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Zondag  5 december 2021 

Tweede Advent 

Voorganger:  Dr. C. van der Kooi 

Ouderling:     Jenny van Voornveld 

Diaken:          Alies van der Deijl 

Lector:           Gea Bijl 

Beamist:        Rein Zoethout 

Koster:           Esse van den Burg 

Organist:       Bert Noordergraaf 

 

Omzien naar elkaar 
Uit het Diaconessenhuis te Utrecht is vanwege coronamaatregelen vervroegd thuisgekomen 
dhr. Jan Bannink, Lindelaan 36. Door zijn vrouw Ina en zoon Hans wordt Jan nu verzorgd. 
Nodige onderzoeken zijn doorgeschoven naar eind januari. 
Vanuit het Meanderziekenhuis te Amersfoort is mevr. Liesbeth Doornebal, Engweg 83 
overgebracht naar het Zonnehuis in Doorn. Daar verblijft ze op afdeling IJskelderbos, kamer 
18. Met positieve inzet is ze begonnen aan revalidatie en therapie na haar val waarbij ze 
haar bekken brak. 
Afgelopen maandag kwam op de terugweg van haar werk in Zeist, ouderling Jenny van 
Voornveld, Feitse Boerwinkelhof 6, 3972 SX, met de fiets ten val. Het benadeelde haar been 
zozeer dat ze met de ambulance naar de Spoedeisende Hulp in Utrecht is gebracht. Groot 
was de opluchting dat het been niet gebroken bleek; maar helaas wel ernstig gekneusd. 
Herstel gaat geruime tijd duren en dát nadat haar man Henk een maand geleden lelijk ten 
val kwam en ook nog herstellende is. 
Uw, jouw meeleven en voorbede gevraagd voor mensen met een beperking die verspreid 
wonen in ons dorp (o.a. Traaij) en op het terrein van Barthimeüs. De komende weken is de 
dagbesteding gesloten vanwege stijgende coronabesmettingen en zijn tehuizen dicht 
doordat bewoners in quarantaine zitten. Situatie is voor de mensen zelf onrustig en 
gespannen maar ook voor verzorgend en ondersteunend personeel die door uitval extra 
diensten draaien. 
 
Meeleven met elkaar en voorbede 
In onze wijkgemeente wordt er op een natuurlijke en spontane manier veel meegeleefd met 
elkaar. En dat is mooi. Daarnaast is er een flinke groep bezoekdames actief, een pastorale 
ouderling en de predikant. Of wij dan met elkaar als kerk altijd weten wat er bij u, bij jou 
speelt aan ziekte, zorgen, nood of juist vreugde en dankbaarheid? Nee dat weten we niet. 
Daarom als u, jij een luisterend oor wilt, een bezoek van hart tot hart, voorbede , laat het 
ons dan weten zodat we mee kúnnen leven en u later niet hoeft te zeggen: ik heb niets van 
de kerk gehoord.  
Ouderling pastoraat: Jenny van Voornveld – jvvoornveld60@hotmail.com ;  ds. Henk 
Reinders – domineereinders@pknmail.nl  
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Kerstwandeling Grote Bos en kerstviering ouderen Sparrenheide 
De NGK/GKV de Bron, beide wijkgemeenten Catharijne en Immanuel, waren met RCN-het 
Grote Bos,  mooi op dreef in het vormgeven aan en organiseren van een wandeltocht langs 
taferelen uit het Kerstevangelie op 24 december ’s avonds. Helaas moeten we dit opnieuw 
afblazen vanwege beperkende coronamaatregelen, na 17.00 uur mogen er geen 
evenementen plaatsvinden. 
Ook gaan de kerstvieringen georganiseerd door de pastorale commissie van de PGD voor de 
bewoners van zorginstelling Sparrenheide en bewoners van de aanleunwoningen op 
woensdagmiddag 15 december niet door vanwege beperkende en stringente maatregelen 
opgelegd door Silverein. 
 
Foutieve vermelding in Kerkblad 
In het nieuwe nummer van Kerknieuws staat vermeld dat op zondag 12 december, 3e Advent 
ds. Peter Bakker voorgaat en op zondag 19 december, 4e Advent, ds. Henk Reinders. Dat 
moet dus nét andersom zijn. Op 12 december onze wijkpredikant. Op 19 december onze 
oud-wijkpredikant. 
 

Inloopmiddag woensdag 8 december 

De inloopmiddag van a.s. woensdag 8 december gaat niet door. 

We hopen elkaar in januari weer opnieuw te ontmoeten. 

 

Eat and meet op vrijdagavond 10 december 
Hoewel er door de PKN geadviseerd wordt zo min mogelijk activiteiten na 17.00 uur te 
organiseren, wordt een uitzondering gemaakt voor jeugdwerk en catechese. Het is in het 
belang van jonge mensen dat dit zoveel mogelijk doorgang vindt. 
Evenals 2 weken geleden, vindt de tienercatechese in Nieuw-Salem plaats, waar er op 
voldoende afstand van elkaar – tieners en leiding – samen gegeten kan worden en er een 
boeiend onderwerp is. Tussen 18.15-18.30 ontvangst en om 18.30 uur aan tafel.   
 
Gemeenteactiviteiten 
Noodzakelijke gemeenteactiviteiten als jeugdwerk, kerkenraadsvergaderingen en (muzikale) 
voorbereidingen m.b.t. erediensten, mogen ná 17.00 uur plaatsvinden in ’t Hoge Licht. Wél 
uiteraard de basisregels van corona in acht nemen en contact met Corrie Boerboom zoeken. 
 
Kerkdienstgemist.nl = geluidgemist.nl 
Afgelopen zondag 28 november was de beeldvoering uitstekend van de morgendienst van 
onze wijkgemeente, helaas kwam het geluidsignaal niet door. 
Vele teleurgestelde appjes en berichten kwamen binnen vanuit de gemeente en van ver 
daarbuiten. Wat was er aan de hand? Er bleek in de week voorafgaand aan de dienst door 
onbevoegden gerommeld te zijn met knopjes van de apparatuur in de pc-kast. Heel 
vervelend. In de afgelopen week zijn de beamisten van onze wijkgemeente samen met die 
van Traject24 bij elkaar geweest. Want u snapt natuurlijk dat dit voor alle beamisten ook 
heel vervelend is en dat dat stress geeft, ook als een scherm niet werkt. Met het technisch 
opperhoofd Henk Breukink is alles doorgenomen en mag u er vertrouwen in hebben dat het 
komende zondag weer in orde is. Kijken en meevieren dus. 
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Adventsviering op 15 december a.s. 

                    

                                           Thema: Bloeien in de nacht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij, als Wijkkerkenraad, denken dat het goed is om juist in deze tijd de adventsviering door 

te laten gaan en willen ook de verantwoordelijkheid nemen om mensen niet te laten 

vereenzamen.  

We kunnen voldoen aan de voorwaarden van de corona maatregelen, waardoor er ruimte in 

de kerkzaal is voor ongeveer 35 personen.  

 

Vanaf 10 uur is er koffie en thee en na afloop van het programma zal er nog een hapje en 

een drankje geserveerd worden. 

De meditatie zal verzorgd worden door ds. Henk Reinders  

Muzikale begeleiding door Gerrit Pijper  

 

U kunt zich opgeven bij Jenny van Voornveld 06-22835197 of jvvoornveld60@hotmail.com  

We horen ook graag als er vervoer nodig is.  

 

Amnesty International 

In december kunt u weer brieven sturen namens Amnesty International. 

Bij de ingang van de kerk en in de bijlage van de digitale nieuwbrief vindt u de brieven. 

Voor Turkmenistan is er geen ambassade, dus maar één brief verzenden. 

Ik wens iedereen een goede decembermaand. 

 

Vriendelijke groeten, Peter Gerlagh. 

 

Kerstconcerten                            

Voor meer informatie over de kerstconcerten van Wouter Harbers kunt u kijken op 

www.koffieconcerten.nl             

 

mailto:jvvoornveld60@hotmail.com
http://www.koffieconcerten.nl/
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Collectebestemmingen;  
De eerste collectie is bestemd voor de diaconie: 
Kerstcampagne 2e Advent: Rwanda: 
Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, 
groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben 
met hiv of kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen 
hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een 
zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Wat ook als je met 
hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je. 
Dankzij uw bijdrage kunnen meer Rwandese kinderen met hiv ondersteund worden.  
We bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk. 
 
 
Coronamaatregelen 
Het blijft mogelijk om de dienst bij te wonen. Daarbij geldt wel het volgende: 

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

• Bij klachten thuisblijven; 
• Mondkapje op bij binnenkomst; 
• Handen desinfecteren bij binnenkomst; 
• Binnen 1,5 m afstand houden, dus geen handen schudden e.d.; 
• U krijgt weer een plaats aangewezen, zodat er twee stoelen (= 1,5 m) tussenafstand 

blijft; 
• Als u zit mag het mondkapje weer af; 
• Er mag gezongen worden; 
• Met pijn in het hart: Koffiedrinken na de dienst doen we (voorlopig) niet meer; 
• Na de dienst weer gaan zitten en op aanwijzing van de coördinator het kerkgebouw 

verlaten.  
Namens de WKR, 
Esse van den Burg. 
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Liturgie  Wijkgemeente Immanuel Zondag 5 december 2021 
 

Psalm 80: 1 en 2 

Stil gebed 

Votum en groet 

Gebed van verootmoediging 

Lied 437: 1 en 2 

Woord van bemoediging 

Gebod  

Lied 451 4 en 5 

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 

Kindermoment  
https://debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/het-lied-van-maria-god-maakt-gewone-mensen-belangrijk 

 

Micha 3:1-4 

Lukas 1: 26-38 

Lied 434: 1,2 3, 5 en 6. 

Verkondiging 

Meditatief orgelspel 

Lied 157A alle verzen 

Gebeden 

Slotlied 440: 1 3 en 4. 

 

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief inleveren voor donderdagavond 18.00 uur naar 

nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl 

https://debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/het-lied-van-maria-god-maakt-gewone-mensen-belangrijk

