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Zondag 3 april 2022 
 
Voorganger:   Da. Lisette v.Buuren 
     uit Wierden  
Ouderling:    Leo Blom 
Diaken:    Alies v.d. Deijl  
Lector:    Janneke Wolbers   
Beamist:    Rienard Naberman   
Koster:    Gerrit Pijper  
Organist:    Rinke Bodewits  
Kindernevendienst:  Mijna Jansen   
Paaskaars aansteken: Avril 
 
 
DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 
Zondag 3 april 2022 – Eerste collecte: St. Exodus  

Exodus Nederland is een vereniging die als doel heeft de kansen van  
(ex-) gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. De  
(ex-) gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de 
samenleving kunnen hier terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. 
Of allebei. Exodus richt zich ook op de familieleden en de kinderen van (ex-) gedetineerden. 
 
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 3 april 22 St.Exodus ” 
 
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 betreft 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 
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Omzien naar elkaar 
Er is dankbaarheid bij Bertina Meurs, Uilenkamp 7, 3972 XN. Opnieuw geven de scans te zien 
dat haar gezondheid stabiel blijft.  
De situatie van Jannie Reitsma-van Heuveln in Sparrenheide, gaat heel snel achteruit. Ze 
weet zich geborgen in de palm van Gods hand. 
 
Palmzondag en Stille Week 
Zondag 10 april belooft een feestelijke zondag te worden. Janneke Wolbers (18 jaar), ziet 
ernaar uit om haar geloof te belijden in ons midden. Een diepe vreugde voor haar én voor de 
gemeente! Daarnaast gaan de leiding en kinderen van de nevendienst Palmpasenstokken 
maken en komen daarmee natuurlijk de kerk in. Ook muzikaal is het feest het combo doet 
mee én pianist/organist Wouter Harbers. 
Om méé te vieren dus in de kerk of thuis via het scherm. 
Op maandag 11 april gaan we dan de Stille Week in,  dit doen we samen met wijkgemeente 
Catharijne. Het thema: “Ontmoetingen rondom Jezus”.   De vespers van maandag 11, 
dinsdag 12 en woensdag 13 april zullen om 19.30 uur in ’t Hoge Licht plaatsvinden. Vanaf 
witte donderdag 14 april zijn we dan in de Grote Kerk. Met op Stille Zaterdag de Paaswake 
vanaf 21.00 uur. 
 
‘Passiemuziek’ in de Grote Kerk 
Op zondagavond 10 april om 20.00 uur  zingt het Kerkkoor Driebergen o.l.v. Wouter Harbers 
het oratorium ‘Van Liefde Ongekend’. Het oratorium focust op het lijden en de opstanding 
van de Heer Jezus Christus zoals in Marcus is verhaald.  
Het oratorium bestaat uit twee delen: De cantate ‘Lam Gods’ en de cantate ‘Christus is 
Waarlijk Opgestaan’. Het is een boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op 
een glorieuze toekomst met onze Heer.  
De muzikale begeleiding komt van orgel, piano, viool, hobo, fluit, slagwerk, trompet. De 
verbindende teksten worden gesproken door ds. Gerrit van Dijk.  
 
Filmpje Psalm 31 
In de dienst van vorige zondag werd het filmpje vertoond van Psalm 31, voorgelezen door 
verschillende mensen in Oekraïne. Door een technische storing (die inmiddels is verholpen) 
was er geen geluid bij het filmpje. Hieronder een linkje naar het filmpje, zodat, wie dat wil, 
het filmpje mèt geluid kan afspelen. 
Psalm 31 in het Oekraiens - YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=XfQNq116p1Q) 
 
Uitnodiging Bloesemtocht 20 april 
Lieve mensen, 
Voor de mensen van 65 jaar en ouder organiseren wij een bloesemtocht en wel op 20 april 
2022 vanuit ’t Hoge Licht. 
Wij vertrekken om 13.00 uur en zijn weer terug om ongeveer 17.00 uur. 
U kunt zich opgeven bij Ina Bannink tel. 515102 of bij Frits Reimers telefoon nr. 520022 
Indien u mee wilt wordt u verzocht dit zo snel mogelijk te doen, want er kunnen maar 35 
personen mee. 
Namens  de  organisatie commissie    
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XfQNq116p1Q
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ROMMELMARKT IN HET HOGE LICHT voor Noodhulp Oekraïne op 23 april a.s. 
Op zaterdag 23 april van 10.00-15.00 uur organiseert de Wijkgemeente Immanuel een 
rommelmarkt omdat we op deze manier als gemeente ook daadwerkelijk iets willen 
betekenen en doen voor de nood in Oekraïne.  
We denken hierbij aan verkoop van klein huisraad, boeken, cd’s, speelgoed, zelfgebakken 
taart/cake e.d.  
 
Op vrijdagavond 22 april zijn we tussen 18.00 en 20.00 uur aanwezig in het Hoge Licht om 
spullen in ontvangst te nemen.  
Voor deze dag hebben we nog wel mensen nodig! 
Wie wil er cake/taart/pannenkoekjes/broodjes e.d. bakken ?  
Wie wil er meehelpen op vrijdagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 15.00 uur. 
 
Voor informatie of opgeven kunt u terecht bij: 
Magda Lijftogt: 06 34449081 – mc_lijftogt@hotmail.com 
Jenny van Voornveld: 06 22835197 – jvvoornveld60@hotmail.com  
Joke van Heusden: 06 42428165 – jokevanheusden54@gmail.com 
 
Bedankje van Ada 
Lieve allemaal, 
Langs deze weg wil ik graag een ieder bedanken voor het meeleven, in welke vorm dan ook, 
na mijn rugoperatie. 
Ook veel dank voor de mooie bloemengroet. 
Heel fijn om nu online verbonden te kunnen blijven. 
Een hartelijke groet, Ada Wijnveen-Buitendijk 
 

Amnesty brieven 
Beste mensen, 
Op dit moment gaat er veel aandacht naar Oekraïne. Afschuwelijk wat daar 
gebeurt. Maar ook elders in de wereld gebeuren dingen die onschuldige mensen hard 
raken. Vandaar dat we blijven brieven schrijven aan de verantwoordelijke 
instanties. Hierbij de brieven die u kunt sturen. 
Gelukkig is er ook weer goed nieuws te melden. U leest het in een van de bijgevoegde 
brieven. 
Vriendelijke groeten, Peter Gerlagh. 
 
Duurzaam leven tips voor thuis: 

-Elke week vallen de reclamefolders in de brievenbus. Daar 
kan je je voor uitschrijven, of een sticker op de brievenbus 
doen. Dat scheelt niet alleen onnodige aankopen, maar ook 
papier.  
-Geef tijdschriften nadat je ze gelezen hebt door, dan heeft 
een ander er ook plezier van. Of vouw er enveloppen van.  

 
    

mailto:mc_lijftogt@hotmail.com
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Orde van dienst  Wijkgemeente Immanuel   Zondag    3 april 2022 
 
Mededelingen ouderling van dienst 
 
Aansteken Paaskaars  
 
Openingslied  287:1,5  Rond het licht dat leven doet 
 
Bemoediging en groet 
 
Lied ter inleiding op het gebed 1:1 Gezegend hij, die in der bozen raad 
 
Gebed van inkeer en bede om Gods Geest 
 
Lied 1:2,3  Hij is een groene boom die staat geplant 
 
Een woord tot de kinderen  
 
Schriftlezing Psalm 1  
  
Lied 841:1,2 Wat zijn de goede vruchten 
 
Schriftlezing Lucas 13:1-9 
 
Lied 841:3,4 En wie zijn ziel niet prijsgeeft 
 
Verkondiging  
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Lied 982 In de bloembol is de krokus 
 
Dankgebed en voorbeden en ‘Onze Vader’ 
  
kinderen komen terug 
  
Collecte 
 
Slotlied (staande) 425      Vervuld van uw zegen 
 
Zegen (gemeente zingt daarna 3x ‘Amen’) 
 
 
 
 

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

mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

