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Zondag 6 maart 2022 
 
Voorganger:   Ds. Erik Schuddebeurs 
Ouderling:    Joke van Heusden 
Diaken:    Khurram Akhtar 
Lector:    Joop Egmond 
Beamist:    Hendrik-Jan Jansen 
Koster:    Rolf van den Berg 
Organist:    Wouter Harbers 
Kindernevendienst: Mijna 
Paaskaars aansteken: Felien 
 
 
DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 
 
Zondag 6 maart 2022: 
SOFAK, Stichting ondersteuningsfonds allochtone kerken: 
SOFAK is een christelijke stichting die interkerkelijk georiënteerd is: Zij waarderen de 
gezamenlijke traditie waarin we als kerken staan. Het uitgangspunt van hun visie is dan ook 
de geestelijke eenheid van de kerk, van alle eeuwen en plaatsen, door de Geest van God. 
 
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 SOFAK 6 maart” 
 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
 
 
Versoepelingen Corona 
Vorige week hebben we kunnen ervaren dat het voor, tijdens en na de kerkdienst allemaal 
goed verlopen is. Komende zondag gaan we het daarom op dezelfde manier doen. 
Dezelfde aandachtspunten blijven belangrijk: 

 Blijf als u klachten hebt die op corona kunnen wijzen thuis; 

 Blijf de hygiënemaatregelen in acht nemen (handen ontsmetten, geen handen schudden 
en gebruik een mondkapje als u zich daar veilig bij voelt); 

 Wanneer u toch graag op 1,5 m wilt zitten kunt u dit opgeven bij Henk van Voornveld: 
06-52646116 of hjvanvoornveld@hotmail.com, uiterlijk vrijdag 20:00 uur. Er wordt een 
aantal rijen daarvoor gereserveerd. 
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 Koffiedrinken is weer mogelijk. Gebruik, als u koffie wilt drinken, na de dienst de uitgang 
van de kerkzaal aan de kant van de keuken (geluidstafel). De uitgang aan de kant van de 
consistorie gebruikt u als u geen koffie wilt drinken. Dat kan aan de tafels in de hal en in 
de zaal naast de keuken. 

Namens de WKR 
Esse van den Burg. 
 
 
Inloopmiddag 
Zoals het nu laat aanzien, kunnen wij 9 maart a.s. weer beginnen met de inloop 
spelletjesmiddag in de zaal van het Hoge Licht.  
Ons team is heel blij om u allemaal weer te ontmoeten. 
Wilt u worden opgehaald, bel met Ina Bannink tel: 515102 
Een dankbaar team 
 
 
Omzien naar elkaar  
Afgelopen dinsdag heeft Ada Wijnveen, Park Seminiarie 56, 3971 SE,  
een operatie aan haar rug ondergaan.  
Op moment van dit schrijven is nog niet bekend wanneer Ada naar huis mag.  
I.v.m. pijnklachten blijft ze wat langer in het ziekenhuis dan was verwacht.  
Nu is het een aantal weken afwachten of de operatie het gewenste effect zal hebben en de 
pijnklachten verminderd zullen zijn.  
 
Ank Arink- Beukenhorst 91,3972 HH, mocht weer thuiskomen vanuit de revalidatie in Doorn. 
Ze is blij en dankbaar om weer thuis te zijn.  
Wel moet ze nog erg voorzichtig zijn tijdens het lopen.  
 
Vorige week heeft Helga Wijnja zich voorgesteld in de Zondagse Nieuwsbrief.  
Zij woont op De Sluis 20, 3972 CV 
 
 
Oekraïne 
Waarschijnlijk is het u niet opgevallen. Afgelopen zondag speelde de organist na afloop van 
de dienst het volkslied van Oekraïne. Een mooi gebaar en ook een mooi stukje muziek. De 
moeite waard om terug te luisteren via Kerkdienst Gemist. 
 
 
Wie helpt Els Kruidenier? 
Beste gemeenteleden 
Zoals elk jaar verzorg ik op de christelijke feestdagen de liturgische tafel met een extra 
accent. 
Nu heb ik een forse frozen shoulder. Behoorlijk pijnlijk en kan ik het niet alleen. Wie zou mij 
willen helpen? Zoals met Henk Reinders is afgesproken, houden we ons aan de verhalen van 
het boekje voor de kindernevendienst over de doortocht door de woestijn. 
Graag een mailtje naar 
els.kruidenier@gmail.com of bel 0653205693 
Hartelijk dank alvast 
Els 
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Filmavond  
Door de coronajaren merken we dat de onderlinge relaties 
geleden hebben aan alle wisselende maatregelen. Graag 
willen we op een ongedwongen manier contact en 
ontmoeting nieuw leven inblazen en we zijn blij en dankbaar 
dat hier weer mogelijkheden voor zijn. Samen een film kijken 
en na afloop wat drinken lijkt ons een goede manier.  
 
Op vrijdagavond 18 maart a.s. willen we samen kijken naar 
de sfeervolle film “WILD” (uit 2014, met Reese Witherspoon) 
Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee klaar, waarna we om 
19.45 uur starten met de film. 
Iedereen van harte welkom !  
 

Met een mislukt huwelijk en de dood van haar moeder achter de rug heeft Cheryl Strayed 
(Reese Witherspoon) alle hoop verloren.  
Na jaren van roekeloos, destructief gedrag, maakt ze een overhaaste beslissing.  
Zonder enige ervaring en alleen gedreven door pure vastberadenheid, begint ze aan een 
wandeling van meer dan 1600 kilometer over de Pacific Crest Trail. 
 
 
Amnesty brieven 
Bij deze nieuwsbrief treft u een informatiebrief aan en 3 Amnesty brieven aan t.w. voor 
Nigeria, Colombia en Zimbabwe: 
Voor Nigeria tegen de gedwongen huisuitzettingen. Veel huizen in de sloppenwijken worden 
door bulldozers met de grond gelijk gemaakt zonder dat bewoners tijdig geïnformeerd 
worden. 
Voor Colombia vanwege de dood van een deelnemer aan een vreedzame wake en het 
buitensporige politiegeweld. 
Voor Zimbabwe voor de vervolging van een activist, omdat hij op een fluitje had geblazen 
tijdens een demonstratie. 
 
      

 
 
Liturgie  Wijkgemeente Immanuel   Zondag     6 maart 2022 
 

Welkom  
 
VOORBEREIDING 
De paaskaars wordt aangestoken  
De gemeente gaat staan 
 
Openingslied: lied 23c vers 1, 2 en 5  
 
Bemoediging en groet 
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De gemeente gaat zitten 
 
Zingen, ter inleiding op het gebed: lied 1010 vers 1  
 
Gebed van inkeer en bede om Gods Geest 
 
Zingen: lied 1010 vers 4 
 
DE HEILIGE SCHRIFT 
Een woord tot de kinderen 
Zingen: projectlied vers 1 en 2 
 
Lezing Oude Testament:   Ezechiël 37 vers 23 -28 
 
Zingen:  lied 78 vers 25 
 
Lezing Nieuwe Testament: Johannes 11 vers 45-57 
 
Zingen:  lied 512 vers 3 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen:  lied 536 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader. 
 
ELKE VOORBEDE EINDIGT MET: 'Zo bidden wij samen'. 
 
Zingen daarna telkens (3x): 'Heer ontferm U' 
 
kinderen komen terug 
 
Collecte 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: lied 763 
 
Zegen 
Zingen: Amen, amen, amen 
 
 
 
 

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