
 

 

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE 
CATHARIJNE  

Nieuwsbrief zondag 11 april 2021  
 

Voorganger:  ds. Gerrit van Dijk 
Ouderling:    Gijs Schaap 
Diaken:         Ries Jelier 

Organist:      Paul van Oosten 

Lector:          Job Krijgsman  

Koster/coördinator: Corma   

                             Schaap   

Zanggroep: leden van de  

                 Kerkenraad 

Uitzending: Alie Kramer en Ron 

                        v.d. Hoek  

 
INLEIDING 

Deze zondag is de evangelielezing Johannes hoofdstuk 

20. In dit verhaal ontmoeten we Tomas die zegt dat hij 
gelooft dat Jezus leeft als hij de gaten van de spijkers 

heeft gevoeld. Een heftig en lijfelijk verhaal dat dicht op 

je huid komt. Jezus doet op zich niet moeilijk over zijn 

ongeloof. Maar prijst gelukkig wie niet zien en toch 

geloven. Is dat is dat wij op onszelf mogen betrekken? 
Hoe werkt geloof eigenlijk? Waarom gelooft de één wel 

en een ander niet? En is dat iets om met elkaar over te 

spreken? Of houd je dat liever voor jezelf….? 

 

VOORBEREIDING 

Orgelspel  

Welkom door ambtsdrager van dienst  

Aansteken van de Paaskaars 

Lied: 81: vers 1, 4 en 5  “Jubel God ter eer” 

Bemoediging en groet 

Kyrie 

Glorialied: 645 vers 1, 2 en 6  “Zing ten hemel toe” 

   

  DIENST VAN HET WOORD 

Inleiding  

Lezing: Johannes 20 vers 19 – 31  

Lied: 942 vers 1 en 2  “Ik sta voor U in leegte en gemis” 

Preek  

Orgelspel 

Lied: 908 vers 1, 3 en 6  “Ik heb U lief, o mijn beminde” 

 

  DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

De bloemen gaan met een hartelijke groet naar 

mevrouw J. Rodenburg, zij is onlangs verhuisd naar 
Sparrenheide, kamer  108 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze 

Vader 

 

Collectedoelen: 

1e Collecte voor de Diaconie Stichting Exodus 

2e Collecte voor de Kerk 

 

  UITLEIDING 

Lied: 632 vers 1 en 3  “De Heer is waarlijk opgestaan” 

Zegen 

Orgelspel 

 

 

COLLECTE: ZONDAG 11 april 2021 Stichting Exodus: 
Exodus Nederland is een vereniging met vijf leden die 

als doel heeft de kansen van  

(ex-) gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de 

samenleving te vergroten. De  

(ex-) gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun 

straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen 

hier terecht voor professionele ondersteuning of een 

vrijwillig maatje. Of allebei. Exodus richt zich ook op de 
familieleden en de kinderen van (ex-) gedetineerden. 

Uw steun is onmisbaar. 

Graag uw financiële bijdrage op het bekende rek.nr. 

van de Diaconie: NL47 RABO 0385 2538 18 o.v.v 

collecte 11 april:  

De KERKDIENSTEN zijn online te volgen. De mee te 
zingen liederen zijn steeds zichtbaar op het scherm. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476-Grote-Kerk-
Driebergen-Rijsenburg  

 

 

MEDEDELINGEN 

 

TAIZÉVIERING 11 APRIL OM 19.30 UUR 
Op 11 april is er een 
Taizé-viering in de 
Grote kerk. 
Vanwege de nog 
altijd geldende 
beperkingen is de 
dienst online te 
bekijken vanaf 
19.30 uur. De 
liederen zullen 
worden begeleid 
door Liesbeth van der Kwast en o.l.v. Lieke Geraarts en 
enkele zangers wordt in de kerk gezongen.  Thuis 
kunnen we allemaal meezingen.   
In de kerk bidden we en steken we kaarsen aan. Je kunt 

dit thuis ook doen en mogen we ons met elkaar op 

afstand verbonden weten en voelen.  

We hopen met elkaar op een mooie en inspirerende 

Taizéviering!   

Liesbeth, Lotte, en Gerrit “ 
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MOGELIJKHEID TOT VOORBEDE   

Graag wijzen wij u nog op de mogelijkheid voorbeden 

aan te reiken voor de dienst van komende zondag en de 

daarop volgende diensten. Zie daarvoor op website 

www.wgcatharijne.nl  onder menu items links: 

Mogelijkheid tot voorbede.  

 

DANK VOOR DE PAASKAARS 

 
De paaskaars brandt. 
Een grote vlam. 
De bovenste laag wit, zacht doorlicht. 
Centimeters daaronder het kruis geplant in de 
regenboog van het verbond. 
Een band met gouden cijfers, 2020. 
 
Direct na Pasen wordt de kaars die het hele jaar dat ik 
nu door ziekte afwezig ben in de Grote Kerk gebrand 
heeft hier gebracht. 
Een bar jaar 
Voor iedereen 
Voor de voorgangers, zangers en spelers en beamers en 
streamers 
Voor de thuisblijvers, opgelegd, 
Voor de zieken, 
Voor de families 
Voor de scholieren 
Voor de ouders 
Voor de juffen en meesters 
Voor de kleine bedrijven 
De cafés 
Voor alle feesten die niet doorgingen.. 
 
Een moeilijk jaar ligt achter ons 
En het nieuwe licht brandt 
Pasen 
Het feest van niet te vatten anders 
De dood voorbij 
Alle ziekte afgelegd 
Hoop in een heel nieuw jasje 
 
Net een week geleden liep ik een stukje in het kader van 
het in beweging blijven wat er ook gebeurt en trof een 
hele grote kaarsenstandaard op straat aan. Hout. De 
kunstenaar heeft een jaar hout gedraaid en moet van 
de voorraad af, zijn atelier is te vol. Zonder nadenken 
neem ik de prachtige standaard onder mijn arm. Of ik 
maar even wil doneren voor een betere wereld, vraagt 
de man nog. Dat wil ik zeker.  
Met het levensverhaal van een vriend in een AH tasje 
onder de ene en de prachtige kaarsenstandaard onder 
de andere arm loop ik langzaam naar huis. 
Daar bewerkt Martin het hout met bijenwas en hij 
draait de schroeven aan. 
 

We doen mee met diensten op heel veel verschillende 
plekken. De grote kerk van Dordrecht waar mijn zus 
cantor is, de Dom in Utrecht, waar een ander familielid 
meedoet, De grote kerk in Driebergen onze eigen 
gemeente, de Barbarakerk in Culemborg, we horen de 
Matteus Passion vanuit Vredenburg, de 
Johannespassion vanuit de Grote Kerk in Naarden. 
 
En als alles geweest is 
Het nieuwe begin onwezelijk bedekt door wolken 
sneeuw en hagelbuien 
Schroeven we de Paaskaars uit de Grote Kerk in 
Driebergen op de houten standaard. 
Een robuust ritueeel, draaien, checken of die recht 
staat, draaien, draaien… nog een stukje. 
 
Als we gaan eten ontsteken we het licht van Pasen 
2020. 
Wat is die mooi. 
Zo is de liturgie, het licht van de opstanding in huis. 
Met vrede gegroet en gezegend met licht 
Zomaar in de kamer 
Een grote vlam 
Een randje was verlicht door het vuur 
Centimeters kaars 
Tot aan de regenboog 
Boven de cijfers 2020 
 
Het licht is hier 
Een donatie voor een betere wereld 
Levensverhaal aangelicht 
Hoop in een nieuw jasje 
 
Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes 
 

WOENSDAGMIDDAG OPENSTELLING GROTE KERK  

Van maart t/m november 2021 is de Grote Kerk op de 

woensdagmiddag weer geopend, van 14:00–16:00 uur. 

Op de aangegeven tijd bent u van harte welkom om 
binnen te lopen voor een moment van rust, om een 

kaarsje te branden, voor een gesprek(je), een kopje 

thee of om alleen maar even te zitten en tot rust te 

komen in deze soms hectische tijd.  Albert Blok speelt 

om de 2 weken op het orgel. 

Wij houden ons uiteraard aan de voorschriften rondom 
Corona. Er staat daarom een fles ontsmettingsmiddel 
om uw handen te reinigen en we zien u graag met een 
mondkapje. Ook kunnen we u een glas water of thee 
aanbieden. In de vitrines achterin de kerk wordt een 
tentoonstelling ingericht met fraai beschilderde 
paaseieren. 
 WEES WELKOM!!  
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 MEE BIDDEN IN KAPELDIENSTEN IN NIEUW HYDEPARK  
Op Nieuw Hydepark vindt elke doordeweeks morgen 

en avond een online gebedsdienst plaats.  We 

moedigen iedereen aan om digitaal mee te doen met 

de gebedsdiensten op Nieuw Hydepark. Die zijn elke 

werkdag om 9.30 en 21.30 uur vanuit de kapel. De 

diensten zijn te volgen via 

www.bidindebinnenkamer.nl 

  

 

GEGEVENS BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN:  

Ds. Aleida de Hoog dsmadehoog@wgcatharijne.nl  tel.: 030-7852218 / 06-21893914 Telefonisch 

spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 9.30 uur.  

Ds. Gerrit van Dijk   gerritvandijk@wgcatharijne.nl  tel.: 0343-758523 / 06-31515565  

Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8.30 – 9.00 uur en van 17.00 – 18.00 uur.  

Pim Vrijmoeth pimvrijmoeth@wgcatharijne.nl    tel.: 0642281845; vaste werkdag woensdag.  
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