
1 
 

                                   
                                                       Zondag 14 november 2021 
 
Voorganger:   Ds. Kees van der Kooi  
Ouderling:    Carl Altena   
Diaken:    Khurram Akhtar  
Lector:    Mijna Jansen  
Beamist:    Hendrik-Jan Jansen  
Koster:    Esse van den Burg  
Organist:    Marcus de Haard  
Kindernevendienst: Joop 
Aansteken kaars:  Eva 
 
De collectes op deze zondag 
Oogstdienst: Voedselbank inzameling goederen Voedselbank Utrechtse Heuvelrug  
Ook in Driebergen zijn er mensen die in (stille) armoede leven. De kerken zien zich daarom 
genoodzaakt nog vaker in te springen om aan meer mensen hulp te kunnen verlenen. Ook 
de kerken in Driebergen hebben hiermee te maken. De effecten van de Coronacrisis en 
economische neergang is zichtbaar in het aantal hulpvragen bij de kerken. Die hulpvragen 
zijn spectaculair gestegen. Wij vragen uw steun. 
 
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 Voedselbank” 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
 
Corona (vervolg) 
Naar aanleiding van de ontwikkelingen rond corona (toenemend aantal besmettingen, 
maatregelen van de overheid) heeft uw kerkenraad begin deze week overleg gehad. 
We zijn ons als kerkenraad bewust van het feit dat we een verantwoording hebben ten 
opzichte van onze gemeenteleden, vrijwilligers en beroepskrachten. We zijn gekomen tot de 
volgende maatregelen: 

• Aanmelden wanneer u de dienst bij wilt wonen (uiterlijk vrijdag 20:00 uur bij Henk van 
Voornveld, 06-52646116 of hjvanvoornveld@hotmail.com); 

• Bij klachten thuisblijven; 
• Mondkapje op bij binnenkomst; 
• Handen desinfecteren bij binnenkomst; 
• Binnen 1,5 m afstand houden, dus geen handen schudden e.d.; 
• U krijgt weer een plaats aangewezen, zodat er twee stoelen (= 1,5 m) tussenafstand blijft; 
• Als u zit mag het mondkapje weer af; 
• Er mag gezongen worden; 
• Met pijn in het hart: Koffiedrinken na de dienst doen we (voorlopig) niet meer; 
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• Na de dienst gaan zitten en op aanwijzing van de coördinator het kerkgebouw verlaten.  
Alles bij elkaar dus weer een stap terug en dat vinden we als WKR zeer spijtig. Mocht de 
situatie wijzigen dan zal de kerkenraad opnieuw bekijken welke gevolgen dat voor onze 
gemeente heeft. Ook voor de kerktaxi geldt het advies om mondkapjes te dragen. 
Namens de WKR, Esse van den Burg. 
 
Omzien naar elkaar 
We leven mee met Miro en Marjolein de Souza-Visser, Brinkseweg 2C, 3971 VB. Een broer 
en schoonzus van Miro, zijn bij een auto-ongeluk in Brazilië beiden om het leven gekomen. 
Ze laten vier kinderen achter. Zeer ingrijpend allemaal voor de hele familie de Souza. We 
bidden hen Gods ontferming toe. 
 
Psalmen in expressie                       
De volgende en tevens laatste avond wordt gehouden op dinsdag 16 november. 
In het Hoge Licht, 19.30-22.00 uur, met vanaf 19.15 uur,  inloop met koffie/thee. 
Met hartelijke groet, Els Kruidenier en Henk Reinders  
 
Thema-avond Lectio Divina 
Het vinden van tijd om bezig te zijn met de bijbel en met gebed is soms best lastig. We zijn 
drukke mensen en zijn misschien al blij als we tijd vinden voor een korte podcast.  
Er bestaat een manier van meditatief en biddend omgaan met de bijbel die veel mensen 
aanspreekt, lectio divina.  
Graag nodig ik u uit voor een thema-avond over lectio divina. Centraal staat een boekje van 
ds. Jos Douma met de titel ‘Stil, mijn ziel’ (uit 2020). Tijdens de avond vertel ik meer over de 
methode en gaan we er samen wat mee oefenen.  
U bent van harte welkom op woensdag 24 november 2021 in ‘t Hoge Licht (zaal 4). Om 19.30 
is er koffie en thee. Er is ruimte voor maximaal 15 personen. Fijn als u zich aanmeldt bij mij 
via ewoudjonker@gmail.com   
Ewoud Jonker, stagiair wijkgemeente Immanuel Driebergen, 0651507356 
 
ENGELENPROJECT - WILT U OOK EEN ENGEL ZIJN? 
Omzien naar elkaar is één van de dingen in onze kerk die belangrijk zijn, maar ook voor 
mensen daarbuiten. Met het engelenproject willen we mensen die een moeilijke of 
spannende tijd doormaken, op welke manier dan ook, aandacht geven, hen laten merken 
dat we aan hen denken, dat ze er niet alleen voor staan. Dat doen we door ze te verrassen 
met een klein gebaar, bijvoorbeeld een kaartje in de bus, door hen tussen Sint en Kers een 
klein kadootje te geven, door ze zelfgebakken koekjes te bezorgen, enz. enz. Daarom hebben 
we 2 vragen aan u: 

1. We zijn op zoek naar engelen, naar mensen die bereid zijn om voor iemand iets te maken 
(kaart, iets lekkers, een klein kadootje te kopen enz.) en dat bij iemand thuis te brengen; 

2. En we vragen u ook om namen en adressen in te leveren (bij: Imarda Bikker, email: 
imardabikker@gmail.com) van mensen van wie we weten dat ze zo’n engel goed kunnen 
gebruiken.  
De komende 3 zondagen (14, 21 en 28 november) liggen er aanmeldingskaarten klaar in de 
kerk. U kunt deze inleveren voor 1 december. Begin december koppelen we namen van 
engelen van ontvangers aan elkaar. Bij het kleine gebaar dat we bezorgen komt er een kaart 
dat deze attentie komt van onze kerkelijke gemeenschap. 
Bij vragen kunt u terecht bij Imarda Bikker, tel: 06-31051207 
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Beste gemeenteleden, 
Eén dezer dagen zullen de adventskalenders weer binnen komen. En net zoals vorig jaar lijkt 
het ons een mooi gebaar dat deze weer bezorgd gaan worden bij alle gemeenteleden. 
Daarom onze vraag wie wil er mee helpen om deze te verspreiden ? 
Het is de bedoeling dat ze vóór zondag 28 november (1e advent) rond gebracht zijn. 
Opgave bij Jenny van Voornveld,  tel: 06 –22835197 of jvvoornveld60@hotmail.com  
Alvast hartelijk dank ! 
 

 
Het is bijna Sinterklaas en ook de Kerst komt er al snel aan. Een tijd van cadeautjes geven 
aan elkaar. Een prachtige traditie, maar al dat verpakkingsmateriaal… Neem nou alleen maar 
dat plakband. Dat is van plastic en daar willen we graag vanaf. Met een stukje touw of raffia 
ziet je pakje er leuk en retro uit. Je kunt ook gekleurde wol, zijde of lint gebruiken. Dat kan 
de ontvanger eventueel ook nog hergebruiken.  
 
Amnesty Voorbeeldbrieven 
Bij ons is de corona epidemie ongeveer het belangrijkste nieuws. 
Veel mensen hebben belangrijker problemen. Zij lijden onder onrecht, vaak zitten ze jaren 
lang ten onrechte in de gevangenis. Wat wij voor hen kunnen doen is een brief schrijven. 
Ook nu weer gelukkig ook goed nieuws: aandacht en publiciteit kan helpen! 
Peter Gerlagh.  
 
    

 
Liturgie Wijkgemeente Immanuel - Zondag 14 november 2021 

Mededelingen  
Aansteken Paaskaars  
Aanvangslied: Psalm 65: 1 en 2 
Votum en groet 
Gebed van inkeer 
Zingen Psalm 25: 1 en 3: ‘Heer, ik hef mijn hart en handen’ 
Gebod: Deuteronomium 8: 11-18 
Psalm 143: 8 en 9 
Gebed 
Lezing: Psalm 104 en Mattheus 6:11 
Zingen: Psalm 104: 1 en 5 
Verkondiging 
Lied 868: 4 en 5 
Gebeden 
Slotlied: Lied 823: 1 en 5  
 
 

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