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Zondag 9 januari 2022 
 
Voorganger:   Da. E. van Schie  
Ouderling:    Carl Altena  
Diaken:    Imarda Bikker  
Lector:    Janneke Wolbers 
Beamist:    Rein Zoethout 
Koster:    Rolf van den Berg 
Organist:    Bert Noordegraaf 
Kindernevendienst: Mijna 
Paaskaars aansteken: Lumya 
 
 
DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 
 
2-jarig ZWO Project:  YFC & Bethania 
YFC: gericht op jongeren van 4 – 16 jaar. Het idee is dat dit ook aansluit bij de 
Kindernevendienst en Catechisatie groep leeftijden.  
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.” 
 
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 ZWO Project: YFC en Bethania” 
 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
 
 
Afwezigheid predikant 
Van zaterdag 1 januari tot en met zondag 9 januari is onze wijkpredikant afwezig en 
niet beschikbaar voor gemeentewerk. In dringende pastorale situaties of bij 
verzoeken tot voorbede kunt u contact opnemen met ouderling pastoraat Jenny van 
Voornveld: 06-22835197 of jvvoornveld60@hotmail.com 
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Stiltewandeling 15 januari 
In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat er op 15 januari om 14.30 uur een stiltewandeling 
gehouden zal worden.  In deze nieuwsbrief maken we het thema bekend. 
Het thema zal zijn: Thuiskomen bij jezelf 
Aan de hand van het bijbelverhaal over Zacheüs die Jezus bij hem thuis ontving (Lucas 19: 1-
8), kijken we naar hoe Jezus zich thuis voelde bij mensen van alle allooi; doordat hij zich 
volkomen thuis voelde bij zichzelf. Hoe kunnen wij thuiskomen bij onszelf en ons thuisvoelen 
bij de ander? Wat wil God ons zeggen?  
Mocht jij/u zich door dit thema aangesproken voelen en enthousiast geworden zijn, meld je/ 
meldt u zich dan aan bij  Magda Lijftogt-Jansen, mc_lijftogt@hotmail.com of Jenny van 
Voornveld, jvvoornveld60@hotmail.com  
Startpunt: Gezondheidscentrum de Bosrand aan de Arnhemse Bovenweg 285. 
Hartelijke groet namens de taakgroep nieuwe initiatieven voor de middengroep 
 
Wie helpt? 
Wie is bereid om 1 à 2 keer per week een warme maaltijd te koken voor een oudere heer? 
Uiteraard tegen vergoeding. 
Hij lust graag een gewone "Hollandse pot", dus aardappelen, groenten, stukje vlees met wat 
jus. Het toetje verzorgt hij zelf. Hij woont vlak bij 't Hoge Licht. 
Voor meer informatie kunt u bellen naar zijn dochter: 06-49626061 

Omzien naar elkaar 
Liesbeth Doornebal, Engweg 83, 3972 JE is na een verblijf van aantal weken in Zonnehuis in 
Doorn weer thuis. Ze is God dankbaar dat ze thuis verder kan revalideren. Het vergt nog enig 
geduld van haar, maar ze is blij dat er vooruitgang in zit en pijnmedicatie niet meer nodig is.  
 

Amnesty Brieven 
Bij deze nieuwsbrief treft u 4 bijlagen aan van Amnesty International. 
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Liturgie  Wijkgemeente Immanuel   Zondag     9 januari 2022  
 

Openingslied  Psalm 27:1 
Bemoediging en groet  
Lied Opw 125: Heer ik kom tot u, hoor naar mijn gebed 
Gebed 
NLB 632:  Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven 
Bijbelgedeelte:  Hagaii 1: 1-3 
Lied NLB 875: Father we love you 
Verkondiging  
Lied Nederland Zingt: Wat een wonder dat ik meewerken mag - YouTube 
 

 
 

Dankgebed  
Collecte  
Slotlied NLB 425:  Vervuld van uw zegen 
Zegen 
 

 
 
 
 
 

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