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Zondag 6 februari 2022 
 
Voorganger:   Ds. C. de Jong, Houten 
Ouderling:    Leo Blom 
Diaken:    Lex Lemckert 
Lector:    Rose-Marie van Asselt 
Beamist:    Hendrik-Jan Jansen 
Koster:    Rolf van den Berg 
Organist:    Rinke Bodewits 
Kindernevendienst: Mijna 
Paaskaars aansteken: Lumya 
 
DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG: 
Werelddiaconaat Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat  
In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. 
De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. 
Boeren en boerinnen weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms valt er te 
weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg. Dan blijft er weinig te 
oogsten over. De Anglicaanse kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het 
dagelijks bestaan. 
 
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 Oeganda – Goed Boeren” 
 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
 
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.; 
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 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. 
 
Website wijkgemeente Immanuel - kringwerk 
Onlangs hebben Henk Breukink en ds. Henk Reinders de website van onze wijkgemeente 
zoveel mogelijk bijgewerkt. Het is goed om te melden dat deze veel bezocht wordt en dat de 
website het dan ook verdient om bij de tijd te blijven. 
Daarom een vraag aan allen die een bijbel/gesprekskring leiden, zou je naar de website 
https://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl/index.php/nl/volwassenen  
willen gaan om te checken of de informatie die daarop nog juist is. Geef wijzigingen z.s.m. 
door aan Henk Breukink. Namens alle bezoekers: dank alvast! 
 
Training kinderwerkers 
Op dinsdag 8 februari is er een 1e training voor alle kinderwerkers, onder leiding van Jan-
Willem van Tienhoven, georganiseerd door Traject24. 
Locatie: Nieuw Salem, de Lei 86; van 19:30 - 21:30 uur. 
Deze 1e training gaat over het leiden van een groep en er komen zaken langs als orde, 
opbouw van een kinderprogramma en de rol van de groepsleider. 
Iedereen is van harte welkom, nadrukkelijk ook vanuit de wijkgemeenten Immanuel en 
Catharijne. Opgave bij Rozemarijn Vrijland: rozemarijn_vrijland@yahoo.com 
 
In Memoriam John van Ligten 
Op maandag 31 januari is overleden John van Ligten, in de leeftijd van 68 jaar. Hij is in beide 
wijkgemeenten Immanuel en Traject24 een goede bekende. Vorig jaar zomer werd er bij 
hem een ernstige vorm van kanker geconstateerd. Dankzij een zeer ingrijpende operatie, 
kuren, het gebed van velen en de liefde van zijn vrouw Marion, dochter Miranda en 
schoonzoon Paul, kreeg hij nog tijd van leven. Het werden voor hem en zijn gezin bijzondere 
maanden waarbij John stap voor stap tot overgave kwam aan God, Zijn Schepper, en vrede 
vond in Christus, zijn Heer. Rond Kerst ging zijn gezondheid ineens hard achteruit. Op 
dinsdag 25 januari moest hij opnieuw opgenomen worden in het UMC, daar is hij 
maandagmiddag in alle rust en vrede gestorven. 
“In het huis van Mijn Vader zijn veel kamers” zegt Jezus “En Ik maak daar voor jullie een plek 
gereed”.  
De dankdienst voor het leven van John zal gehouden worden op dinsdag 8 februari om 13.00 
uur in ’t Hoge Licht. Deze dienst wordt geleid door onze wijkpredikant ds. Henk Reinders die 
dit gezin het afgelopen half jaar pastoraal begeleid heeft. I.v.m. de coronamaatregelen is de 
dienst en aansluitend de begrafenis alleen voor genodigden. Wél is de dienst via 
kerkdienstgemist.nl live te volgen. 
We bidden Marion, Miranda en Paul, en allen die die John zullen missen Gods troostende en 
liefdevolle nabijheid toe. 
Correspondentieadres: familie van Ligten, Melvill van Carnbeelaan 52, 3971 BH. 
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Omzien naar elkaar 
We bidden voor mevr. Bep Haalboom, in Sparrenheide (k.113) van wie de 
gezondheidssituatie zeer kwetsbaar.   
 
Amnesty Brieven – Schrijft u weer mee? 
Terwijl hier mensen protesteren omdat wij 'door de corona maatregelen ‘van onze vrijheid 
beroofd worden' zijn er elders mensen die echt hun vrijheid kwijt zijn omdat ze iets gezegd, 
geschreven of gedaan hebben dat het regime onwelgevallig is. Reden om weer brieven te 
schrijven. Ze gaan hierbij. 
Vriendelijke groeten, Peter Gerlagh 
 
 
      

 
 
Liturgie  Wijkgemeente Immanuel   Zondag    6 februari 2022 
 

Welkom 
 
Aanvangslied Psalm 81: 1,2 Jubel God ter eer 
 
Groet en bemoediging 
 
V. De Vrede van de heer is met u, 
G. Ook met u is de Heer. 
V. Onze hulp is in de naam van de Heer 
G. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft.  
V. O God keer U naar ons toe, 
G. En doe ons weer leven met hart en ziel. 
V. Laat ons o Heer, uw liefde zien, 
G. En geef ons uw heil. 
V. O Heer, hoor ons gebed, 
G. En laat ons geroep tot U komen, Amen 
 
Psalm 81: 5 
 
Gebed van verootmoediging 
 
Lied: Straks bijeen, als de dreiging voorbij is. (gitaar) 
 
Straks bijeen, het verdriet van de baan. 
Weer bijeen, zonder afstand te houden, 
opgetogen: de morgen breekt aan. 
 
Samen zullen we danken en zingen. 
Samen breken we brood, delen wijn. 
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Wij omhelzen elkaar weer met vrede: 
een gebaar dat bijzonder zal zijn. 
 
En we steunen elkaar en beloven, 
na het leed dat we hebben doorstaan, 
dat wij zien wat het nieuwe betekent 
en daar zinvol mee om zullen gaan. 
 
En ik hoop dat we zullen ervaren, 
In geloof dat de liefde ons leidt: 
Voor elkaar en voor moeder aarde 
goed te zorgen nu en altijd. 
(Noorse tekst: Hans-Olav Moerk) 

 
Loflied: Psalm 66: 3,7 Doe onze God een loflied horen 
 
Een woord tot de kinderen.  
(Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst.) 
 
Gebed voor de opening van het Woord 

Lied 540: 1-6  Het waren tien geboden 

Lezing: Exodus 32: 1-6 

Lezing: Handelingen 13: 1-12 

Lied 275: 1,2,3  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

Lezing: Matteus 5: 1-10 

Lied 1000;  verzen 1 en 2 dan (pas) refrein, verzen 3 en 4 dan (pas) refrein, vers 5, refrein. 
Wij zagen hoe het spoor van God,  

Preek 

Orgelspel 

Lied 513: God heeft het eerste Woord 

Gebeden 

Slotlied 215: 2,5,7  Rondom wie bidden dag aan dag 

Zegen 

 
 

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