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Zondag 26 juni 2022 
 
Voorganger:   Ds. Daco Coppoolse, Odijk  
Ouderling:    Joke van Heusden   
Diaken:    Alies van der Deijl  
Lector:    Mijna Jansen  
Beamist:    Jan-Willem Sturm   
Koster:    Gerrit Pijper  
Organist:    Wouter Harbers  
Kindernevendienst:  Mijna  
Paaskaars aansteken: Avril 
 
 
DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 
Zondag 26 juni:  
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn 
arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, 
bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden 
hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, 
zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa 
Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van 
deze mensen. 
Van harte aanbevolen. 
 
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 26 juni voor Migranten” 
 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk.  
Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
 
Gegevens van uw predikant: 
Ambt in verandering 
Op maandag 27 en dinsdag 28 juni ben ik afwezig i.v.m. nascholing waarbij de focus ligt op 
de veranderingen die volop gaande zijn in de rol van voorganger en de betekenis van het 
ambt in de christelijke gemeenschappen. Uiteraard heeft dit onder meer te maken met de 
veranderingen in omgaan met gezag in de samenleving, het afkalven van oude kerkelijke 
structuren, verdergaande krimp van de kerk, het opkomen van pioniersplekken en nieuwe 
verwachtingen rond de persoon van de voorganger. Tegelijkertijd zien we dat de leider 
belangrijker wordt en dat er op bepaalde manieren ook meer aandacht komt voor een 
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zekere sacraliteit van het ambt. Wat betekenen deze verschuivingen voor de rol van 
voorganger, voor het ambt, voor de kerk en voor de opleiding? 
Met 15 collega’s afkomstig uit de PKN, CGK, NGK en GkV, gaan we met dit thema aan de 
slag. De cursus is een samenwerking tussen de PThU en de TU Kampen. 
ds. Henk Reinders  
 
Eredienst zondag 3 juli 
Op zondag 3 juli hebben we als wijkgemeente voorlopig weer onze laatste ‘normale’ dienst 
voordat de zomerdienstregeling van start gaat. Op deze zondag willen we drie 
gemeenteleden in het bijzonder bedanken voor hun werkzaamheden: Frits Reimers voor zijn 
penningmeesterschap van het college van kerkrentmeesters; Rolf van den Berg voor zijn 
werk als hulpdiaken en Imarda Bikker ook voor haar werk als hulpdiaken, maar evenzeer als 
contactpersoon in het bezoekwerk en haar werk voor de kindernevendienst, dat ze met heel 
haar hart deed. 
Voor alle kinderen is er deze zondag een verrassing om mee naar huis te nemen. 

Overlijdensbericht 
Op vrijdag 17 juni overleed Steven Carton, in de leeftijd van 88 jaar. 
Zijn uitvaartdienst is op vrijdag 24 juni om 11:00 uur in 't Hoge Licht. 
Deze dienst is ook te volgen via  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/746-t-Hoge-Licht--Driebergen 
Aansluitend aan de uitvaartdienst is er in 't Hoge Licht  gelegenheid tot condoleren. 
 
Van de WKR 
Uw wijkkerkenraad is de afgelopen periode een aantal keren bij elkaar geweest. Op 17 mei 
was er een avond waarop er, onder leiding van Bert Bakker, is nagedacht en gesproken over 
de toekomst van onze wijkgemeente. Een boeiende avond, die eind september of begin 
oktober een vervolg krijgt. 
Afgelopen dinsdag was er een “gewone” vergadering. Daarin werd gesproken over de 
startzondag. Deze is op 18 september, net als vorig  jaar op het terrein van het Grote Bos. 
Wouter Harbers en het combo verzorgen de muziek. Voor de organisatie gaat een 
commissie aan de slag. 
Aan de orde kwam ook het initiatief om met de basisscholen in gesprek te gaan. Uit het 
gesprek met de eerste school kwam al een aantal ideeën naar voren: ondersteuning bij 
ouderavond over geloofsopvoeding, ondersteuning bij kerst- en paasvieringen, bezoek aan 
de kerkgebouwen. Joke van Heusden heeft dit initiatief genomen en kan u er, als u dat wilt, 
meer over vertellen. 
Ook corona kwam aan de orde. Voorzichtigheid is nog steeds geboden. Elders in deze 
Nieuwbrief meer daarover. 
We keken ook terug op de mooie dienst van afgelopen zondag, waarin het boekje met de 
stukjes van Arie werd gepresenteerd. Wat mooi dat Arie ons op deze manier iets van zichzelf 
meegeeft. 
 
Boekje Arie 
Ook deze zondag is er na de dienst de mogelijkheid om een boekje te verkrijgen. Bijdrage 
(€5,--) kan contant of per pin worden voldaan. Dit geld gaat naar "Stichting Oekraïne heeft 
hulp nodig". 
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Corona 
Corona is nog steeds niet weg. Van een aantal gemeenteleden heeft dit inmiddels aan den 
lijve ondervonden.  
Graag brengen we de basismaatregelen, die nog steeds van kracht zijn, onder uw aandacht: 

- Bij klachten testen en thuisblijven; 
- Zoveel mogelijk 1,5 m afstand houden; 
- Geen handen schudden. 

Over deze maatregelen wordt ongetwijfeld verschillend gedacht binnen onze wijkgemeente. 
Maar laten we elkaar de ruimte geven. Het is weer zomer, dus we kunnen ook buiten ons 
kopje koffie drinken! 
Alleen de ouderling van dienst en voorganger geven elkaar een hand aan het begin en einde 
van de dienst. 
 
Vrijwilligersmiddag/avond 
Er zijn al veel reactie gekomen, maar nog niet van iedereen. We willen wel graag weten of u 
komt of niet. Dan weten we het aantal aanwezigen in verband met de catering. Als u ook 
reageert als u niet komt weten we dat de uitnodiging is aangekomen. 
Ook de partners van vrijwilligers zijn welkom, zo heeft de WKR besloten. Wel graag even 
opgeven. 
 
Prinsheerlijk 
Wegens het succes van vorige jaar komen er ook dit jaar weer Prinsheerlijkverwendagen en 
wel op 12 juli, 24 augustus en 22 september. 
Deze dagen zijn bestemd voor mensen met een fysieke beperking of mensen die door 
omstandigheden niet meer met vakantie kunnen. 
De folders liggen in de kerk of kunt u krijgen bij Ida van Duuren tel. 0343-515793 
of idavanduuren@gmail.com of Oranjelaan 42. 
 
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 zondagmiddagen 3 
juli, 7 augustus en 4 september vanaf 14.30 uur. 
Voor vervoer kan worden gezorgd. 
Klaas en Erna Allaart.  W. Banninglaan 25. Tel. 
0343-411092. 
 

 
Duurzame tip 
Het is belangrijk dat regenwater goed afgevoerd kan worden. 
Steeds meer tuinen hebben voornamelijk tegels. Ruil een paar 
tuintegels in voor aarde. Hier kan je bijvoorbeeld bloemen in 
zaaien. Zo maak je meer ruimte voor groen en regenwater kan dan 
beter de grond inzakken. 
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Liturgie  Wijkgemeente Immanuel   Zondag    26 juni 2022 
 

Welkom 
 
Aansteken van de paaskaars 
 
Lied: Psalm 116: 1, 3 en 4  God heb ik lief 
 
Bemoediging en groet 
 
Lied: 837  Iedereen zoekt u jong en oud 
 
Gebed van toenadering 
 
Lied 704  Dank, dank nu allen God 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Aandacht voor de kinderen 
 
Uit de Bijbel: 1 Koningen 19 vs. 19-21 
 
Lied 91a: 1 en 3 Wie in de schaduw Gods mag wonen 
 
Uit de Bijbel: Lucas 9 vs. 51-62  
 
Lied 1000 Wij zagen hoe het spoor van God  
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied 754 Liefde Gods die elk beminnen 
 
Gebeden 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Lied 939  Op U alleen, mijn licht, mijn kracht 
 
Wegzending en zegen 
 
 

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar: 
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl 
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