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                                                       Zondag 4 juli 2021 

 
 
Voorganger: ds Henk Reinders 
Ouderling: Erna Allaart 
Diaken: Peter Kingma 
Lector: Mijna Jansen 
Beamist: Rienard Naberman 
Koster: Esse van den Burg 
Organist: Bert Noordegraaf 
 
 
 
 

     U bent er 
 
    God van vertroosting 
    zelfs al voelen we soms niets 
    van uw tegenwoordigheid - 
    U bent er. 
    Al is Uw tegenwoordigheid onzichtbaar, 
    Uw Heilige Geest is altijd in ons 
    aanwezig  
 

Frère Roger van Taizé 
 

 
 
 

Koffiedrinken ná de dienst  
Grappend is het inmiddels wel eens het ‘derde sacrament’ genoemd. Wát kun je dat missen – 
gezamenlijk koffiedrinken en elkaar zo ontspannen ontmoeten; én wat hebben we het gemist. Maar 
daar gaat nu verandering in komen! Bij droog weer is er komende zondag 4 juli en ook zondag 11 juli 
gelegenheid om elkaar na de dienst met een kopje koffie buiten op het kerkplein te ontmoeten. Daar 
zijn een paar statafels en voor ouderen een paar stoelen. 
Christine en Johan Rietveld nemen de leiding in de keuken. We gaan o.l.v. Henk van Voornveld de 
looprichting bij het verlaten van de kerk veranderen zodat u bij het verlaten van de kerkzaal direct 
langs de bar loopt voor koffie/thee en dan ermee naar buiten gaat.  
Van harte welkom om samen de lofzang gaande te houden élkaar rond een kopje koffie te 
ontmoeten! 
 
 

Zondagse Nieuwsbrief 
We zijn (dringend) op zoek naar mensen die de Zondagse Nieuwsbrief willen maken.  
Dit kan door een groepje gemeenteleden opgepakt worden, waardoor je dan eens in de 3 of 4 weken 
aan de beurt bent om de nieuwsbrief te maken. De eerste aanmelding is al binnen, wie volgt ?  
Opgave bij Jenny van Voornveld – jvvoornveld60@hotmail.com of 06 22835197 
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Laatste kindernevendienst 29 augustus?! 
 Per 12 september treed ik na ruim 6 jaar af als jeugouderling. Ik heb de invulling van het ambt altijd 
met veel liefde en toewijding gedaan, maar voel dat het nu tijd geworden is om te stoppen. Ik kan de 
kar binnen het jeugdwerk niet meer in mijn eentje trekken. Helaas heb ik niemand bereid gevonden 
om mijn taken of een deel van mijn taken over te nemen.  
Eén van de taken is de coördinatie van de kindernevendienst. Nu er geen nieuwe coördinator 
gevonden is, ziet het ernaar uit dat de laatste kindernevendienst van wijkgemeente Immanuel op 29 
augustus zal plaatsvinden. Op die zondag zullen we in een overstapmoment afscheid nemen van Joël, 
Samuël en Klaas die na de zomervakantie naar de middelbare school gaan. 
  
Namens de wijkkerkenraad, 
Magda Lijftogt 
 
 
 

Kerkdiensten, uitvaarten en huwelijksdiensten  -   Wijkgemeente Immanuel 
In lijn met de versoepelingen door PKN en CIO, geldt vanaf zaterdag 26 juni het volgende voor onze 
wijkgemeente: 
 
I.v.m. het nog blijven bestaan van 1, 5 meter afstand houden, blijft opgave voor de kerkdiensten 
noodzakelijk. We kunnen maximaal 60 gemeenteleden per dienst ontvangen. U, jij kunt zich hiervoor 
opgeven bij Henk van Voornveld.  
Opgave is tot vrijdag 20.00 uur mogelijk via telefoon of app 06 52646116 of mail 
hjvanvoornveld@hotmail.com 
 
 
 
 

Onderhoud tuin rondom het Hoge Licht 
De afgelopen jaren werd de tuin rondom het Hoge Licht keurig bijgehouden door Joop Koster. Maar 
enige tijd geleden is Joop hiermee gestopt.  
Wie zou zich hier, samen met aantal andere vrijwilligers, voor in willen zetten ? 
Ook hiervoor geldt, vele handen maken licht werk.  
Opgave bij Henk van Voornveld – hjvanvoornveld@hotmail.com of 06 52646116 
 
 
 
 

Verhuisbericht 
Met ingang van 8 juli a.s. hoop ik te verhuizen naar Faunalaan 139,  3972 PP Driebergen . 
 
Hartelijke groet van Lutske Hofman 
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Bericht van de diaconie 
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op 
vakantie. Geld voor leuke uitjes is er dikwijls niet.  
Met de Actie Vakantietas van Kerk in Actie kunnen kerken in heel Nederland 
kinderen in ‘armoede’  in hun eigen plaats of regio verrassen met een 
rugzak vol verrassingen.  
Onze kerk/diaconie doet dit jaar voor het eerst hieraan mee.   
Met een aantal diakenen zijn we de afgelopen weken bezig geweest met 
nadenken over de inhoud en hoe de tasjes af te leveren in die gezinnen 
waar het nodig is. Uiteindelijk kwamen we tot de volgende inhoud: een cadeaubon van 
speelgoedwinkel Planethappy, een vakantieboek van de Readshop, ijsmunten van ijssalon 
TreMontie, meerdere boekjes van de Pop-up Bookstore en een toegangskaartje voor zwembad “de 
Zwoer”. Deze bedrijven hebben enthousiast meegewerkt en ons aanzienlijke korting gegeven.  

 
Voor de bezorging hebben we contact opgenomen met het 
Sociaal Dorpsteam Utrechtse Heuvelrug. 
Van hen kregen we geen directe adressen vanwege privacy, 
maar zij hielpen ons met  aantallen, leeftijden en de verdeling 
meisje/jongen.  
In de laatste week voor de grote vakantie zal het Sociaal 
Dorpsteam zorgen dat de tassen met inhoud en met een groet 
van ons op de juiste plek terecht komen. 

 
Na de vakantietijd laten wij u graag weten hoe de tasjes ontvangen zijn. 
 
Namens de Diaconie, 
Ab van Westreenen 
 
 

 
 
 
 
Collectes:  
GZB/IZB – Binnenland ‘Met open armen’, Nieuwegein: 
Cross Culture Nieuwegein (CCN) is een multiculturele geloofsgemeenschap in Nieuwegein. 
Kenmerkend voor deze jonge kerk: ontmoeting en gastvrijheid, een plek waar iedereen zich 
thuis voelt. Belangrijk voor CCN is hulpverlening. Er komen veel vluchtelingen op hun pad. 
Kwetsbare mensen met allerlei problemen als gevolg van migratie. Mensen aan de rand van 
de maatschappij. 
Van harte aanbevolen!  
Wij nodigen u uit bij te dragen: Per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Driebergen o.v.v. “GZB/IZB” . Van harte aanbevolen!   
 
 De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven 
vermeld: graag o.v.v.“Plaatselijke kerk”.  
  
Voor hen die bij de kerkdienst van komende zondagmorgen fysiek aanwezig zijn, is er ook de 
mogelijkheid aan het einde van de dienst de financiële bijdrage in de gereed staande collectebussen 
te deponeren 
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Liturgie  Wijkgemeente Immanuel   Zondag 4 juli 2021 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Aansteken Paaskaars 
 
Zingen: Psalm 122: 1, 3 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: NLB 1005: 1, 2, 4 
 
Gebed 
Gebodslezing 
 
Zingen: Psalm 85: 3, 4 
 
Gebed 
1e Schriftlezing: Jeremia 29: 1-14 
Zingen: NLB 713: 1, 2,3 
 
2e Schriftlezing: Mattheüs 5: 13-16 
Zingen: NLB 713: 4, 5 
 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: NLB 940  - Nederlandstalige versie 
 
Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Zingen: NLB 870: 1, 3, 5, 7, 8 
 
Zegen – beantwoord met 3x amen 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 

 
 
Kopij voor volgende Zondagse Nieuwsbrief voor a.s. donderdag 8 juli a.s. naar 
jvvoornveld60@hotmail.com 


