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                                                       Zondag 11 juli 2021 

 
 
 
Voorganger: ds Henk Reinders 
Ouderling: Jenny van Voornveld 
Diaken: Rolf van den Berg 
Lector: Rose Marie van Asselt 
Beamer: Jan-Willem Sturm 
Koster: Gerrit Pijper 
Organist: Marcus de Haard 
 
 
 
 
     Stort je hart voor Hem uit……. 
     Psalm 62:9b 
 
Je hoeft je zorgen niet alleen te dragen,      Hij laat je moeilijkheden niet verdwijnen 
er is een God die alles van je weet        maar helpt je wel op zijn manier er door ! 
en je niet overmatig zal belasten,       Zolang je hart zich dus maar voor Hem opent, 
omdat Hij altijd eerst je schouders meet.      vind je bij Hem altijd een luisterend oor. 
Zijn zicht op jouw privé omstandigheden      Blijf dus niet langer in je eentje tobben, 
reikt verder dan wat jij met jouw verstand      maar laat Hem delen in je angst en pijn. 
in wezen nauwelijks weet te achterhalen,      dan zal je merken dat Hij naar je omziet 
want nooit vind je Hem werkloos aan de kant.     en….. er van uur tot uur voor jou wil zijn !  
 
(ingezonden door Geesje Barents)  
 

 
 
Op trektocht: terugblik gemeenteavonden 
Wat hebben we als gemeente twee bijzondere gemeenteavonden gehad! Met dankbaarheid kijkt de 
wijkkerkenraad terug op openhartige en opbouwende ontmoetingen waarbij er ook ruimte was voor 
kwetsbaarheid.  
Verspreid over twee avonden hebben ruim 70 gemeenteleden meegedaan. Ook bereikten ons via 
mail en post reacties op de drie brieven aan de gemeente. Alle ademen ze grote betrokkenheid bij en 
liefde voor de gemeente. 
Als het gaat om de eigenheid van de wijkgemeente vielen woorden als warme gemeenschap, 
familiegevoel, thuiskomen en omzien naar elkaar. Daarnaast herkenden velen zich in de beschreven 
geestelijke identiteit van de gemeente, waarin Christus centraal staat. Het belang van goed 
verzorgde erediensten werd regelmatig genoemd. Maar ook werd gezegd dat de eigenheid niet altijd 
goed zichtbaar is en er weinig onderscheid is met de Grote Kerk. Dat is voor een aantal 
gemeenteleden een reden om te zeggen dat verdergaande verbinding juist daar gezocht moet 
worden. 
Als het om de verbinding met Traject 24 gaat klonk vaak dat er met hen samenwerking gezocht moet 
worden. Duidelijk was bij velen het verlangen naar verbinding, maar dan wel vanuit een volwassen 
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grondhouding met ruimte voor eigenheid. De concrete suggesties varieerden van voorzichtig, stap 
voor stap tot gezamenlijke diensten en mogelijk fuseren, zeker bestuurlijk. Uiteraard werden ook de 
pijn en - bij een aantal - het trauma van de scheuring benoemd. Het is wezenlijk dat die (h)erkend 
worden, maar dat die ook om verwerking en loslaten vragen en de blik op de toekomst niet blijvend 
moeten verduisteren. 
Identiteit en eigenheid, en de samenwerking met Traject 24 en de Grote Kerk, zijn thema’s waarover 
we in het najaar graag met u doorpraten. We zijn op trektocht. We moeten in alle oprechtheid wél 
opmerken dat hier urgentie ligt, zeker bij afnemende betrokkenheid en financiële middelen.  
Terecht werd diverse keren gewezen op het vrijwel ontbreken van jongeren en jonge gezinnen.  
Dat dient ons echt een zorg te zijn, evenals de sterke naar binnen gerichtheid van de gemeente. 
Met betrekking tot ambten en taken in de gemeente werd geopperd dat we speelser met de 
kerkorde dienen om te gaan en dat we moeten zoeken naar heldere omschrijving van taken en 
ambten. Te vaak ervaren mensen dat je binnen de kortste keren allerlei taken erbij krijgt, als je 
ergens instapt in het kerkelijk werk. Dit stapelen van taken is niet goed voor de draagkracht.  
Blij verrast zijn we als kerkenraad door het aanbod van diverse gemeenteleden om een taak of ambt 
op zich te nemen. We gaan de komende tijd met mensen in gesprek hierover en na de 
zomervakantie gaat u hier meer over horen. 
Tenslotte: veel dank voor uw, jouw input. Ook dank voor het gebed van velen rondom deze avonden. 
Zonder open handen naar God en Zijn Geest zal het niet gaan.   
 
Laat God je onafscheidelijk vergezellen en je begeleiden op al je wegen; 
Laat Christus de staf zijn in je hand en de richting van elke voetstap; 
Laat de Geest voor je zijn als de wind in de rug, die je brengt op wegen van vrede. 
Wees gezegend, ga met God. 
Amen 
 
 

Koffiedrinken ná de dienst 
Ook zondag 11 juli is er gelegenheid om elkaar na de dienst met een kopje koffie of thee 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 en élkaar rond een kopje koffie te 
ontmoeten! 

 
 
Kerk-app Protestantse Gemeente Driebergen 
Hij is mooi de app van onze eigen kerk op je mobiele telefoon! Om daarmee te communiceren met 
andere leden. Om groepen te vormen. Om makkelijk afspraken te maken. Om in de agenda te 
kunnen zien wat er te doen is. Om direct informatie te krijgen over activiteiten. Om te zien waar de 
kerkdienst over gaat. Om elkaar te inspireren. Om makkelijk digitaal aan een collecte te kunnen 
doneren. En dat allemaal in één app, die veilig is en privacy waarborgt. 
Inmiddels hebben zich aardig wat gemeenteleden aangemeld. Anderen aarzelen nog of weten niet 
goed hoe ze het doen moeten. Vandaag – zondag 11 juli – is Henk Breukink na de dienst volop 
beschikbaar om u, jou te helpen de app te installeren en eventuele vragen te beantwoorden. 
Schroom niet en doe een appèl op zijn kennis en kunde. En zoek thuis alvast een leuke foto van uzelf 
uit zodat we ook het gezicht zien van elkaar op de app! 
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Kinderkerk en picknick - Zondag 11 juli  
Zondag 11 juli is er kinderkerk voor kinderen van wijkgemeente Immanuel en Catharijne in Nieuw 
Salem. De laatste keer voor de zomervakantie.  
En om de zomer, waarin we weer meer mogen binnen en buiten de kerk, goed te beginnen willen na 
de kerkdienst en het koffiedrinken met elkaar gaan picknicken. Kinderen, jongeren en ouderen zijn 
van harte welkom.  
Het idee is eenvoudig: neem zelf eten en drinken mee en een kleed (of stoel) om op te zitten.  
We treffen elkaar na de dienst in Park de Wildbaan voor een gezellig en ongedwongen samen zijn.  
Bij slecht weer blijven we in de Grote kerk. Er is geen eindtijd, je bent vrij om te blijven of naar huis 
te gaan. Aanmelden is ook niet nodig. We laten ons verrassen met wie er komt. 
 
Graag tot de 11e! 
Ariadne, Magda, Marina, Henk en Gerrit 

 
  

 
 
Bevestiging in het ambt van predikant en intrede 
In de afgelopen jaren ging met enige regelmaat in onze diensten proponent mevr. Elizabeth van 
Deventer uit Woudenberg voor. Naast haar studie was ze werkzaam als fysiotherapeut in de huizen 
van De Brug hier in het dorp en de laatste paar jaar ook als geestelijk verzorger.  
Op zondag 11 juli zal zij in het ambt van predikant worden bevestigd en worden verbonden aan de 
Protestantse Gemeente van Aalten. 
De feestelijke dienst vindt plaats om 15.00 uur in de Oude Helenakerk te Aalten. 
Ik mag haar bevestigen in het ambt van predikant en ga dat met grote vreugde doen. En het is ook 
met diep respect voor de weg die zij gegaan is. 
We bidden Elizabeth een goede en gezegende tijd toe in Aalten en hopen haar als predikant nog 
eens te begroeten voor een preekbeurt in onze gemeente.  
ds. Henk Reinders  
 

 
Kerkdiensten -  Wijkgemeente Immanuel 
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 

 



4 
 

Fietsend de verbinding aangaan. 
Tijdens een fietsvakantie dit jaar is het idee ontstaan om een fietstocht te organiseren.  
Wat is er leuker om al fietsend de verbinding aan te gaan. Fietsen kan bijna iedereen, jong en oud, 
met een gewone of elektrische fiets.  
Samen met partner in crime Henk Voornveld gaan we een tocht organiseren van ± 30 km in de regio. 
De tocht zal uit twee delen bestaan, waarbij je bij het rustpunt de terugreis ontvangt.  
De fietstocht is niet zomaar een fietstocht. Naast het gezellig samen zijn en met een ander op te 
fietsen wordt het ook een soort van puzzeltocht. Goed opletten dus. 
Wil je mee fietsen maar niet alleen, geen probleem er zullen meer mensen zijn die alleen komen 
waar je al fietsend bij aan kan sluiten.  
Meer informatie zullen de deelnemers verkrijgen na opgave deelname. Datum fietstocht wordt 
zaterdag 24 juli 2021, start tussen 1 en 2 uur ’s middags.   
Bij slecht weer zal de fietstocht worden geannuleerd en mogelijk verzet worden op een nader te 
bepalen dag. 
Opgeven kan tot en met zondag 18 juli. Dit via mail, WhatsApp of bellen na 18:00 bij Monica Walst. 
Mailadres: walstmo@gmail.com 
Mobiel: 06 51120151 
 
 

Nieuwe koster 
We hebben een nieuwe koster. Monica Walst heeft aangegeven deze taak op zich te willen nemen. 
Afgelopen zondag heeft ze al een keer meegelopen om zich voor te bereiden op deze mooie taak.  
En het is al duidelijk dat Monica niet van het kijken alleen is, ze houdt van aanpakken! 
Vandaag loopt zij mee met Gerrit, de nestor van ons kostersgilde. 
Monica, van harte welkom bij het gilde, fijn dat je deze taak op je schouders neemt en natuurlijk veel 
succes bij het uitvoeren ervan. 
 
 

Kindernevendienst 
We zijn blij dat er opvolgsters gevonden zijn voor Magda Lijftogt, voor wat betreft de coördinatie van 
de kindernevendienst.  Mijna Jansen heeft aangegeven, dit samen met haar dochter Mijna op te 
willen pakken. Dames, hartelijk dank hiervoor !  
We zijn dankbaar dat de kindernevendienst op deze manier toch door kan blijven gaan.  
 
 

Onderhoud tuin rondom het Hoge Licht.  
Voor het verzorgen van de tuin rondom het Hoge Licht hebben zich 3 mensen aangemeld. Vanuit de 
Wijkgemeente Immanuel; Rose Marie van Asselt en Marry Rijneveld en vanuit Traject24 Aja de 
Kamp. Dames, dank jullie wel en we wensen jullie goede tijden tijdens het tuinieren.  
 
 

Zondagse Nieuwsbrief 
Rose Marie van Asselt, Christine Rietveld en Karin Breukink hebben zich opgegeven om mee 
te werken aan het maken van de Zondagse Nieuwsbrief.  Na de zomervakantie zullen zij hier 
mee starten ! 
Ook hier zijn we natuurlijk heel erg  blij mee ! Dank jullie wel !  
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Liturgie  Wijkgemeente Immanuel   Zondag 11 juli 2021 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de Paaskaars 
 
Zingen: Psalm 121: 1, 2, 4  uit: de Nieuwe Psalmberijming  
 
1. Mijn ogen kijken naar omhoog.  2. Hij laat je voeten veilig gaan. 
Ik zie de bergen staan,    Als jij obstakels ziet: 
daar komt mijn hulp vandaan,   je helper sluimert niet. 
daar houdt de HEER mij in het oog;  Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan 
Hij maakte en bewaarde    en laat zijn steun ervaren. 
de hemel en de aarde.    Hij zal zijn volk bewaren. 
 
4. De HEER bewaart je voor het kwaad. 
Je ziel, je leven zal 
bewaard zijn, overal. 
Waar je ook komt of waar je gaat – 
voor nu en na dit leven 
zal Hij bescherming geven. 
 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: NLB 975: 1, 2, 3  “Jezus roept hier mensen samen” 
 
Gebed 
Gebodslezing: Johannes 15: 9-17 
 
Zingen: NLB 834: 1, 2 ,3  “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht” 
 
Gebed 
1e Schriftlezing: Jeremia 38: 1-13 en 39: 15-18 
 
Zingen: Psalm 130: 1    uit: de Nieuwe Psalmberijming 
 
1. Vanuit het diepe duister 
vind ik geen uitweg, HEER. 
Ik schreeuw om redding; luister, 
geef aandacht, reageer. 
U kent mijn hele leven, 
mijn zondige gedrag. 
Toch wilt U steeds vergeven. 
Uw naam verdient ontzag! 
 
2e Schriftlezing: Lucas 7: 1-10 
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Zingen: Psalm 130: 2  uit: De Nieuwe Psalmberijming 
 
2. Ik blijf de HEER verwachten, 
mijn ziel ziet uit naar Hem. 
Zijn woord vult mijn gedachten; 
ik hunker naar zijn stem. 
De HEER laat van zich horen, 
blijf hopen, Israël! 
Eens zal de morgen gloren 
van redding en herstel. 
 
Verkondiging 
 
Luisteren:  Zo zingt mijn ziel / Hoe groot zijt Gij  - Kerken zingen samen PKN en EO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Tgl3r-gdF5U 
 
Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Zingen: NLB 418: 1, 2  “God schenk ons de kracht” 
 
Zegen – beantwoord met gezongen Amen 
 
Orgelspel 

 
 
 
Collectes:  
Plaatselijke Schuldhulpverlening: 
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de 
toenemende schuldenproblematiek zeker in deze coronatijd. Overal in het land schieten de 
professioneel opgeleide maatjes mensen te hulp die vastlopen met hun financiën. SchuldHulpMaatje 
geeft géén geld. Wat de vrijwilligers wel doen: zij komen langszij en helpen iemand om weer orde op 
zaken te stellen De diaconie van de Protestantse Gemeente Driebergen is zeer actief betrokken bij 
het project SchuldHulpMaatje. Uw steun is onmisbaar. 
 
Wij nodigen u uit bij te dragen: Per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Driebergen o.v.v. “SchuldHulpMaatje” . 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 
 
 
 

Kopij voor volgende Zondagse Nieuwsbrief voor a.s. donderdag 15 juli a.s. naar 
jvvoornveld60@hotmail.com 


