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                                                       Zondag 29 augustus 2021 
 
 
Voorganger: ds Henk Reinders 
Ouderling: Magda Lijftogt 
Diaken: Peter Kingma 
Lector: Janneke Wolbers 
Beamist: Hendrik Jan Jansen  
Koster: Gerrit Pijper  
Organist: Wouter Harbers 
 
 
 
 
Nieuw te bevestigen ambtsdragers en medewerkers 
Met dankbaarheid dat onze goede God voorziet, stellen wij de volgende nieuwe 
ambtsdragers aan u voor: 
 
Carl (C. E.) Altena (56 jaar), Boswijklaan 7A, 3941 ZM Doorn als ouderling- 
kerkrentmeester en vicevoorzitter van de wijkkerkenraad 
Esse (E. T.) van den Burg (65 jaar), W. Banninglaan 23, 3972 SJ als ouderling-scriba. 
(eventuele bevestiging zal op zondag 3 oktober plaatsvinden i.v.m. vakantie) 
Joke ( J. J. ) van Heusden – van Ommeren (66 jaar), Vossenkamp 16, 3972 VJ als 
ouderling voor vorming en toerusting. 
Lex (H. A. ) Lemckert (75 jaar), Horstlaan 29, 3971 LA als diaken met bestuurlijke 
taken binnen de PGD 
Leo (L. H. ) Blom (67 jaar), Sparrenlaan 15, 3971 PT als kerkrentmeester met als 
taak het secretariaat. 
Indien er geen bezwaren tegen de bevestiging van deze zuster en broeders worden 
ingediend hopen wij op zondag 12 september tot hun bevestiging over te gaan in de 
startdienst van het winterwerk. 
Bezwaren dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en 
ondertekend bij de tijdelijke scriba van de kerkenraad – dhr. Peter Kingma - worden 
ingediend. 
 
Gezinsdienst a.s. zondag 
Drie jongens die zondag de overstap maken van KND naar de tienercatechese, van 
Groep 8 naar de brugklas. Daar kunnen ze een zegen en ons gebed best bij gebruiken. 
De figuur van Daniël is stimulerend om het als tiener ook in een andere omgeving 
met God vol te houden. Lef te hebben dicht bij Hem te blijven. Geldt dat niet voor ons 
allemaal, ongeacht onze leeftijd?! 
We zingen uit Psalmen voor Nu, Psalm 57. Voor velen niet bekend, maar als we 
thuis allemaal alvast even gaan oefenen - www.youtube.com/watch?v=uqjGlpVSXrw 
dan komt het mét het begeleidende pianospel van Wouter Harbers helemaal goed. 

http://www.youtube.com/watch?v=uqjGlpVSXrw
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Gevraagd: goede wensen voor onze overstappers 
Beste gemeenteleden, 
Aanstaande zondag zullen Klaas Roelofsen, Samuël Egmond en Joël Westeneng van de 
kindernevendienst naar de catechisatie overstappen. 
Ter voorbereiding op het overstapmoment vragen wij u/ jou om een persoonlijke wens, 
boodschap of misschien een passende Bijbeltekst voor de jongens op kaartjes (formaat 
visitekaartje) te schrijven. Aanstaande zondag zullen er vooraf aan de dienst glazen potten in 
de ontvangsthal staan. Hieraan hangen de namen van de jongens. U kunt uw kaartje daar in 
de juiste pot doen. Klaas, Samuël en Joël zullen in de dienst hun eigen pot vol bemoediging 
en goede wensen overhandigd krijgen als persoonlijk cadeau van onze gemeente. Mocht u 
de dienst online meemaken, kunt u de kaartjes vrijdag of zaterdag in de brievenbus van  
ds. Henk Reinders stoppen of bij mij op Vaarsloot 6 in Leersum. 
Alvast hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage! 
 
Hartelijke groet, 
Magda Lijftogt-Jansen (jeugdouderling) 
 
Opgeven kerkdiensten 
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 
 
Startzondag 
De startzondag is op 12 september. Het jaarthema is: “Van U is de toekomst”. 
Dit jaar zal de startzondag plaats vinden op camping RCN Het Grote Bos.  
Hier is voldoende ruimte om onderlinge afstand te houden en na afloop is er veel ruimte en 
veel te doen, met name voor de jeugd.  
Eveneens andere jaren vragen wij weer uw hulp  voor “Heel wijkgemeente Immanuel bakt”,  
zodat er weer veel lekkers bij de koffie is. Graag opgeven bij Magda Lijftogt, als u iets wil 
bakken.  
Dit jaar zal er ook weer ruimte en gelegenheid zijn om samen na de koffie te genieten van 
een lunch. We zijn dankbaar dat dit weer mogelijk is.  
 
 
ZWO: bloembollenactie voor MIKONDO. 
Het is bijna september en dus weer de tijd voor de onder de vlag van ZWO georganiseerde 
bloembollenactie voor de school LA TULIPE in MIKONDO, een arme wijk van Kinshasa  
(DR Congo),  
in Driebergen nu al voor de 9e keer. 
 
LA TULIPE draait voor een substantieel deel op de financiële steun van de Stichting Vrienden 
van MIKONDO en 40% van de opbrengst van de bloembollenactie gaat via deze Stichting 
rechtstreeks naar de school. 

mailto:hjvanvoornveld@hotmail.com
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Met het bestellen van bollen slaat u dus twee vliegen in één klap: u helpt het onderwijs op 
LA TULIPE draaiend te houden en u krijgt zelf volgend voorjaar een mooie tuin vol fleurige 
bloemen!  
Win-win dus, prachtig toch! 
En ook als cadeautje met sint of kerst doen de bollen het goed, leuk om te geven én te 
krijgen!  
 
Iedereen die in één van de voorgaande jaren ook al bloembollen heeft gekocht, heeft 
inmiddels de nieuwe folder met een bestelformulier in de bus gehad. Mocht u toch vergeten 
zijn, bel even (0343-514423 Jan Geurkink) en ze worden alsnog bezorgd en dat geldt 
uiteraard ook voor nieuwe afnemers! 
 
Mocht u graag nog meer informatie willen over de MIKONDO kijk dan eens op 
www.mikondo.nl of like de facebookpagina www.facebook.com/VriendenvanMikondo 
 
 
        

  
 
Liturgie Brugdienst           Wijkgemeente Immanuel       Zondag  29 augustus  2021 
 

• Orgel/pianospel 
• Welkom en mededelingen 
• Aansteken van de Paaskaars 
• Zingen: NLB 287: 1, 2 
• Stil gebed 
• Bemoediging en groet 
• Zingen: Psalm 91: 1 en 3 uit: de Nieuwe Psalmberijming 

 
1. Wie thuis is bij de hoogste Heer   3. God is voor jou een toevluchtsoord; 
en schuilt in zijn ontferming,    Hij opent wijd zijn deuren. 
die zegt: ‘Bij U leg ik mij neer,   De Allerhoogste geeft zijn woord 
mijn toevlucht, mijn bescherming.’   dat niets jou zal gebeuren  
De vogelvanger spant zijn net,   Zijn engelen bewaren jou, 
de pest zal zich verbreiden –    de Heer zal op je letten.  
maar over jou zal God, die redt,   Zelfs leeuwen drijf je in het nauw 
zijn sterke vleugels spreiden.    En adders zul je pletten.  
 

• Geloofsbelijdenis 
• Gebed 
• Verhalen uit de Schatkist: Daniel https://www.youtube.com/watch?v=6ycynrHCPvc 
• Luisterlied: Daniel – Elly & Rikkert https://www.youtube.com/watch?v=FrAAUhG-fLU 
• Stellingen 
• Schriftlezing: Daniël 6: 11-18 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6ycynrHCPvc
https://www.youtube.com/watch?v=FrAAUhG-fLU
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• Zingen: Psalm 57 voor Nu  “Hoe sterk U bent” 

  1.Heb medelijden, God: ik kom bij U;     
  onder uw vleugels kom ik, als een kuiken,     
  bescherming zoeken, met mijn ogen dicht    
  totdat het veilig is.        
 
  2.Ik reken steeds op God. Omdat Hij helpt.    
  Vanuit de hemel zal Hij antwoord geven     
  en wie mij haten worden weggevaagd     
  omdat Hij van mij houdt.    
 
  3.Ik word omsingeld door mijn vijanden 
  die uit zijn op mijn bloed. Zij zijn gewapend 
  met scherpe tanden. Met een scherpe tong. 
  en daarom ben ik bang. 
 
  Laat heel de aarde en de hemel, Heer, 
  voelen hoe sterk U bent. 
 
  4.Ik was er toch nog bijna in getrapt: 
  Zij maakten plannen om mij kwijt te raken; 
  De kuil, die zij voor mij hadden gemaakt 
  Die werd hun eigen graf. 
 
  5.Nu weet ik dat ik veilig ben , mijn God. 
  Ik maak muziek op alle instrumenten 
  die ik kan vinden en ik zing mijn lied 
  de hele lange dag. 
 
  6.In dit lied wil ik u bedanken, Heer, 
  En alle mensen wil ik laten horen 
  Hoe groot uw liefde is. Hoe trouw en groot 
  Uw liefde is, mijn Heer. 
 
  Laat heel de aarde en de hemel, Heer, 
  voelen hoe sterk U bent. 
 

• Verkondiging     “Heb het lef om dicht bij God te blijven ! ” 
• Zingen: NLB 249     “All night, all day, angels watching over me, my Lord” 
• Overstap en zegening:   Samuel Egmond, Klaas Roelofsen en Joël Westeneng 
• Zingen: NLB 416: 1   
• Zingen: Opwekking 411  “Geprezen zij de Here” 
• Dankgebed 
• Aandacht voor de collecte 
• Zingen: Opwekking 733   Tienduizend redenen 
• Zegen 
• Orgel/pianospel 
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Collectes:  
De 1ste collecte is voor:  
ZWO: Oud project KIA Bangladesh Water: 
Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de 
klimaatveranderingen het land hard. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte 
dan voorheen. 
Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de voedselvoorziening.  
Een ingenieus kooktoestel zet hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool).  
De Biochar houdt water langer vast, en is een groot voordeel in perioden van droogte. 
Wij vragen uw steun. U kunt uw gift over maken op banknummer: 
NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Bangladesh Water  
 
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 


