lezen: waarom en hoe? Hoe zit het met de kerk? 

 

De tweede collecte is bestemd voor de plaatselijke kerk. 

 

U kunt uw bijdrage over maken per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Driebergen 
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Protestantse wijkgemeenten Immanuel en Catharijne 
Orde van dienst  voor in de avond op 31 december 2021 

Uitzending vanuit ’t Hoge Licht om 19.00 uur 
 
Inleiding 
Een dienst op de drempel van een nieuw jaar. Terugkijken naar het afgelopen jaar ligt voor 
de hand. Een jaar dat opnieuw totaal anders liep dan we op 1 januari hadden gedacht. Een 
jaar met beperkingen en polarisatie. Hoe gaan we een nieuw jaar in? Kan een gedicht dat 
Dietrich Bonhoeffer schreef op de drempel van 1945 ons helpen om een weg te vinden? Dit 
gedicht werd een lied en zal gezongen worden. We lezen uit de Bijbel uit de Romeinenbrief 
een fragment waar Paulus vastberaden stelt dat geen macht of kracht ons zal kunnen 
scheiden van de liefde van God.  
 
Voorbereiding 

 
Muziek 
Lied: 248 
Bemoediging en groet  

 
Psalmgebed - lezen van Psalm 91 
 

Lied: 91a 
 
Dienst van het Woord 
 

Gebed 
Bijbellezing: Romeinen 8 vers 31 – 39  
Lied: 902 vers 1, 4 en 5 
Uitleg en verkondiging 
Muziek 
Lied: 511 

 
Dienst van gaven en gebeden 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader. 
Collectedoelen 

 
Wegzending en zegen 
 

Lied: 452 
Zegen 

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