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                                                       Zondag 17 oktober 2021 

 
 

Voorganger: ds Kees van der Kooi 

Ouderling: Carl Altena 
Diaken: Khurram Akhtar 
Lector: Gea Bijl 
Beamist: Hendrik Jan Jansen  
Koster: Gerrit Pijper  
Organist: Bert Noordegraaf 
Kindernevendienst: Imarda Bikker 
Paaskaars aansteken: Florie 
 
 
 

           Open hart 
 

    Lieve God, 
    Help mij om dankbaar te zijn 

    voor de kleine dingen die U mij gaf 
    Help mij om Uw hartslag te voelen 

    in de mensen om mij heen 
    Help mij om een open hart te hebben, 

    zoals uw armen open waren aan het kruis. 
    Help mij om anderen niet te oordelen. 
    Help mij om te begrijpen 
    in plaats van begrepen te worden. 

    Help mij om anderen ruimte te geven. 
    Help mij om een brug te zijn, 
    zodat ik velen met elkaar kan verbinden. 

    Help mij om te kijken met Uw ogen. 
 

      Samuel Lee 
 

 
 

 
Als kanker je raakt 

Onlangs stond er in de Nieuwsbrief een berichtje over de Landelijke ontmoetingsdag van de 
stichting “Als kanker je raakt”. Afgelopen zaterdag heb ik deze dag bezocht. Ik ben er zo 

positief over, dat ik dit graag met u/jullie wil delen. Twijfelt u om naar deze bijenkomsten te 
gaan, ik kan u vertellen dat het bezoeken van zo’n dag zeker de moeite waard is!  

 
Bertina Meurs 
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Coronamaatregelen 

De basisregels (handen desinfecteren bij binnenkomst, geen handen schudden, bij klachten 
thuisblijven) 
De rijen staan op afstand,  er hoeven geen stoelen tussenruimte te zijn. 
Aanmelden is niet nodig. Gemeenteleden die op 1,5 m willen zitten kunnen dit opgeven bij 
Henk van Voornveld (06-52646116 of hjvanvoornveld@hotmail.com, uiterlijk vrijdag 20:00 
uur). Op een aantal rijen worden dan kussentjes neergelegd op 1,5 m afstand. 
Er wordt geventileerd, de nooddeur bij het orgel blijft tijdens de dienst open. Daardoor kan 
het wat fris zijn en misschien wat tochten Houdt u daar rekening mee. Ondertussen wordt 
gezocht naar een winterbestendige oplossing. 
Koffiedrinken is mogelijke. Als het weer het toelaat worden er twee statafels buiten gezet. 
We zijn met veel verschillende mensen en hebben allemaal onze eigen manier waarmee we 

met corona om willen gaan. Laten we elkaar daar de ruimte voor geven. 
 

Namens de WKR, 
Esse van den Burg. 

 
 

 
Psalmen in expressie November 2021 

De psalmen uit de bijbel zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie voor muziek, 
gedichten, gebeden en andere kunst. Ze hebben meerdere lagen en een scala aan 
emoties en beelden wordt er in verwoord.. 
Gedurende 5 avonden willen we ervaren wat een psalm met je doet, welke be-teken- 
is het heeft voor jou, welke vorm en kleur het oproept en hoe jij er een doorleefd 
verhaal van kan maken op papier. Elke avond een andere psalm. 
We gebruiken krijt omdat dat kleurrijk is en geen ervaring behoeft en altijd lukt. 
Hartelijk welkom op deze kleurrijke, ontspannen en verdiepende avonden.  

Graag zoveel mogelijk alle avonden meedoen als je een of twee keer niet kan is het 

jammer. We willen graag een stabiele groep vormen omdat dat vrijer werkt en 
vertrouwen geeft. 

Wanneer: dinsdagavonden 2 – 9 – 16 – 23 – 30 november 2021 
Waar: het Hoge Licht, 19.30-22.00 uur, met vanaf 19.15u inloop met koffie/thee 

Begeleiding: Els Kruidenier( beeldend therapeut) en Henk Reinders (dominee) 
Groep: minimaal vijf en maximaal 15 deelnemers 

Opgeven bij: els.kruidenier@gmail.com of 06-53205693 
 

 
 

 
Mailadres scriba. 
Met dank aan Henk Breukink is het gelukt om met hetzelfde mailadres te blijven werken: 
scriba.imk@gmail.com. 
Vriendelijke groet van uw nieuwe scriba, 

Esse van den Burg. 
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Wederom geen Running Dinner. 

Beste gemeenteleden, 
Evenals vorig jaar zal in verband met het coronavirus ook dit jaar het jaarlijks terugkerende 
Running Dinner niet doorgaan. 
 
Een groet van Rienard Naberman. 
 
 
 

Na een lange tijd is de duurzame tip weer terug van 
weggeweest! We weten natuurlijk allemaal dat we veel te veel plastic gebruiken, maar hoe zorg je er 
nu concreet voor dat we de plastic soep niet groter maken dan die al is. De komende weken geven 
we een paar tips.  
Deze week tip 1: Kies ervoor om groente en fruit zoveel mogelijk los te kopen. Je kan je eigen zakjes 
meenemen en die vaker gebruiken. Hiervoor zijn speciale zakjes te koop. Bij voorbeeld bij Dille en 
Kamille of bij de supermarkten zelf.  
 
Hartelijke groet, werkgroep Groene Kerk 
 
 
 
 

  
 

Liturgie          Wijkgemeente Immanuel       Zondag  17 oktober  2021 
 

Intochtslied Psalm 27: 1-2 
Stil gebed 

Votum en groet 

Gebed om ontferming 
Psalm 139: 1 
Woord van vergeving en vrijspraak 
Psalm 139:3 

Wetslezing 
Psalm 119:2 en 7  
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Lezingen: Genesis 1:1-5 

En Openbaringen 22: 1-5 
Lied 601, 1 en 3 
Verkondiging  
Lied 994: 1, 2, 3 en 4.  
Dankzegging voorbeden, Onze V ader 
Slotlied  103 c, 1, 2 en 3.  

Zegen en gezongen Amen 
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Collectes:  
De 1ste collecte is voor: Wereld voedseldag - Kameroen: 
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus warm 
en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op 
en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als 
christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen 
op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. 
Wij vragen uw steun. 
 
Wij vragen uw steun. U kunt uw gift over maken op banknummer: 

NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Kameroen 
 

 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk.  

NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen, o.v.v. 
Plaatselijk Kerkenwerk  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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


