
     

Zondagse Nieuwsbrief 
Wijkgemeente Catharijne 

Zondag 14 juni 2020 
 

Voorganger:  ds.Aleida de Hoog 
Ouderling:  Berend Ponger 
Diaken: Ab van Westrenen 
Orgel:  Rogier Postma 
Lector: Barend Samsom 
Koster:  Henk Westerhoff  

en Ella van Oostenbrugge 
Beamer en uitzending:   

Marja en Henk Westerhoff 
Camerabediening: Bert de Goede 
M.m.v. een zanggroep van het Kerkkoor 

 

ORDE VAN DIENST 

 

Intro: muziek 

INTREDE 

Aansteken paaskaars 

Inleiding op de dienst 

Lied/Psalm 146: 1     

Gesproken tekst: 

  Vertrouw niet op mensen met macht,  

  op een sterveling bij wie geen redding is.  

  Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,  

  op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. 

 

  Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,  

  wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,  

  die hemel en aarde heeft gemaakt,  

  de zee en alles wat daar leeft,  

  hij die trouw is tot in eeuwigheid,   

  die recht doet aan de verdrukten,  

  brood geeft aan de hongerigen.  

 

  De HEER bevrijdt de gevangenen,  

  de HEER opent de ogen van blinden,  

  de HEER richt de gebogenen op,  

  de HEER heeft de rechtvaardigen lief  

 

Psalm 146: 5 

Bemoediging en groet 

Gebed van toenadering, overgaand in het gebed om 

ontferming 

Loflied: Lied  103e 

 

DE SCHRIFT 

Gebed:lied  680 1 gesproken, couplet 4 zingen 

Kindermoment    

Schriftlezing: Handelingen 6 

Lied:  Gezang 244 uit Liedboek 1973 

 

1 Christus stoot de hemel open, 

   een vuur komt door de wereld lopen, 

   een nieuw getij breekt haastig aan. 

   Hoor, de Geest vaart door het heden, 

   vanwaar? waarheen? met sterke schreden, 

   geen tegenstand kan Hem weerstaan. 

   Geeft op uw trots verzet, 

   verliest u aan zijn wet. 

   Gij zijt veilig 

   in zijn domein, 

   nooit meer alleen, 

   want nimmer zult gij wezen zijn. 

 

4 Eenmaal zal Hem alles prijzen, 

   de Geest zal allen onderwijzen: 

   wie wederstond, wordt overmocht. 

   Geest van liefde, wijsheid, krachten, 

   de wereld blijft uw leiding wachten, 

   zo vaak hebt Gij uw volk bezocht. 

   Jeruzalem, treed uit, 

   verheug u als een bruid, 

   zie uw Koning! 

   Uw schreden richt 

   de Gids ten licht: 

   Hij opent eeuwig vergezicht. 

 

Verkondiging 

Muziek:  Ik wil jou van harte dienen 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

De bloemen gaan vergezeld van een hartelijke groet 

naar dhr. Gerard Jansen, Park Sparrendaal 

Collectedoel: Dorpskernen en kerk 

Afkondiging van overlijden 

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 

 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: lied 704: 1 en 2 

Zegen 

Amen 

DIACONALE COLLECTEBESTEMMING  
Binnenlands diaconaat: dorpskerken: 
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse 
Kerk helpen dorpskerken elkaar om als 
geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar 
én voor het dorp. 
Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van 
ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk- en 
leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met uw 
bijdrage aan de collecte ondersteunt u de dorpskerken in 



Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude 
gronden. 

U kunt uw bijdrage storten op het bekende reknr. van de 
Diaconie NL47 RABO 0385 2538 18 
 Voor de dorpskerken: o.v.v. ‘De Hoop’ 

 

 
MEDEDELINGEN 

Bezoeken kerkdiensten t/m 5 juli 
Voor de diensten t/m 5 juli worden gemeenteleden uitgenodigd.  
We gebruiken uitsluitend de zijingang aan de kant van de Traay. 
Bij binnenkomen wordt u verzocht uw handen te reinigen en de aanwijzingen van de coronacoördinato-
ren op te volgen. Deze zijn herkenbaar aan rode hesjes met de tekst "Houd moed, heb lief". 
Houdt steeds rekening met de twee hierna genoemde principes: 
1. in een rij onderlinge afstand twee lege stoelen en bezoekers die achter één voordeur wonen mogen 
bij elkaar zitten; 
2. één rij zitten, één rij overslaan. 
U wordt verzocht aan het einde van de dienst na de Zegen weer te gaan zitten, waarna de coronacoördi-
natoren per rij aangeven wanneer u de kerkzaal kunt verlaten.  
 
Diensten vanaf 12 juli 
Vanaf 12 juli zullen we overstappen op een systeem van aanmelden. Hierover wordt u nog nader inge-
licht.  
 
Kerkdienstgemist.nl 
De diensten blijven worden uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl 
 
Wijziging openstelling van de Grote Kerk op woensdag en zaterdag 
Voor wie op zoek is naar een ruimte waar je even tot rust kunt komen, stil kunt staan bij alles wat er gebeurt, naar 
muziek kunt luisteren, een kaarsje kunt aansteken. Een ruimte ook waar je kunt bidden. Er is steeds iemand aan-
wezig bij wie je terecht kunt met je verhaal, je zorgen en vragen in een persoonlijk gesprek waarbij op voldoende 
afstand toch een luisterend oor geboden wordt.   
In juni en juli is deze woensdags van 14.00 tot 16.00 en zaterdags van 11.00 tot 13.00 uur.  
 

Nieuw Salem vanaf 1 juni weer beperkt open 
Vanaf 1 juni start de commerciële verhuur van ruimten in Nieuw Salem weer. Belangrijk daarbij is dat er voorlopig 
niet meer dan 30 bezoekers tegelijkertijd in het gebouw aanwezig mogen zijn. Mocht u om een of andere reden 
Nieuw Salem willen bezoeken is het daarom vereist dat u dit bezoek van tevoren afstemt met het beheer van 
Nieuw Salem, telefonisch bereikbaar op 0343 51 38 39 of 06 30 11 32 96. 
Tijdelijke wijziging plaats en ingang kerkelijk bureau 
Het kerkelijk bureau bevindt zich tot zeker half juli in de Consistoriekamer in de Grote Kerk en is op de donderda-
gen geopend van 09:00 - 12:00 uur. Vanaf donderdag 4 juni is het kerkelijk bureau uitsluitend bereikbaar via de 
zijingang van de Grote Kerk aan de zijde van Koek en Ei. Dus niet meer via Nieuw Salem of via de zijingang van de 
Grote Kerk aan de Traayzijde. 
 
PASTORAAT IN DE DEZE TIJD 

De maatregelen die het coronavirus moeten tegengaan, zijn ingrijpend en raken ons allemaal. Maar vooral diege-
nen die kwetsbaar zijn en nauwelijks nog contact met anderen hebben. We merken dat mensen binnen en buiten 
de kerk meer naar elkaar omzien en roepen op om dat te blijven doen. We proberen als kerk zo goed mogelijk de 
contacten te onderhouden en een luisterend oor te bieden en waar nodig een praktische hand toe te steken. Het 
is daarbij wel belangrijk dat we ook horen waar behoefte aan is en dat u zelf ook aangeeft als u telefonisch con-
tact wilt met een pastorale bezoeker, ouderling of predikant.  
Ds. Aleida de Hoog en ds. Gerrit van Dijk zijn hiervoor bereikbaar. Naast contact op afstand is het nog steeds mo-
gelijk dat zij bezoeken afleggen waar dat contact op afstand ontoereikend is. Bij die bezoeken thuis wordt de op-
roep om 1,5 meter afstand te houden nageleefd. Als tijdelijke vervanger voor ds. Elisabeth Posthumus Meyjes 
gaat Pim Vrijmoeth is beschikbaar voor de gemeenteleden met beperking.  
Om u goed te kunnen bereiken hebben we ook contactgegevens nodig. Van veel mensen hebben we die ook, 
maar niet van iedereen. Daarom een beroep op u om aanvullende gegevens door te geven. Denk daarbij aan 



telefoonnummers (vast en mobiel) en e-mailadres. We gebruiken uw gegevens alleen voor communicatie bin-
nen de kerk en gaan er zorgvuldig mee om. Doorgeven kan aan Ron Spruit, scriba@wgcatharijne.nl tel.: 06-
30485346 
Grote en kleine bijeenkomsten in kerkelijk verband zijn voorlopig allemaal opgeschort. Dit is voor veel mensen 
een groot gemis. We denken speciaal aan degenen die het  Café Goedenavond graag bezoeken. We gaan in de 
komende weken op zoek naar mogelijkheden om online het onderlinge contact vorm te geven in de kerk. En nodi-
gen u uit om daar creatief in mee te denken. 
Voor de mensen met beperking, maar misschien ook wel voor ons allemaal, geeft deze website: https://co-
rona.stefiie.nl eenvoudige informatie over de corona crisis.  
 
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 spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.00-10.00 uur.  
Pim Vrijmoeth pimvrijmoeth@wgcatharijne.nl  Tel.: 06-42281845; vaste werkdag: Maandag 
 

 
KOEK & EI 
Als kerk onderhouden contact met mensen die aan huis gebonden zijn en getroffen worden door de strenge 
maatregelen. In principe zijn we er voor iedereen in Driebergen die behoefte heeft aan contact. Omdat vorm te 
geven ondersteunen we initiatieven op dit vlak.  

Het team van restaurant Koek & Ei  staat voor u klaar en verzorgt van dinsdag t/m zaterdag  hun zelfgemaakte 
broodjes, soep, salade en/of taart en een warme maaltijd. U kunt het afhalen  nadat u uw bestelling online of te-
lefonisch hebt opgegeven, tussen 11.00 en 16.00 uur! 

Nu Koek en Ei noodgedwongen gesloten is, heeft een lokale luisterlijn opgezet waar mensen naar toe kunnen bel-
len met hun vragen of als ze hun zorgen met iemand willen delen. Via telefoon of e-mail kunt u uw nummer door-
geven en dan gaan zij u bellen: e-mail: oortje@koekeneidriebergen.nl telefoon: 06-46723400. 

Houd u de website in de gaten voor de actuele situatie over onze wijkgemeente en de corona. 
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