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Zondag 27 november 2022 
 
Voorganger:  Arnold van Heusden  
Ouderling:   Carl Altena  
Diaken:   Mijna Jansen    
Lector:   Joop Egmond  
Beamist:   Hendrik-Jan Jansen   
Koster:   Rolf van den Berg    
 
 
 
De collectes op deze zondag 
Kerstcampagne: onderwijs voor werkende kinderen Colombia. KiA 
 
Bij de 1e collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door uw bijdrage over te maken per 
bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. 
“Collecte voor Kerstcampagne”. 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
 
Cantate Himmelskönig, sei willkommen (BWV 182) van Johann Sebastian Bach 
Plaats en tijdstip: vanavond om 19.30 uur, Grote Kerk, Driebergen.  
U hoort o.a. ook één van de mooiere cantates van Bach, uitgevoerd door het Cantatekoor en -
orkest Driebergen o.l.v. Margo van Biezen, waarbij Lieke Geraats de soloaria zingt. Voorganger 
in de dienst is ds. Gerrit van Dijk. De toegang is gratis, er is een collecte na afloop. U bent van 
harte welkom. 
 
Kerstviering ouderen en andere belangstellenden 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de kerstviering met ouderen en andere 
belangstellenden op dinsdag 6 december a.s. Vanaf 10.00 uur is er koffie en thee. Rond 10.30 
uur starten we met het programma. Aansluitend kunt u genieten van een heerlijke lunch. 
Er is een mooi, afwisselend programma samengesteld met als thema: “VERLANGEN”. 
De meditatie zal verzorgd worden door ds Henk Reinders. Muzikale begeleiding: Gerrit Pijper 
U kunt zich t/m zondag 4 december opgeven bij Jenny van Voornveld, 06-22835197 of 
jvvoornveld60@hotmail.com Geeft u hierbij ook aan als u vervoer nodig heeft? 
 
Omzien naar elkaar 
Uit het ziekenhuis weer thuisgekomen: Bertina Meurs, Uijlenkamp 7, 3972 XN. Ze moet voor de 
uitslag van de operatie wachten tot 6 december, de dag waarop ze in het Diaconessenhuis ook 
door de reguliere scan gaat. Een lange spanningsboog van wachten. 
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De operatie van Ada Wijnveen, Park Seminarie 56, 3971 SE, is geslaagd en ze is inmiddels weer 
thuisgekomen. De revalidatie zal echter een paar maanden duren. 
In Beukenstein, Hoofdstraat 57, 3971 KB, is opgenomen de heer Hans Lafeber. Hij is 
vanuit Bosch en Duin hiernaartoe overgebracht. Voor zijn vrouw en kinderen fijn dat 
hij zo dichter bij huis kan zijn. 

“Ik kan niet wachten” – Adventsboekje voor 
kinderen in kerk en thuis 
Vandaag gaan we de tijd van advent in. Het woord 
‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten op de komst 
van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn 
komst als mens op aarde. Dat vieren we met kerst. 
We wachten er in deze tijd ook op dat Hij 
terugkomt. 
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd ligt er een 
boekje klaar in de kerkdienst. Van de eerste zondag 
van advent tot en met kerst is er elke dag iets leuks 
om te tekenen, te puzzelen, samen te lezen of om 
over na te denken. Er hoort ook een poster bij die je 
in huis kunt ophangen en een stickervel, voor elke 
dag van advent één sticker.  

Het Adventsboekje en toebehoren is een uitgave van Bijbel Basics , NBG. 
 
Gezamenlijke viering op de 1e Kerstdag 
“Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen” zingen de engelen in de kerstnacht. Op 
zondagmorgen 25 december om 10.00 uur vieren wij de geboorte van onze Heer Jezus Christus, 
Gods teken van hoop en licht in een donkere wereld. In de feestelijke morgendienst zullen er dit 
keer twee voorgangers zijn: ds. Marien Kollenstaart en ds. Henk Reinders. Zang zal begeleid 
worden door een band en het orgel/de piano. Door het bestuur van Traject24 is het voorstel 
gedaan om sámen met onze wijkgemeente kerst te vieren. Uw wijkkerkenraad heeft hierop 
unaniem positief gereageerd om – als delers van het ‘t Hoge Licht - samen te vieren. 
Als kerkenraad kunnen wij ons voorstellen dat deze stap diverse reacties oproept, gezien het 
verleden: van dankbaarheid, ontroering en vreugde tot verdriet en 
misschien wel boosheid en verzet. Mocht u zich op de een of andere 
manier geraakt weten, schiet dan een van uw ambtsdragers aan om 
daarover te praten. Doe dat van aangezicht tot aangezicht en niet 
per mail, brief of whatsapp, want die laatste media werken al gauw 
verkeerd verstaan in de hand. Wij zien ernaar uit om samen ín het 
Hoge Licht van Gods grootheid en liefde te staan. 
Uw wijkkerkenraad 
 
Hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen uit de kerk die ik 
vorige week zondag ontving. Ik was blij verrast.  
Rose Marie van Asselt 
 
Begroting PGD 
Vanaf komende maandag 28 november ligt de begroting 2023 van de PGD voor u ter inzage op 
het Kerkelijk Bureau in Nieuw Salem. Uw vragen en/of opmerking kunt u richten aan Carl Altena, 
kerkrentmeester, via 06-40681895 of mail c.e.altena@mac.com 
De inzagetermijn bedraagt een week en die verloopt dus op 4 december 2022. 
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Adem in ons – zangavond met uitleg o.l.v. Gert Landman 
Samen met de broeders van Taizé heeft Gert Landman in de bundel ‘Adem in ons’ veel 
gezongen liederen uit Taizé voorzien van een Nederlandse tekst en Nederlandse solo’s 
toegevoegd. Tijdens deze zangavond zingen we, in de volgorde van een eenvoudige 
Taizéviering, een aantal van deze Taizé liederen. Gert Landman zal de teksten toelichten. De 
begeleiding is in handen van Arjan Veen. 
Datum: 30 november 2022 / Tijd: 20.00 uur / Locatie: Maartenskerk Doorn 
Entree: vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6) – betaling bij voorkeur via QR-code 
Voor info: ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl 
 
KERSTAVONDWANDELING Op zaterdag 24 december is er een kerstwandeling voor alle mensen 
uit Driebergen en omgeving. Dit is een samenwerking tussen verschillende kerken en RCN het 
Grote Bos. Er is een route langs verschillende scènes uit het kerstverhaal. De route eindigt op 
het centrale plein waar muziek is en eten en drinken voor iedereen. En er is een goody bag voor 
elk gezin dat meeloopt. 
Om dit te laten slagen hebben we jullie hulp nodig! We zoeken mensen die willen helpen met 
de voorbereiding, mensen ontvangen, helpen langs de route en bij de catering, die rollen willen 
spelen in de verschillende scènes, muziek en zang kunnen verzorgen en nog veel meer. 
Aanmelden t/m 5 december via: kerstwandeling@raadvankerkendriebergen.nl of bij Petra 
Pekelaer, 06-30986719 of Ellen van Amerongen 0343-514883. Nadat je je hebt aangemeld krijg 
je nader bericht over hoe het verder gaat en wat je kan doen. Noteer alvast zaterdag 10 
december 15.00 uur. Dan is het kleding passen op het Grote Bos en ontvangen jullie nadere 
instructie. 
Je kunt de kerstwandeling ook ondersteunen met een gift voor alle onkosten. We zijn blij met 
elke bijdrage. Die kun je overmaken op NL98INGB0004837489 van de Raad van Kerken 
Driebergen, o.v.v. kerstwandeling 2022. 
 
Omgekeerde adventskalender 2022 
Er hebben zich tot nu toe 21 deelnemers aangemeld! Doet u ook mee? 
Hoe werkt deze actie? 
Tijdens de adventsperiode zet je een boodschappentas of kartonnen doos thuis neer, waarin je 
de levensmiddelen verzamelt. Op dinsdag 20 december kun je de boodschappen voor de 
Voedselbank inleveren tussen 10.00 en 12.00 uur bij Nieuw Salem, de Lei 86, Driebergen . 
Deze boodschappen worden verzameld en door de Voedselbank verdeeld over verschillende 
pakketten, welke door de juiste personen worden afgehaald. Onze tassen worden dus niet als 
geschenk doorgegeven. 
Voor deze actie brengen wij je geen tas, maar sturen wij je deze oproep. 
Je kunt je aanmelden; stuur een berichtje naar:Mieke Nijenmanting, J. Manger Catslaan 35, 
3971 JM Driebergen > 06-38063057 > m.nijenmanting@ziggo.nl   
Wat kan er in de tas? 
De Voedselbank ontvangt graag houdbare levensmiddelen (droge pasta, blikken groenten of vis, 
potjes, pakjes koekjes, koffie, thee enz.), verzorgingsproducten (zeep, douchecrème, tandpasta 
enz.), maar geen alcoholische dranken of snoep. 
 
 

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar: 
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl 
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Liturgie Zondag 27 november  -  1e Advent 
 
 

Paaskaars wordt aangestoken 
 
Lied 220: 1 en 2 “Zoals een bloem zijn kelk richt naar de zon” (op de melodie van ‘Zo vriendelijk 

en veilig als het licht, no 221) 
 
Bemoediging en groet 
 
Lied 220: 4 “God van ons hart. Gij die ons zingen doet” 
 
Gebed van inkeer en bede om Gods Geest 
 
Loflied Lied 439: 1, 2 en 3 “Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor” 
 
Kindermoment 
 
Lied 317: “Grote God, Gij hebt het zwijgen” 
  
Schriftlezingen:  Jesaja 9: 1 – gevolgd door beamer “Light of the World” (1) 
    Johannes 8: 12 – gevolgd door beamer “Light of the World (2) 
    Openbaring 3: 14-20 
 
Hemelhoog 278: “Het Woord van God brengt goede vruchten voort” 
 
Verkondiging  
 
Lied 466: 5, 6 en 7 
 
Dankgebed en voorbeden (afgesloten met het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’) 
  
Collectebestemmingen via de beamer 
 
Slotlied 754: 1, 2 en 3 “Liefde Gods die elk beminnen” 
 
Zegen 
 


