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Zondag 2 april 2023 
 
Voorganger: Ds Henk Reinders   
Ouderling: Joke van Heusden     
Diaken: Mijna jansen    
Lector: Joop Egmond    
Beamist: Jan-Willem Sturm    
Koster: Esse van den Burg     
Organist: Rinke Bodewits    
 
 
De collectes op deze zondag 
 
2-jarig project ZWO YfC en Bethania: 
De gevolgen van de coronapandemie zijn ook in Moldavië voelbaar. Bethania, partner 
van Kerk in Actie, merkt dat ouderen en kinderen het nóg moeilijker hebben en de 
armoedeproblemen alleen maar groter worden. Vele gezinnen ontvangen praktische hulp, 
zoals een voedselpakket. “Zo kunnen we Gods liefde laten zien aan kwetsbare mensen”. 
YFC is gericht op jongeren van 4 – 16 jaar en sluit aan bij de Kindernevendienst en 
Catechisatie groep. Bethania is een project voor jongeren en ouderen. 
Uw steun is zeer welkom. 
 
Bij de 1e collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw 
bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Driebergen o.v.v. “Collecte voor 2-jarig project ZWO YfC en Bethania” 
 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
 
Dank 
Blij verrast zijn wij door de vele vriendelijke en lieve kaarten, appjes, bloemen uit de 
gemeente rond onze verhuizing naar de Grenadiersweg 1 in Veenendaal. Veel dank 
hiervoor. Het doet goed, deze betrokkenheid. Inmiddels zijn de meeste dozen 
uitgepakt en begint het huiselijk aan te voelen. 
Henk en Ans Reinders-van den Berg 
 
Vespers en erediensten Stille Week en Pasen 
Maandag 3 april: 19.30 uur.  Vesper met Gerard-Frank Sollman,  ’t Hoge Licht 
Dinsdag  4 april: 19.30 uu.  Vesper met Ida van Duuren, ’t Hoge Licht 
Woensdag 5 april: 19.30 uur. Vesper met Jenny van Voornveld, ’t Hoge Licht 
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Donderdag 6 april: 19.30 uur. Viering Heilige Avondmaal met ds. Aleida de Hoog, Grote Kerk 
 
Vrijdag 7 april: 19.00 uur.  Kruiswake met ds. Marien Kollenstaart en ds. Henk Reinders in ’t 
Hoge Licht, musicus Wouter Harbers en countertenor Sytze Buwalda 
Rond 19.15 uur.  Processie met het kruis richting de Grote Kerk 
20.00 uur . Start passieconcert met Wouter Harbers en countertenor Sytze Buwalda, 
verbindende teksten ds. Henk Reinders , Grote Kerk 
 
Zaterdag 8 april: 20.30 uur. Paaswake en doopgedachtenis met ds. Gerrit van Dijk 
 
Zondag 9 april: 7.30 uur. Viering Heilige Avondmaal in kapel op de Begraafplaats aan de 
Traaij met ds. Aleida de Hoog en ds. Henk Reinders 
8.00 uur. Pastorale viering op de begraafplaats 
8.30 uur. Paasontbijt ’t Hoge Licht 
10.00 uur.  Paasviering met ds.Henk Reinders, ’t Hoge Licht  
 
Uitnodiging Paasontbijt 
Op Paasmorgen zal er in ’t Hoge Licht weer een paasontbijt voor al onze gemeenteleden 
klaar gemaakt worden. Om 8.30 uur bent u/ zijn jullie 
van harte welkom om gezellig aan het paasontbijt 
deel te nemen. Voor de inkoop van het eten, is het 
fijn als u/ jij even doorgeeft of je mee eet. Als er 
rekening gehouden dient te worden met 
dieetwensen horen we dat graag 
Mail naar: mc_lijftogt@hotmail.com 
We kijken uit naar een gezellig paasontbijt! 
Hartelijke groet namens Henk van Voornveld en 
Magda Lijftogt 
 
 
Paasviering ouderen en andere belangstellenden. 
Hierbij nodige wij u van harte uit voor de paasviering met ouderen en andere 
belangstellenden op woensdag 12 april a.s.  
Vanaf 10 uur is er koffie en thee en rond 10.30 uur starten we met het programma.  
Aansluitend kunt u weer genieten van een heerlijke lunch.  
Er is een mooi, afwisselend programma samen gesteld met als thema: “Opstaan uit de 
gebrokenheid”. De meditatie zal verzorgd worden door ds Henk Reinders 
U kunt zich tot en met zondag 9 april opgeven bij:  
Nel van der Werff: Tel: 0343-518088 – email: nelvanderwerff37@gmail.com 
Jenny van Voornveld – 06-22835197 – jvvoornveld60@hotmail.com  
Geeft u hierbij ook aan als u vervoer nodig heeft.  
 
I.v.m. deze viering gaat de inloopmiddag van 12 april niet door !  
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14 april……….Aan tafel bij ? 

Opnieuw nodigen we u/jullie uit om in huiselijk 
setting samen te eten en elkaar te ontmoeten.  
Samen eten is elkaar ontmoeten en delen van wat 
je hebt ontvangen. 
Vrijdag 14 april a.s. zal de volgende avond zijn dat 
we weer met elkaar aan tafel gaan.  
Wie vindt het fijn vinden om voor een ander te 
koken en daarbij mensen in hun huis te ontvangen? 

(De groepen waren vorige keer niet groter dan 6 personen, meer mag natuurlijk altijd).  
Mensen die liever niet willen koken maar toch graag samen met anderen willen eten, 
kunnen zich ook opgeven, wij zorgen dat er ergens plek aan tafel is.  
Wilt u/jij een kennis, buur of vriend(in) meenemen, ook van harte welkom!  
“Voor ieder is plaats aan de tafel”.  
Met wel de opmerking, denk niet te groot over een maaltijd bereiden.  
Soep met brood bijvoorbeeld is ook een maaltijd.  
Het gaat om het samen eten en de ontmoeting met elkaar.  
Zo nodig kan er een bijdrage gevraagd worden in de onkosten! 
 
Opgave tot en met maandag 10 april a.s. bij Jenny van Voornveld  
Tel: 06-22835197 of jvvoornveld60@hotmail.com 
 
 
Mini – Mattheüspassion 
Op de avond van Palmzondag 2 april brengt het 
kerkkoor Driebergen een mini-Mattheüspassion ten 
gehore. Vanaf 19.30 uur bent u hartelijk welkom in de 
Grote Kerk te Driebergen. Om 20.00 uur begint het 
concert. Het Bach Quartet (bestaande uit vier 
professionele strijkers) zal samen met organist Pim 
Schipper de begeleiding op zich nemen. De acht 
zangers van Cantus Lux Aeterna nemen een aantal 
complexere koordelen en enkele solo’s voor hun 
rekening. Kerkkoor Driebergen zingt koralen en enkele 
andere highlights. En drie predikanten nemen de 
lezingen voor hun rekening (in het Nederlands). Zo 
neemt Kerkkoor Driebergen o.l.v. Wouter Harbers u op 
geheel eigen wijze mee door Bachs meesterwerk, 
waarin het lijden en sterven van Jezus centraal staat. 
De entree is gratis, na afloop is er een collecte. U hoeft 
niet vooraf te reserveren, iedereen is welkom.  
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Psalmen Anders, in expressie 
We zijn dit voorjaar in beide wijkgemeenten bezig met de psalmen. Prachtige, diepe  
liederen, die de lijdende Heer ook citeerde, liederen waarin Hij voorkwam en die Hem kracht  
gaven, profetische liederen ook. We gaan er in de expressie mee aan de gang in twee 
avonden, de eerste avond is inmiddels geweest en de tweede avond is in de paastijd op 18 
april, aanvang om 19.45 uur (we beginnen met koffie en thee) in ’t Hoge Licht. 
De psalm op 18 april is Psalm 118.  
De psalm wordt gelezen, uitgelegd en verbeeld. En we oefenen een haiku.  
Voor zover mogelijk delen we onze ervaringen. We werken met krijt omdat dit in korte tijd 
veel resultaat geeft, veel kleur heeft, gemengd kan worden en er zacht en hard mee gewerkt 
kan worden. Veel mensen denken dat je moet kunnen tekenen, dat is zeker niet zo. Van licht 
naar donker kan je, door de psalm geïnspireerd, de psalm jouw vorm en kleur geven en 
experimenteren. Daarbij gaat het niet om goed of fout, het gaat om het be-leven van de 
psalm. Je bent van harte welkom! Wel graag van tevoren opgeven bij Els Kruidenier tel: 06 
53205693 
Els Kruidenier en Aleida de Hoog 
 
Oproep vrijwilligers Beukenstein 
Jong geleerd, oud gedaan, dat geldt zeker voor liedjes. Zelfs als veel zoekt raakt in je 
geheugen en geest, dan blijven liederen lang een bron die kan worden aangesproken. Dat 
gebeurt ook in verpleeghuis Beukenstein. Daar is één keer per zes weken een ochtend 
‘Zingend geloven’. Het is ontroerend om te ervaren dat iemand die veel moeite heeft om 
woorden te vinden of zinnen te zeggen, liederen helemaal meezingt. Het is mooi als je 
mensen weer in contact kunnen brengen met wat hen zo vertrouwd is. 
De pastorale commissie in Beukenstein is op zoek naar mensen die willen helpen om deze 
activiteit ook in de komende tijd mogelijk te maken. Bewoners moeten worden opgehaald 
en na afloop ook weer naar hun huiskamer gebracht worden. Je blijft er ook bij als er 
gezongen wordt. Je maakt een praatje en geeft aandacht, biedt waar nodig een helpende 
hand. Zingend Geloven is op de woensdagochtend. Voor de zomervakantie is het op 3 mei 
en 14 juni. Je kunt meer informatie opvragen en jezelf opgeven bij geestelijk verzorger 
Marijke Zuilhof ( marijke.zuilhof@silverein.nl; 06-44265419) 
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Palmzondag 2 april 2023  Wijkgemeente Immanuel  Doopdienst 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken Paaskaars 
Zingen: Psalm 8: 1, 2, 3 uit de Nieuwe Psalmberijming 
 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Zingen: “Verbonden met vader en moeder” 
 
Dooponderwijzing 
 
Doopgebed 
 
Zingen: Opwekking 281 Hemelhoog 16 - als gezongen geloofsbelijdenis 
 
Doopvragen aan de ouders 
 
Vraag aan de gemeente 
Wilt u Nout van Ginkel – die vanmorgen gedoopt wordt – naar uw vermogen helpen groeien 
in het geloof en wilt u hem helpen Christus trouw en toegewijd na te volgen? 
 
Ja, dat willen wij 
 
Bediening Heilige Doop – Handoplegging – Dooptekst 
 
Nout Gerardus Corné van Ginkel 
 
Gedicht “Jouw leven staat aan het begin” 
 
Zingen: NLB 416: 1 en 2 
 
Aansteken doopkaars en overhandigen kinderbijbel 
 
Gebed van dank en vraag om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Mattheüs 21: 1-17 uit: NBV ‘21 
 
Zingen: NLB 552: 1, 2, 3 
 
Verkondiging 
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Luisterlied: “Testify to love” ( Wyonna Judd) - gezongen en begeleid door Helga Wijnja en 
haar moeder 
 
Dankgebed – voorbede – stil gebed – gezamenlijk Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: “De Heer beschut wie bij Hem schuilen” (ds. A.F. Troost) – melodie: NLB 248) 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar: 
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl 
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