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Zondag 26 september 2021 

 
 

Voorganger:  Ds. Irma Jansen  
Ouderling:   Carl Altena  
Diaken:   Lex Lemckert  
Lector:   Mijna Jansen 
Beamist:   Jan-Willem Sturm 
Koster:   Esse van den Burg 
Organist:   Wouter Harbers 
 
 
Aanmelden 
Opgave voor de eredienst van komende zondag 26 september is nog nodig. 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 
 

Collectebestemming 26 september 2021 
1e collecte: KiA: Vredesweek: Israël/Palestina 
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog 
en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Ze zien elkaar niet als mens, maar als 
‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde 
maken door kinderen met elkaar in contact te brengen. In dit project wordt een Joodse 
school gekoppeld aan een Palestijnse school. De kinderen bezoeken elkaar in de klas en 
spelenderwijs leren ze over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. 
2e collecte: Voor plaatselijk kerkelijk werk 
 
Agenda 
Di. 28 september om 20.00 uur vergadert 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.  
Vr. 1 okt: 19.30 uur – catecheseteam tieners in consistorie Grote Kerk 
 
Israëlzondag 3 oktober 
Op deze zondag zoeken wij in lied, gebed en Woord gestalte te geven aan onze bijzondere 
verbondenheid met het volk Israël, wetend dat er verschillend gedacht en gevoeld wordt 
rondom dit thema. 
Fijn om te melden is dat op deze zondag Esse van den Burg in het ambt van ouderling 
bevestigd zal worden, met als bijzondere opdracht het scribaat. 
Daarnaast zal een PThU student die met de master gemeentepredikant bezig is zich aan 
u/jou voorstellen. Hij zal in de maanden oktober/november en maart/april werkzaam zijn in 
onze wijkgemeente.  Daarbij concentreert hij zich op de onderdelen ‘leren’ (kringwerk, 
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toerusting, catechese etc.) en ‘vieren’ (eredienst, doop, avondmaal, rouw- en 
trouwdiensten). Het betreft Ewoud Jonker (42 jaar) uit de Bilt. 
  
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! 
Daarnaast een viering met Reinier Sonneveld en de band Mensenkinderen. En verder: 
workshops, dienst van ziekenzalving en voorbede, zingen en jeugd- en kinderwerk. Inmiddels 
hebben zich 350 deelnemers aangemeld – waaronder meer dan 60 kinderen - en is er door 
verruiming van de coronamaatregelen ruimte voor meer deelnemers. Opgave via website 
CWN-CWJ. 
 
Inloopmiddagen 
Wij waren van plan om in september weer te starten met de inloopmiddagen , elke 
2e woensdag van de maand. 
Maar helaas was er in september, maar ook in oktober, geen zaal in het Hoge Licht 
beschikbaar. 
Daarom gaan we nu de 2e woensdag in november, 10 november, weer beginnen. 
Noteert u vast deze datum! 
Het inloopteam 
 
Van Gebed Naar Aanbidding 
Wij, Rozemarijn Vrijland en Gea Bijl, hebben een verlangen om te groeien naar een 
regelmatige Tijd van Aanbidding, waarin we God willen prijzen d.m.v. zang en muziek. Het 
lijkt ons geweldig als er zoiets van de grond zou komen, zo'n plek in Driebergen, waar alle 
gelovigen uit de verschillende kerken welkom zijn om met elkaar onze God te eren. Omdat 
het Hem toekomt.  
Maar de Bijbel zegt: " Als de Heer een bouwwerk niet zegent, tevergeefs werken de bouwers 
er aan.." Daarom STARTEN we met een Periode van Gebed. Wij willen God uitnodigen in 
onze levens en Hem vragen om aan ons Zijn gedachten over onze plannen te laten weten. 
Tevens zal er gebeden worden voor ons dorp en onze kerken. Samen, omdat we broers en 
zussen van elkaar zijn. We geloven dat Hij naar ons wil luisteren en gebeden wil worden.  
Iedereen is welkom om méé te bidden, vanaf woensdagochtend 29 september, 10.30, in het 
huis van de familie Vrijland, aan de W.A. Visser 't Hooftlaan 48. Voorlopig vanaf die datum 
iedere 14 dagen. Wij zien uit naar wat Hij gaat doen.. 
Ps: bij meer dan 10 aanmeldingen wijken we uit naar een andere locatie. 
Voor meer informatie kan je terecht bij: 
Rozemarijn Vrijland  (rozemarijn_vrijland@yahoo.com)  en Gea Bijl (gea@driebijlen.nl)  
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Liturgie Wijkgemeente Immanuel - Zondag 26 september 2021 
 
Paaskaars wordt aangestoken 
 
Openingslied (staande): Psalm 42 vers 1 (Evenals een moede hinde)  
 
Bemoediging en groet 
 
Lied ter inleiding op het gebed: Psalm 42 vers 2 (Tranen heb ik onder ’t klagen) en 6 (God, dit zal mijn 
hart doorboren) 
 
Gebed van inkeer en bede om Gods Geest (we zingen tussen de gebeden door Lied 895: Wij gaan de 
nacht door) 
 
Loflied: Psalm 42 vers 7 (Hart, onrustig vol van zorgen) 
 
Een woord tot de kinderen  
 
Kinderlied: Evang. Liedbundel 429 (Een rivier vol van vrede) 
(Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst.) 
  
Schriftlezing(en): 2 Samuel 23: 13-17 en Johannes 7: 37-52 
  
Lied 213 vers 1 (Morgenglans der eeuwigheid) en 2 (Laat als milde morgendauw) 
 
Verkondiging  
 
Lied 337 (Nederlandse tekst: Levend water, verfrissend, vrij) 
 
Dankgebed en voorbeden (stiltes zijn daarbij mogelijk, ook het gezongen ‘Heer, ontferm U’ (3x), 
afgesloten kan worden met het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’) 
 
Alle kinderen komen terug 
  
Collecte 
1e collecte: Bankgironummer: NL47RABO0385253818  t.n.v. Gezamenlijke Diaconie Driebergen 
onder vermelding: (KiA: Vredesweek: Israël/Palestina) 
2e collecte: Bankgironummer: NL59FVLB0699643562  t.n.v. Protestantse Gemeente Driebergen 
onder vermelding, o.v.v. Plaatselijk Kerkenwerk 
 
Slotlied (staande): Lied 659 vers 1 (Kondig het jubelend aan), 4 (wandelend in de woestijn), 5 
(Overvloed, overvloed Gods) en 6 (daaruit ontspringt ons bestaan) 
 
Zegen (gemeente zingt daarna 3x ‘Amen’) 

 
 

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