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                                                       Zondag 24 oktober 2021 

 

Voorganger:  Ds. W. Poldervaart 
Ouderling:   Leo Blom  
Diaken:   Imarda Bikker 
Lector:   Janneke Wolbers 
Beamist:   Jan-Willem Sturm 
Koster:   Monica Walst 
Organist:   Rinke Bodewits 
 
Omzien naar elkaar 
De gezondheid van dhr. Ad Plessius (95 jaar) gaat langzaam achteruit en onlangs is hij 
gevallen. Toch nog vrij snel is er een kamer voor hem gevonden in Sparrenheide, Kamer 204, 
Sparrenheide 1, 3971 DB 
Het echtpaar Jeel en Gineke de Jager-Kruizinga, Sparrenheide 1, 3971 DB, mocht afgelopen 
dinsdag 19 oktober dankbaar gedenken dat ze 60 jaar getrouwd waren. Een diamanten 
bruiloft. 
 
Eat and meet voor tieners 
Op vrijdag 15 oktober zijn we met 7 tieners, een heerlijke maaltijd en een goed gesprek over 
geloof en duurzaamheid/klimaat van start gegaan. Als introductie gebruikten we Denkstof 
van de EO met als thema “Moet een christen vegetariër zijn?”. 
De volgende bijeenkomst is vrijdag 29 oktober in de Ontmoeting (achter Koek en Ei). Vanaf 
18.15 uur inloop en om 18.30 uur gaan we aan tafel voor de maaltijd, rond 19.00 uur pakken 
we een nieuw onderwerp van Denkstof waar we stevig een uur mee aan de slag gaan. Heb je 
de eerste keer gemist?! Geen nood, je kunt nu aansluiten. 
Graag een berichtje naar ds. Henk Reinders als je mee gaat doen: 06-10730732. 
 
Belijdeniscatechese 
Deze gaat o.l.v. ds. Henk Reinders van start op donderdagavond 4 november om 19.30 uur in 
de pastorie. Er hebben zich 2 gemeenteleden aangemeld. 
 
Filmavond Hidden Figures  
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De film vertelt het waargebeurde verhaal van drie Afro-Amerikaanse vrouwen Katherine 
Johnson en haar twee collega’s Dorothy Vaughan en Mary Jackson. Zij werkten begin jaren 
’60 voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Mede dankzij hun berekeningen 
slaagde de  Amerikaanse ruimtevaarder John Glenn er in 1962 als eerste Amerikaan in 
een baan om de aarde te vliegen.  
Dat klinkt spannend en mooi en dat is de film ook zeker. Tegelijk wordt duidelijk dat er een 
pijnlijke scheiding is tussen witte en gekleurde mensen. De drie vrouwen maken deel uit van 
een zwarte rekengroep en promotie maken binnen NASA is een zeer moeilijke opgave. De 
film weet dit schrijnende thema op lichte, humoristische, maar ook doordringende manier te 
verbeelden. Meer dan vijftig jaar later blijkt racisme en ongelijkheid op grond van kleur en 
gender nog altijd een groot probleem in onze samenleving. 
Een bijkomend thema bij de film die gaat over de ruimtewedloop, is hoe wij met vooruitgang 
dienen om te gaan. Vijftig jaar geleden was de sky letterlijk de limit die doorbroken moest 
worden. En men zag de verovering van de ruimte als een kroon op het menselijke kunnen. 
Inmiddels is ook gebleken dat er grenzen aan groei zijn en dat technologie niet alle 
problemen lijkt te kunnen oplossen. 
We nodigen u en jullie van harte uit voor een indrukwekkende film die te denken geeft en 
waar je zeker met elkaar over door zult praten na afloop met een hapje en drankje. 
Hidden Figures draait op vrijdag 29 oktober om 19.30 in ’t Hoge Licht (zaal open vanaf 19.00 
voor koffie en thee). We vragen vriendelijk een bijdrage van €5 voor de onkosten. 
 
Psalmen in expressie 
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 
 
Start van de Kliederkerk  
Na een gedwongen pauze van ruim anderhalf jaar is het kernteam van de 
Kliederkerk weer bij elkaar geweest. Gelukkig zijn er nieuwe mensen 
aangeschoven en is het enthousiasme groot om weer te gaan beginnen. 
Het is een gezamenlijke activiteit van wijkgemeenten Catharijne en 
Immanuel. Contactpersoon van onze wijk is Imarda Bikker met haar dochter Klaske. 
Bij de keuze van het moment waarop Kliederkerk het beste gehouden kan worden, is 
gekozen voor de ochtend. Dit vanwege de inschatting (en ervaring elders in het land) dat dat 
een goed moment is voor gezinnen met kinderen (zowel binnen als buiten de kerk) om mee 
te doen. Kliederkerk is in principe voor alle leeftijden, maar de focus ligt wel op gezinnen. 
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Als datum voor de eerste Kliederkerk staat 7 november genoteerd in de Grote Kerk. 
Het programma begint met een inloop vanaf 10.00 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur. 
Dit betekent dat er om 10.00 uur een ‘gewone’ dienst is in ’t Hoge Licht voor beide 
wijkgemeenten waarbij er geen kindernevendienst is. 
      

  
 

Liturgie Wijkgemeente Immanuel Zondag 24 oktober 2021 
 
Aansteken van de Paaskaars  
 
Openingslied: psalm 121: 1 en 3  
   
Bemoediging en groet 
 
Lied 497: 1,2,3,4   
 
Gebed van inkeer en bede om Gods Geest 
 
Loflied Gezang 864: 1 en 4 
    
Kindermoment   
Lied kinderen: Jezus is de Goede Herder 
  
Schriftlezing:  Psalm 55: 17-20 &23  
    Mattheüs 11: 25-30  
    1 Petrus 5: 1-11  
       
Lied: Psalm 55a: 6 en 8 
   
Verkondiging  
 
Gezang 905: 1 en 3 
   
Dankgebed en voorbeden  
 
Alle kinderen komen terug 
  
Collecte 
 
Slotlied Gezang 416:1 en 4  Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Zegen  
 

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


