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Zondag  Startzondag 12 september 2021 

 
 
Voorganger:   ds. Henk Reinders 
Ouderling:       Jenny van Voornveld 
Lector:            Janneke Wolbers 
Diaken:           Henk van Voornveld 
Orgel:             Wouter Harbers 
Viool:              Robert Cekov 
 
 
Nieuwe ambtsdragers en medewerkers, maar ook afscheid 
Op zondag 12 september gaan wij met vreugde over tot de bevestiging van de volgende 
gemeenteleden in het ambt:  
Carl Altena, Boswijklaan 7A, 3941 ZM Doorn als ouderling-kerkrentmeester en vicevoorzitter van de 
wijkkerkenraad 
Joke van Heusden – van Ommeren, Vossenkamp 16, 3972 VJ als ouderling voor vorming en 
toerusting.   
Lex Lemckert, Horstlaan 29, 3971 LA als diaken met bestuurlijke taken binnen de PGD. 
Leo Blom, Sparrenlaan 15, 3971 PT als ouderling-kerkrentmeester met als taak het secretariaat 
In verband met zijn vakantie zal Esse van den Burg, W. Banninglaan 23, 3972 SJ als ouderling-scriba 
op zondag 3 oktober bevestigd worden. 
 
Daarnaast bedanken we van harte een aantal mensen die gedurende vele jaren zich met hart en 
ziel voor de gemeente hebben ingezet, maar voor wie nu de tijd is gekomen om dat stukje werk aan 
anderen over te dragen: Ellen van Amerongen, diaken gedurende 12 jaar; Peter Kingma,  diaken 
gedurende 6 jaar en tijdelijk scriba; Magda Lijftogt, jeugdouderling gedurende 6 jaar en 
vicevoorzitter wijkkerkenraad; Erna Allaart, ouderling gedurende 6 jaar en Klaas Allaart, secretaris–
kerkrentmeester gedurende ruim 8 jaar; Joop Koster,  pastoraal medewerker gedurende  ruim 6 
jaar en 13 jaar tuinman van de kerk. Ook zijn vrouw Nel treedt terug als wijkbezoekster. 
 
CWN-Najaarsconventie, donderdag 21 – zondag 24 oktober, De Betteld, Zelhem 
Het thema voor de conventie is Tent voor de Ziel. Waar is jouw ziel thuis. Is dat een kerk, is het een 
andere plek? Soms loop je met je ziel onder je arm. Je weet niet goed waar je het moet zoeken: 
waar zou jouw ziel, of die van een ander, een plek kunnen vinden en een beetje rust? We vragen 
ons af of er zoiets bestaat als een Tent voor de Ziel, een tijdelijke rustplaats waar je samen met 
anderen, getroost, verrast, aangezet wordt om te leven. Ook als je rusteloos bent, of op de vlucht 
misschien. Is de kerk jouw Tent voor de Ziel? Of misschien zelfs die oude dorpskerk? 
Sprekers: Gor Khatchikyan, tijdens de coronacrisis maakte hij vlogs in het programma 
#Frontberichten over zijn werk als spoedeisendehulparts.  
Rik Torfs, Belgisch hoogleraar aan de KU Leuven en kerkjurist; schrijver van het boek: De kerk is 
fantastisch! 
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Daarnaast een viering met Reinier Sonneveld en de band Mensenkinderen. En verder: workshops, 
dienst van ziekenzalving en voorbede, zingen en jeugd- en kinderwerk. Opgave via website CWN-
CWJ. 
 
 Op 15 september beginnen we weer met de iko ochtenden. Om 10 uur starten we met een 
concert  door Bas Verheijden in de Grote Kerk. 
“Lieder ohne Worte”  
Bas speelt Mozart en Schubert op zijn eigen vleugel. 
We maken gebruik van de ingang: De Lei  86 
In verband met de corona maatregelen wordt alleen vooraf koffie geschonken en is er geen pauze. 
Wij vragen een tegemoetkoming in de kosten €5,-- 
 
Dit concert belooft weer een muzikaal feest te worden en een mooie start van het najaar seizoen. 
Er is dit najaar maar een lezing per maand die gehouden zal worden in ‘t Hoge Licht in Driebergen. 
 
Nieuwsbrief Wouter Harbers 
Op www.koffieconcerten.nl vindt u de nieuwsbrief over de optredens van Wouter Harbers. Van 
harte bij u aanbevolen! 
  

  

 
Liturgie Startdienst  Zondag 12 september 2021  RCN-Grote Bos 
“Van U is de toekomst” 
 
Muziek 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: NLB 1005: 1, 2, 4    
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Psalm 130: 3, 4  
 
Gebodslezing 
 
Gebed 
 
Moment met de kinderen 
 
Zingen: NLB 8b 
 
Gebed 
 

http://www.koffieconcerten.nl/
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Schriftlezingen: Mattheüs 28: 16-20 en Filippenzen 4: 1-9 
 
Zingen: Opwekking 717 “Stil mijn ziel, wees stil” 
 
Verkondiging 
 
Muziek: “You raise me up” 
 
Afscheid van ouderlingen Erna Allaart en Magda Lijftogt; diakenen Peter Kingma en Ellen van 
Amerongen; kerkrentmeester Klaas Allaart; pastoraal medewerker Joop Koster 
 
Zingen: NLB 273: 1, 2 
 
1.Loof God, die zegent al wat leeft, 
der hemelen Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft. 
die ver is, is nabij. 
 
2.Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 
dat naar de morgen vaart. 
Hij is de hartslag van ons werk, 
Hij houdt het welbewaard. 
 
Bevestiging tot ouderling Joke van Heusden, tot ouderling-kerkrentmeester Carl Altena en Leo 
Blom, tot diaken Lex Lemckert 
 
Onderwijzing  

• Beloften 
• Handoplegging en zegen 

 
Belofte van de gemeente 
 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
Belooft u deze ambtsdragers te omringen met uw meeleven, hen bij te staan in onze gezamenlijke 
dienst aan Jezus Christus en zijn Rijk 
en hen keer op keer te dragen met uw gebed? 
 
Antwoord: Ja, van harte! 
 
Zingen: “Breng ons daar waar mensen leven” (melodie LvK 435) 
 
1.Breng ons daar waar mensen leven 
wachtend op een woord van hoop 
Doe ons delen, doe ons geven 
in uw Geest zijn wij gedoopt. 
Laat uw Naam ons leven worden 
rode draad in ons bestaan 
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ankervast vandaag en morgen 
kracht en moed om door te gaan 
 
2.Breng ons daar waar mensen wonen 
geef hen bij elkaar een thuis 
waar ze liefde mogen tonen 
samen delen last en kruis. 
Breng ons daar waar in de stilte 
brood gebroken wordt, gedeeld 
waar uw Geest door alle kilte 
breekt en zalft en harten heelt 
 
Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader 
 
Zingen: NLB 913: 1, 3, 4 
 
Zegen – beantwoord met   “Vrede wens ik je toe”  uit: Iona 
 
Vrede wens ik je toe, 
liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, 
leef met zijn liefde, 
Vrede wens ik je toe. 
  
Zegen wens ik je toe, 
aandacht wens ik je toe, 
dat er mensen zijn 
met wie je kunt delen. 
Zegen wens ik je toe 
 
Muziek 
 

 

Collectedoel: 
Let op dit is de enige collecte bij deze dienst! 
 
Gaandeweg, van ziekenhuis naar vakantiehuis 
NL55ABNA 053 50 60 300 t.n.v. RCN Vakantieparken o.v.v. Stichting Gaandeweg. 
 
Gaandeweg organiseert vakanties voor gezinnen waarvan een van de kinderen is getroffen door 
kanker. De stichting zorgt ervoor dat die gezinnen tussen alle behandelingen, chemo’s en 
ziekenhuisbezoeken door, weer even echt gezin kunnen zijn. Van ziekenhuis naar vakantiehuis, is 
dan ook de missie van Gaandeweg. Even de zorgen opzij, lekker spelen met papa, mama, broertjes 
en zusjes. Over de kosten en de organisatie hoeven deze gezinnen niet na te denken. Om deze 
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gezinnen een weekje vakantie te kunnen aanbieden, bezit en beheert Stichting Gaandeweg een 
aantal vakantiehuizen in Nederland. Daarnaast stelt RCN jaarlijks een 50- tal gratis weekjes 
beschikbaar in haar vakantieparken. Gaandeweg bestaat ruim 30 jaar, is actief in heel Nederland en 
ANBI en CBF gecertificeerd. Voor het realiseren van de vakantieweken is Stichting Gaandeweg 
geheel afhankelijk van giften. Op dit moment spaart Stichting Gaandeweg voor een vakantiehuis in 
de regio Utrecht. Omdat alle kinderen die kanker krijgen sinds 2018 worden behandeld in het 
Prinses Maxima Centrum in Utrecht, vinden veel ouders (en hun behandelaars) het fijn om hier 
dichtbij te verblijven voor het geval medische hulp onverwachts nodig blijkt. Met het management 
van RCN-vakantiepark “Het Grote Bos” in Doorn hebben de eerste gesprekken al plaats gevonden 
voor het realiseren van een Gaandeweg-vakantiehuis. Een bijdrage om een stap dichterbij dit doel 
te komen, zou bijzonder welkom zijn. Dat zal in 2021/2022 daadwerkelijk gerealiseerd worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Tim van Roon 
Recreatiemanager 

 

 

RCN Vakantiepark het Grote Bos 
Hydeparklaan 24, 3941 ZK Doorn 
T: 
E: t.vanroon@rcn.nl 
W: www.rcn.nl 

 

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