
1 
 

                                   

                                                       Zondag 5 september 2021 

 

Voorganger: Ds. Erik Schuddebeurs 
Ouderling: Erna Allaart 
Diaken: Henk van Voornveld 
Lector: Gea Bijl 
Beamist: Jan-Willem Sturm 
Koster: Esse van den Burg 
Organist: Bert Noordegraaf 
 
 
 
Op zondag 5 september gaat ds. Erik Schuddebeurs, emeritus-predikant uit Houten voor. 
Geen onbekende in ons midden, hij is al jarenlang met hart en ziel ook betrokken bij de CWN 
 
 
Collectes:  
De 1ste collecte is voor: Plaatselijke armoedebestrijding 
Ook in Driebergen zijn er mensen die in (stille) armoede leven. De hulpvragen zijn 
spectaculair gestegen. Binnen de Protestantse Kerk en de Rooms-katholieke Kerk groeide 
het aantal hulpaanvragen met meer dan 20 %. De kerken zien zich daarom genoodzaakt, nog 
vaker bij te springen om meer mensen hulp te kunnen verlenen. We bevelen deze collecte 
van harte bij u aan. 
U kunt uw bijdrage storten op het bekende rekeningnr. van de Diaconie:  
NL47 RABO0385 2538 18 o.v.v. “Collecte 5 september”. 
 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk 
NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen, o.v.v. 
“Plaatselijke Kerk”.  
 
 

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 per mail naar 
hjvanvoornveld@hotmail.com 
 
 
Startzondag 
De startzondag is op 12 september. Het jaarthema is: “Van U is de toekomst”. 
Dit jaar zal de startzondag plaatsvinden op camping RCN Het Grote Bos.  
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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.  
Net als 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 wilt 
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.  
 
 
Nieuwe ambtsdragers en medewerkers, maar ook afscheid 
Daar er geen bezwaren zijn binnengekomen, kunnen wij op zondag 12 september met 
vreugde overgaan tot de bevestiging van de volgende gemeenteleden in het ambt:  
Carl Altena, Boswijklaan 7A, 3941 ZM Doorn als ouderling-kerkrentmeester en vicevoorzitter 
van de wijkkerkenraad; 
Joke van Heusden – van Ommeren, Vossenkamp 16, 3972 VJ als ouderling voor vorming en 
toerusting;   
Lex Lemckert, Horstlaan 29, 3971 LA als diaken met bestuurlijke taken binnen de PGD; 
Leo Blom, Sparrenlaan 15, 3971 PT als ouderling-kerkrentmeester met als taak het 
secretariaat; 
In verband met zijn vakantie zal Esse van den Burg, W. Banninglaan 23, 3972 SJ als ouderling-
scriba op zondag 3 oktober bevestigd worden. 
 
Daarnaast bedanken we van harte een aantal mensen die zich gedurende vele jaren met 
hart en ziel voor de gemeente hebben ingezet, maar voor wie nu de tijd is gekomen om dat 
stukje werk aan anderen over te dragen:  
Ellen van Amerongen, diaken gedurende 12 jaar;  
Peter Kingma, diaken gedurende 6 jaar en tijdelijk scriba;  
Magda Lijftogt, jeugdouderling gedurende 6 jaar en vicevoorzitter wijkkerkenraad;  
Erna Allaart, ouderling gedurende 6 jaar; 
Klaas Allaart, secretaris–kerkrentmeester gedurende ruim 8 jaar;  
Joop Koster, pastoraal medewerker gedurende  ruim 6 jaar en 13 jaar tuinman van de kerk; 
ook zijn vrouw Nel treedt terug als wijkbezoekster. 
 
 
Bevestiging en inzegening huwelijk  
“U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in Uw nabijheid”. (Psalm 16:11). 
Vanuit dit geloof in Gods weg met hen, vanuit hun gegroeide liefde voor elkaar, geven Gerrit 
Pijper en Lyda de Jong elkaar het ja-woord op vrijdag 24 september. Het burgerlijk huwelijk 
zal plaatsvinden in Wageningen, tot dan de woonplaats van Lyda.  
De kerkelijke bevestiging en inzegening zal om 14.30 uur in ’t Hoge Licht zijn, waarin ze ook 
samen God danken. Dominee Henk Reinders ervaart het als een voorrecht om dit stel te 
mogen zegenen 
Helaas kan er door de geldende COVID-maatregelen maar een beperkt aantal mensen 
aanwezig zijn, zodat alleen genodigden de kerkdienst en de receptie mee kunnen maken. 
Maar de dienst is wél om 14.30 uur via www.kerkdienstgemist.nl mee te beleven. We 
wensen het bruidspaar een prachtige dag toe, Gods zegen, met degenen die hen lief zijn. 
Toekomstig adres: Florastraat 5a, 3972 ES. 
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ZWO: bloembollenactie voor MIKONDO 
Het is 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 vindt deze actie nu al voor de 9e keer plaats. 
 
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. 
 
 

Bedankje van Jenny en Henk van Voornveld 
Beste allemaal, 
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor alle felicitaties die we, op wat voor 
manier ook, mochten ontvangen voor ons 40 jarig huwelijk.  
We zijn dankbaar dat we dit zaterdag met ons gezin konden vieren en samen in de 
kerkdienst d.m.v. lied en gebed God mochten danken.  
"Dag aan dag draagt Hij ons".  
Hartelijke groet Henk en Jenny van Voornveld  
 
 

Als kanker je raakt…… 
De Stichting Als Kanker je raakt, is 10 jaar geleden opgericht en heeft als doel mensen met 
kanker, hun naasten en nabestaanden te ondersteunen. Zij bieden een open hart en een 
luisterend oor. 
Op 9 oktober organiseert de stichting een landelijke ontmoetingsdag in Doorn, aanvang 
10:30 uur. Ook op 30 oktober en op 13 november zijn er ontmoetingsdagen in Doorn, elk 
met andere sprekers. 
Zie voor alle evenementen en meer info: www.alskankerjeraakt.nl 
 
 
Open Huis/Tuin 
In de zomermaanden, waarin er minder activiteiten in de gemeente zijn, willen we graag 
weer een paar keer open huis/tuin houden voor alleengaanden. 
U bent van harte welkom op de zondagmiddag 5 september vanaf 14.30 uur. 
Voor vervoer kan worden gezorgd. 
Klaas en Erna Allaart.  W. Banninglaan 25. Tel. 0343-411092. 
 
 
 
Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief inleveren vóór donderdagavond 18.00 uur en 
mailen naar nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl 
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Liturgie  Wijkgemeente Immanuel   Zondag   5 september 2021 
 

Orgelspel 
 
Kaars 
Voorganger vraagt aan een kind om de kaars aan te steken 
 
Openingslied:  lied  103c vers 1 en 2 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen:  lied 103c vers 3 
als inleiding op gebed van inkeer  
en om verlichting van de heilige Geest 
 
Gebed    
 
Zingen:  lied 875 
 
Een woord voor de kinderen 
Zingen:  lied 288 
 
1e Schriftlezing: I Koningen 17 vers 7 tot en met 16 
Zingen:  lied 146a vers 5 
 
2e Schriftlezing: Johannes 6 vers 22 tot en met 29 
Zingen:  lied 534 vers 3 
 
Verkondiging 
 
Zingen:  lied 1005 vers 1 en 3 
 
Gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
Inzameling 
 
Zingen:  lied  687 vers 3 
 
Zegen 
 
Zingen:  amen (3x) 
 
Orgelspel 


