
1 
 

                                   
                                                       

Zondag 
3 

oktober 2021 

 
 

Voorganger:  Ds. Henk Reinders 
Ouderling:   Jenny van Voornveld 
Diaken:   Henk van Voornveld 
Lector:   Rose Marie van Asselt 
Beamist:   Rienard Naberman 
Koster:   Monika Walst 
Organist:   Wouter Harbers 
 
 

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 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, toerusting, catechese etc.) en ‘vieren’ (eredienst, 
doop, avondmaal, rouw- en trouwdiensten). Het betreft Ewoud Jonker (42 jaar) uit de Bilt. 
 
DRINGEND OP ZOEK NAAR:  
Mannen of vrouwen die willen koffie zetten / schenken na de kerkdienst op zondag! 
We genieten er allemaal van, maar help ons alsjeblieft mee, dat we dit in toekomst ook kunnen blijven 
doen!! 
Daarom dringend op zoek naar mensen die dit 1 keer per 6 weken willen doen, met wensen wordt altijd 
rekening gehouden! 
Heel graag melden bij: Christine Rietveld  mail: feenriet@gmail.com  
of bij Jenny of Henk van Voornveld 
 
De Protestantse Kerk heeft verschillende en gelijkwaardige roepingen: 
De roeping om gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. 
De oecumenische roeping om eenheid, gemeenschap en samenwerking te zoeken met Palestijnse 
christenen. 
De diaconale roeping om op te komen voor vrede en gerechtigheid voor iedereen. 
Aan de roeping om gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël wordt vorm 
gegeven door:  aandacht voor de Joodse wortels van het christelijk geloof; het voeren van het Joods-
christelijk gesprek en het bestrijden van antisemitisme. 
Uit: “Onopgeefbaar verbonden” - gespreksnotitie over Kerk & Israël van de PKN  
(te downloaden op de website van de PKN) 
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Meeleven en voorbede 
Wij leven mee met Gerrit en Janneke Immink en in het bijzonder met hun zoon Maurits. Een maand 
geleden is Maurits geopereerd aan een beknelling in zijn rug die zich in de week daarvoor in korte tijd tot 
een zeer ernstige beknelling ontwikkelde. Zoals het er nu uitziet heeft de operatie geen soelaas kunnen 
bieden en verblijft Maurits de komende maanden in revalidatiecentrum Hoogstraat  op de afdeling 
dwarslaesie omdat hij vanaf zijn middel verlamd is (caudaleasie). Zeer ingrijpend voor Maurits en zijn 
ouders. 
Maurits Immink, de Hoogstraat, Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht 
Familie Immink, de Bron 4, 3931 XR Woudenberg. 
 
Versoepeling maatregelen corona 
Vanaf 25 september zijn de coronamaatregelen versoepeld. Afgelopen dinsdag heeft uw wijkkerkenraad 
besproken op welke manier wij in onze wijkgemeente hiermee om moeten gaan. Uitgangspunt daarbij is 
dat we geen controle willen en gemeenteleden die prijs stellen op 1,5 m afstand die ruimte willen geven. 
Met ingang van komende zondag (3 oktober) geldt het volgende: 

- De basisregels blijven van kracht. Dus handen desinfecteren bij binnenkomst, geen handen 
schudden, bij klachten thuisblijven. 

- De rijen blijven op 1,5 m afstand. Er hoeven geen stoelen tussenruimte te zijn. 
- Aanmelden is niet nodig. Gemeenteleden die op 1,5 m willen zitten kunnen dit opgeven bij Henk 

van Voornveld (06-52646116 of hjvanvoornveld@hotmail.com, uiterlijk vrijdag 20:00 uur). Op een 
aantal rijen worden dan kussentjes neergelegd op 1,5 m afstand. 

- Er wordt geventileerd. Voorlopig gaan de nooddeuren tijdens de dienst open. Dat kan tocht 
veroorzaken en kan ook wat fris zijn. Houdt u daar met uw kleding rekening mee. Ondertussen 
wordt gezocht naar een winterbestendige oplossing. 

- Koffiedrinken blijft zoals het was. Zolang het weer het toelaat worden er twee statafels buiten 
gezet. 

Wij doen een beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel. Geef elkaar de ruimte. 
Namens de WKR, 
Esse van den Burg. 
 
Psalmen in expressie                      November 2021 
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               
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Gratis Israël-kranten bij de uitgang van de kerk 
Op deze zondag, 3 oktober, liggen er weer zo'n 25 gratis Israëlzondag-kranten in de koffieruimte bij de 
uitgang. 
Indien je thuis de eredienst van deze Israëlzondag gaat bekijken en toch graag zo'n krant zou willen 
hebben, vraag dan aan iemand die wel in de kerk aanwezig zal zijn of hij/zij een exemplaar voor je 
meeneemt. 
Tevens liggen daar naast blauwe flyers met gebedsintenties m.b.t. 7 weken voorbede in de kerkdienst of 
thuis elke dag van de week in een persoonlijk gebed. 
 
Leer het volk van God beter kennen, begrijpen en vooral liefhebben door deze Israëlkrant te lezen. 
Veel leesplezier! 
Rienard Naberman. 
 
 
      

  
 
Liturgie  Wijkgemeente Immanuel   Zondag    3 oktober  2021 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Aansteken Paaskaars 
 
Zingen: Psalm 122: 1 en 3  uit: de Nieuwe Psalmberijming 
 
1.Ik spring van blijdschap op wanneer 
vrienden mij vragen mee te gaan – 
Jeruzalem, ik kom eraan; 
ik sta al klaar, huis van de HEER! 
Vol vrolijkheid ga ik op pad. 
Mijn lied zwelt aan als ik de stad 
met eigen ogen kan bekijken. 
We gaan verheugd de poorten door. 
De lofzang van het pelgrimskoor 
weerklinkt tot wij Gods huis bereiken.  
 
3. Bid dat de HEER zijn vrede geeft, 
Jeruzalem van rust geniet, 
haar vestingwal bescherming biedt, 
wie van haar houdt in welvaart leeft. 
Het is voor elk familielid 
en voor mijn vrienden dat ik bid 
om voorspoed, veiligheid en vrede. 
Maar om Gods huis is het vooral 
dat ik voor Sion bidden zal, 
de mooiste stad van alle steden. 
 
Stil gebed 
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Bemoediging en groet 
 
Zingen: “De kerk is waar God” 

 
 
2.De kerk is waar men zich door liefde laat leiden 
en leeft van vergeving, voor een nieuw begin; 
Waar ieder aanvaard wordt, van waar ook gekomen, 
waar ieders verleden een toekomst hervindt. 
 
3.De kerk is waar mensen van harte op zoek gaan 
en ieder de hand reiken, waar zij ook zijn. 
Zij leven de boodschap van troost en van vreugde 
die aanvuurt en uitdaagt, vernieuwt en verblijdt. 
 
4.De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen, 
wij weten ons door Hem gewild en bemind. 
De kerk is waar wij in het voetspoor van Christus 
die liefde bewijzen aan elk mensenkind. 
 
Gebed 
 
Gebodslezing: Deuteronomium 6: 4-9 
 
Viering Simchat Torah 
 
http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/38688/language/nl-NL/Default.aspx 
 
Ani Ma’amin= ik geloof 
 
Ik geloof met een volkomen geloof 
in de komst van de Messias. 
En ook wanneer Hij zal dralen, 
ondanks dat alles, geloof ik, 

http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/38688/language/nl-NL/Default.aspx
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ondanks dat, zal ik Hem verwachten, 
Die elke dag kan komen 
kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Exodus 34: 4-9  en Johannes 8: 1-11 
 
Zingen: NLB 103e  
 
1.Bless the Lord, my soul 
and bless God's holy name. 
Bless the Lord, my soul, 
who leads me into life. 
 
2.Prijs de Heer, mijn ziel 
en prijs zijn heil'ge naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel, 
die mij het leven geeft. 
 
3.Bless the Lord, my soul 
and bless God's holy name. 
Bless the Lord, my soul, 
who leads me into life. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: NLB 802: 1, 2, 4, 5 
 
Bevestigen ambtsdrager: Esse van den Burg  - ouderling (scriba) 
 
Voorstellen stagiair: Ewoud Jonker  
 
Zingen: NLB 905: 3, 4  
 
Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Zingen: NLB 875: 1, 2, 3 
 
Zegen 
 
Orgel/pianospel 
 
 
 
Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar 
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl 


