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Zondag 3 juli 2022 
 

 
Voorganger:   Ds. Henk Reinders  
Ouderling:    Carl Altena 
Diaken:    Alies van der Deijl 
Lector:    Gea Bijl 
Beamist:    Rienard Naberman 
Koster:    Esse van den Burg 
Organist:    Rinke Bodewits 
Kindernevendienst: Joop 
Paaskaars aansteken: Eva 
 
 
 
 
Collectes deze zondag 
YFC: gericht op jongeren van 4 – 16 jaar en aansluit bij de Kindernevendienst en 

Catechisatie groep. Bethania: project voor jongeren en ouderen. 

De gevolgen van de coronapandemie zijn ook in Moldavië voelbaar. Bethania, partner 

van Kerk in Actie, merkt dat ouderen en kinderen het nóg moeilijker hebben en de 

armoedeproblemen alleen maar groter worden. Vele gezinnen ontvangen praktische 

hulp, zoals een voedselpakket. “Zo kunnen we Gods liefde laten zien aan kwetsbare 

mensen. Uw steun is onmisbaar. 

 
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 YFC” 

De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde 

manier als hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 

 
Prinsheerlijk 

Wegens het succes van vorige jaar komen er ook dit jaar 

weer Prinsheerlijkverwendagen en wel op 12 juli, 24 

augustus en 22 september. 

Deze dagen zijn bestemd voor mensen met een fysieke 

beperking of mensen die door omstandigheden niet 

meer met vakantie kunnen. 

De folders liggen in de kerk of kunt u krijgen bij Ida van 

Duuren, tel. 0343-515793 / idavanduuren@gmail.com of 

Oranjelaan 42. 
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Overlijden mevr. Betty Wolfensberger-van Paasen 

Op 27 juni overleed in de leeftijd van 96 jaar mevrouw Betty Wolfensberger-van Paasen. 

De dank- en herdenkingsdienst is op zaterdag 2 juli a.s. in de Grote Kerk, aanvang 10.30 

uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Nieuwe Algemene Begraafplaats, 

Traay 301 te Driebergen-Rijsenburg. 

 

De dienst is ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl, Grote Kerk Driebergen-

Rijsenburg. 
 

 

 

Gelegenheidskoor 

Op zondag 10 juli is de eerste gezamenlijke dienst in Het Grote Bos. 

De mooie liturgie die hiervoor klaarligt, heeft naast de bekende ook wat mooie 

onbekende liederen voor ons in petto. Daarom is het fijn om dit zingen in 

gezamenlijkheid te doen en is er mogelijkheid deel te nemen aan een gelegenheidskoor. 

De speciale repetitie hiervoor is op donderdag 7 juli van 19.30 tot 20.45 uur in de Grote 

Kerk, 

Wie mee wil doen is welkom. Laat het even weten 0343-515793 of 06-13249834 

of idavanduuren@gmail.com 

 

 
 

Open Huis/Tuin 
In de zomermaanden, waarin er minder 

activiteiten in de gemeente zijn, willen wij 

graag weer een paar keer open huis/tuin 

houden voor alleengaanden. 

U bent van harte welkom op de 

zondagmiddagen 3 juli, 7 augustus en 4 

september vanaf 

14.30 uur. 

Voor vervoer kan worden gezorgd. 

Klaas en Erna Allaart. W. Banninglaan 25. Tel. 

0343-411092.  
 

 
 

Beste kerkfamilie, 

 

Regelmatig wordt mij de vraag gesteld: "Hoe gaat het met je?" 

Ik vind het niet eenvoudig om hier kort en toch goed op te reageren. 

Daarom heb ik een wat langer stukje geschreven om jullie duidelijk te maken hoe het 

met mij gaat en hoe ik omga met het verlies van Arie. Tegelijkertijd maak ik van deze 

gelegenheid gebruik om jullie heel hartelijk te bedanken voor al jullie meeleven in dit 

afgelopen jaar. Ik ben hier dankbaar voor! Het heeft mij goed gedaan!  

Graag tot ziens, ook buiten de kerkdiensten om. 

 
 

=============================== 
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Mijn leven zonder Arie, 

  
Hoe kan ik leven...nu Arie er niet meer is? Op welke manier houd ik het vol? 

Het is leeg in huis...en stil. 
Ik moet oppassen dat het ook binnen in mij niet leeg gaat aanvoelen en dat het 
daar niet stil gaat worden. 

Arie, mijn houvast, mijn steun, mijn metgezel...hij is er niet meer. 
Wat nu? 

Waarmee laat ik mij vullen? Bij wie vind ik houvast? 
In de boekenkast vind ik een boekje: "Het gebed van Jabes". Gekocht in 2001. 
Toen ook gelezen. Verder niets mee gedaan. 

Ik lees het nogmaals. Het raakt mij!  Dit wil ik óók: leven met het gebed van 
Jabes! 

Die dag begin ik met het gebed van Jabes te bidden. Elke dag. Hardop. Een 
beetje aangepast aan mijn situatie, maar de kernpunten zijn hetzelfde: vragen 
om zegen, om vergroting van mijn klein geworden wereldje, vragen of God zijn 

hand op mij wil leggen en mij wil leiden op zijn Weg en of mij geen onheil zal 
overkomen. (zie 1 Kron.4:10) 

Het is overweldigend wat er gebeurt! Een onvoorstelbare hoeveelheid zegen valt 
mij ten deel! En bijna elke dag gebeurt er iets waardoor mijn wereldje groter 

wordt. Ik merk dat God creatief is en goed weet wat ik aankan: niet te groot, 
niet teveel, genoeg om staande te blijven. Hij weet mij steeds te verrassen! Er 
zijn ontmoetingen die ik zèlf niet voor mogelijk had gehouden; mensen die 

"zomaar" op mijn pad komen; binnenin mij een lied om te zingen, zelfs in de 
nacht; een kaart in de bus, een telefoontje of mailtje, een vriendelijk woord, enz. 

Ik laat mij vullen met Gods zegeningen en bij Hem vind ik houvast. Hij laat nooit 
los! 
Het gebed van Jabes... Ik bid het. Elke dag. Hardop. Ik sla geen dag over. 

Het zijn dikwijls ook de momenten waarop de tranen komen. Ik geef er maar aan 
toe. Het is goed om bij God te huilen. Het werkt bevrijdend, het is helend. En Hìj 

droogt mijn tranen. Daarna begin ik aan de nieuwe dag, dikwijls met een lied in 
mijn hart. 
Goed is het om met Hem mijn levensweg te vervolgen. Totdat het ook voor mij 

Tijd is... 
 

Rineke Stans 
 
  

Jaarrekening PGD 

Vanaf komende maandag 4 juli ligt de jaarrekening 2021 van de PGD voor u ter inzage 

op het Kerkelijk Bureau in Nieuw Salem. Uw vragen en/of opmerking kunt u richten aan 

Carl Altena, kerkrentmeester, via telefoon 06-40681895, of mail c.e.altena@mac.com. 

De inzagetermijn bedraagt een week en die verloopt dus op 11 juli 2022. 
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Liturgie   Wijkgemeente Immanuel   Zondag 3 juli 2022 

 
Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de Paaskaars 

 

Zingen:  Psalm 139: 8 en 10 

 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

 

Zingen: NLB 975: 1, 2, 3 

 

Gebed 

Gebodslezing 

Zingen: Psalm 86: 2, 3  uit: de Nieuwe Psalmberijming 

 

Kindermoment 

Zingen:  NLB 218: 1, 2, 4 

 

Gebed 

Schriftlezing: Handelingen 10: 9-36 

 

Zingen: NLB 305: 1, 2, 3 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Zingende Gezegend 199: 1, 2, 3, 6  (melodie: NLB 512) 

 

1.In Christus brengt God ons terecht, 

Hij blijft zijn schepping trouw; 

in Hem bestaat geen heer, geen knecht, 

geen man meer en geen vrouw. 

 

2.In Christus is de muur geslecht 

die haat en scheiding bracht, 

Hij was als meester aller knecht, 

zijn zwakheid was zij kracht. 

 

3.In Christus is geen bruin of blank, 

geen heiden en geen jood, 

Hij is de nieuwe mens, God dank, 

de grens aan haat en dood! 

 

6.In Christus wenkt een nieuw bestaan: 

een stad, versierd als bruid, 

met poorten die wijd openstaan 

daalt dan de hemel uit.   

Dankgebed – voorbede -stil gebed – gezongen “Onze Vader” = NLB 1006 

 

Zingen: Evangelische Liedbundel 218: 1, 2, 3  Samen in de Naam van Jezus 

 

Zegen – 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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