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Zondag 27 juni 2021 

 
 
Voorganger: ds M.A. de Hoog 
Ouderling: Erna Allaart 
Diaken: Rolf van den Berg 
Lector: Janneke Wolbers 
Beamist: Hendrik Jan Jansen 
Koster: Henk den Boon 
Organist: Johan Wentink  
 
 
     “Want deze God is onze God 
     Hj is ons deel, ons zalig lot, 
     Door tijd nog eeuwigheid te scheiden 
     Ter dood toe zal Hij ons geleiden” 
     (Psam 48:6 Oude Beriijming) 
       
 
 

 
Kerkdiensten, uitvaarten en huwelijksdiensten  -   Wijkgemeente Immanuel 
 
In lijn met de versoepelingen door PKN en CIO, geldt vanaf zaterdag 26 juni het volgende voor onze 
wijkgemeente: 
 
I.v.m. het nog blijven bestaan van 1, 5 meter afstand houden, blijft opgave voor de kerkdiensten 
noodzakelijk. We kunnen maximaal 60 gemeenteleden per dienst ontvangen. U, jij kunt zich hiervoor 
opgeven bij Henk van Voornveld.  
Opgave is tot vrijdag 20.00 uur mogelijk via telefoon of app 06 52646116 of mail 
hjvanvoornveld@hotmail.com 
 
We mogen weer sámen zingen en zo met elkaar de lofzang op God gaande houden. Een groot woord 
van dank aan al die gemeenteleden die zondag in, zondag uit met 4 óf 5 man de zang gaande 
hielden. Dank aan de zangcoördinatoren Henk en Els den Boon-Kruidenier die bijna anderhalf jaar 
deze taak op hun schouders hadden. 
De mondkapjes plicht vervalt uiteraard ook voor onze wijkgemeente. Echter als mensen zich er 
prettig bij voelen die wél te dragen dan is dat uiteraard oké. Daarnaast adviseren we wel een 
mondkapje te dragen als de anderhalve meter niet gewaarborgd kan worden. 
Wat blijft voor het bijwonen van de kerkdienst zijn de coronabasisregels: 
• We dragen verantwoordelijkheid voor elkaar en volgen we de geldende regels van het RIVM.  
We houden afstand van elkaar, ook als we een gezellig praatje maken. 
• Een van de coördinatoren zal bij de deur staan om u te verwelkomen en vragen of u corona 
gerelateerde klachten heeft. 
• Bij de entree treft u links een apparaat met ontsmettingsmiddel aan waarmee u de handen kunt 
reinigen. Maakt u daar vooral gebruik van. 
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• Wij verzoeken u om de aanwijzingen op te volgen van de aanwezige coördinatoren. Zij geven de 
looprichting in de kerkzaal aan en vragen u plaats te nemen op de stoelen waar een kussentje op ligt. 
Graag dan ook de kussentjes op de stoelen laten liggen! 
• Na afloop van de dienst mag u weer eventjes gaan zitten en verlaat u de kerkzaal op aanwijzingen 
van de coördinator.  
 
De wijkkerkenraad                         24 juni 2021 
 
 
 
 

Weer iedere vrijdag Soep in De Ontmoeting 
Het Soephuis in De Ontmoeting is weer open. Iedere vrijdag van 11.30 tot 13.30 scheppen we 
heerlijke verse soep in het Achterom. Voor een Euro krijgt u een heerlijke kom soep met een stukje 
stokbrood met kruidenboter. U vindt het Achterom achter Koek en Ei aan Hoofdstraat 113 of naast 
Nieuw Salem aan De Lei. 
 
 

Dankjewel Henk 
Vandaag is Henk den Boon voor de laatste keer in actie als koster. Toen de kosterclub eind vorig jaar 
erg klein werd heeft Henk aangeboden om de kosterdiensten te doen. Dat kon hij combineren met 
zijn taak binnen de zanggroep. Nu er weer meer kerkgangers bij de diensten aanwezig zijn is die 
combinatie niet meer zo handig. Daarom zet Henk er nu een punt achter. 
Henk, langs deze weg dank voor je inzet als koster en ook voor je adviezen op het gebied van het 
ventileren van de kerkzaal en de andere coronamaatregelen. 
 
 
 
 

Collectes:  
ZWO project Cuba (afsluiting): 
De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger lange tijd door 
de overheid ingeperkt. 
Nu bloeien ze weer op en dat in een tijd waarin de samenleving hen hard nodig heeft.  
De crisis heeft zijn weerslag op ouderen, zieken en kinderen. Kerk in Actie ondersteunt kerken, 
predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten 
op te zetten.   
Wij nodigen u uit bij te dragen: Per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Driebergen o.v.v. “project Cuba” . Van harte aanbevolen!   
 De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven 
vermeld: graag o.v.v.“Plaatselijke kerk”.  
  
Voor hen die bij de kerkdienst van komende zondagmorgen fysiek aanwezig zijn, is er ook de 
mogelijkheid aan het einde van de dienst de financiële bijdrage in de gereed staande collectebussen 
te deponeren 
 

Opbrengst Noodhulp collecte 
De Noodhulp collecte in het kader van Covid voor India en Nepal, die afgelopen weken gehouden is, 
heeft bijna €5000 opgebracht. De ZWO-commissie verdubbelt het bedrag en vult het aan zodat 
€10.000 overgemaakt kan worden naar Kerk in Actie. Alle gevers heel hartelijk dank voor uw 
bijdrage! 
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Taartenactie Cuba 
Komende zondag 27 juni is het de laatste keer dat we collecteren voor ons twee jarig project ‘de Kerk 
bloeit op Cuba’. 
Ter afsluiting was er de mogelijkheid om een Cubaans taartje te bestellen. In totaal zijn er 67 taartjes 
besteld! Daarmee is het project Cuba gesponsord met een extra € 268 én is ‘Koek en Ei’ blij met een 
extra omzet. 
Iedereen die besteld heeft, geniet ervan én hartelijk dank voor uw bestelling u heeft vele mensen blij 
gemaakt! 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ORDE VAN DIENST ZONDAG 27 JUNI 2021  
 

• Voorganger vraagt een kind de paaskaars aan te steken 

• Openingslied:  

• Psalm 72: 1 en 4 ‘Geef Heer, de koning uwe rechten’ 

• Bemoediging en groet 

• Lied/psalm 72: 6: ‘Bloeie zijn naam in alle streken’  

• Gebed van inkeer en bede om Gods Geest 

• Loflied: 
  Psalm 98: 4  ‘Laat alle zeeën, alle landen’ 

• Schriftlezing(en): 2 Samuël 7: 5-16  

• Lied 1006  ‘Onze Vader in de hemel’ 

• Verkondiging over ‘Uw koninkrijk kome’  

• Lied:  1008 ‘Rechter in het licht verheven’  

• Afkondiging van overlijden 
  afgesloten met het zingen van Psalm 89: 7    
  ‘Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt’  

• Dankgebed en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader 

• Collecte 

• Slotlied (staande):  
  766: 1 en 3  ‘De koning die zijn troon heeft in den hoge’  

• Zegen (gemeente zingt daarna 3x ‘Amen’). 
 
 
 
 
 
Kopij voor volgende Zondagse Nieuwsbrief voor a.s. donderdag 1 juli a.s. naar 
jvvoornveld60@hotmail.com 
 


