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Zondag 19 september 2021 

 
 
Voorganger:  Jan Mulder 
Ouderling:   Leo Blom 
Diaken:   Khurram Akhtar 
Lector:   Joop Egmond 
Beamist:   Rienard Naberman 
Koster:   Gerrit Pijper 
Organist:   Johan Wentink 
 
 
Bevestiging en inzegening huwelijk 
“U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in Uw nabijheid”. (Psalm 16: 11). Vanuit dit 
geloof in Gods weg met hen, vanuit hun gegroeide liefde voor elkaar, geven Gerrit Pijper en Lyda de 
Jong elkaar het ja-woord op vrijdag 24 september. Het burgerlijk huwelijk zal plaatsvinden in 
Wageningen, tot dan de woonplaats van Lyda. 
De kerkelijke bevestiging en inzegening zal om 14.30 uur in ’t Hoge Licht zijn, waarin ze ook samen 
God danken. Ik ervaar het als een voorrecht om dit stel te mogen zegenen. 
Helaas kan er door de geldende COVID-maatregelen maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn, 
zodat alleen genodigden de kerkdienst en de receptie mee kunnen maken. Maar de dienst is wèl om 
14.30 uur via www.kerkdienstgemist.nl mee te beleven. We wensen het bruidspaar een prachtige 
dag toe, Gods zegen, met degenen die hen lief zijn. Toekomstig adres: Florastraat 5a, 3972 ES. 
 
Startdienst Winterwerk 
Met veel dank aan Pieter Borst staat er nu op www.kerkdienstgemist.nl  een prachtige weergave van 
de startdienst van afgelopen zondag op het terrein van RCN-het Grote Bos! Om van (na) te genieten. 
 
Aanmelden 
Opgave voor de erediensten blijft in elk geval tot en met zondag 26 september van kracht. We 
kunnen ongeveer 60 á 70 gemeenteleden per dienst ontvangen. U, jij kunt zich hiervoor opgeven bij 
Henk van Voornveld. Tot vrijdag 20.00 uur mogelijk via telefoon of app 06 52646116 of mail 
hjvanvoornveld@hotmail.com 
Op dinsdag 28 september vergadert ’s avonds de wijkkerkenraad in nieuwe samenstelling. Daar 
zullen we met elkaar bespreken wat het vervallen van de anderhalve meter voor ons als 
wijkgemeente gaat betekenen. Hoe kunnen we met elkaar zo veilig mogelijk kerken, ons onder het 
Woord begeven. 
 
Collectebestemming Nieuw ZWO-project: Oost Europa 
Door hoge werkloosheid en armoede in Oost-Europa werkt ongeveer een kwart van de bevolking in 
het buitenland. Ouderen én kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is niemand die voor hen zorgt. 
Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis. Kinderen groeien op 
zonder of met weinig ouderlijk toezicht (vertrek naar het buitenland) dus geen regelmatig 
schoolbezoek en een groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Ze voelen zich 
eenzaam en verlaten. Wij vragen uw steun voor dit nieuwe project. 
Kerk 
Voor plaatselijk kerkelijk werk. 
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Liturgie Wijkgemeente Immanuel - Zondag 19 september 2021 
 
Aansteken Paaskaars 
 
Openingslied: Lied  909: 1 en 3 > Wat God doet is welgedaan 
 
Bemoediging  
 
Lied ter inleiding op het gebed: Lied 116: 1, 2 en 3 > God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
 
Lezen: Exodus 20: 1 – 17 en Markus 12: 28 - 31 
 
Gebed van inkeer en bede om Gods Geest 
 
Loflied 863: 1, 2 en 3 > Nu laat ons God de Here 
 
Kindermoment    
 
Kinderlied 935: 1, 2 en 3 > Je hoeft niet bang te zijn 
 
Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst. 
  
Schriftlezing: Jesaja 53: 1 – 5 en Markus 1: 35 - 45  
 
Lied 30: 4 en 5 > Ik riep u aan in grote nood 
 
Verkondiging  
 
Lied 911: 3, 4 en 5 > Ja, gij zijt het die mij redt 
 
Dankgebed en voorbeden  
 
Kinderen komen terug 
  
Collecte 
 
Slotlied:  Opwekking 770: 1, 2 en 3 > Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 
 
Zegen 
 
 

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