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_____________________________________ 

Elisabeth Posthumus Meyjes verzorgt in deze dienst 
het kyrië. Zij mag voorzichtig op therapeutische basis 
wat werk oppakken. We geven haar graag daarvoor 
de ruimte en wensen haar sterkte met de weg naar 
volledig herstel. 
 
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag zullen dit jaar 
ook volkomen anders zijn dan anders. 75 jaar vrede 
en vrijheid. 75 jaar geen oorlog, niet in ons land. De 
verhalen blijven, doven niet uit, maar vertalen we 
steeds naar nu. Kan dat ook met dat oerverhaal over 
de strijd tussen Israël en Amalek? Een blijvende 
strijd, die telkens weer de kop op steekt in de 
geschiedenis van Gods volk. Hoe verbinden we dit 
verhaal van eeuwige vijandschap (en vijandsdenken) 
aan 4 en 5 mei? En aan bijvoorbeeld een woord van 
Jezus: “Heb je vijanden lief”? 
 

Voorbereiding 
Muziek van orgel  
Aansteken van de Paaskaars 
Welkom door ambtsdrager van dienst  
Lied: 66 Breek aarde uit in jubelzangen vers 1 en 3 
Bemoediging  
Kyrie door Elisabeth 
Glorialied: 986 Woorden van leven en licht 
  

Dienst van het Woord 
Kindermoment 
Lezing: Exodus 17 (fragment) 
Lied: 708 vers 6 en 7 
Preek 
Muziek van orgel 

Lied: Maak mij een werktuig van uw vrede 
 
   Maak mij een werktuig van uw vrede, 
   waar haat is, dat ik liefde ben, 
   vernedering dat ik daar zal vergeven, 
   waar tweedracht, dat ik eenheid breng, 
   waar dwaling is, laat mij daar waarheid spreken, 
   waar twijfel, dat vertrouwen komt, 
   waar wanhoop heerst, dat ik daar hoop breng, 
   waar het duister, daar zij het helder licht. 
   Dat ik niet kom om troost, maar om te troosten. 
   Dat ik niet vraag om liefde maar zal geven. 
   Want in het geven is het ontvangen, 
   in sterven staat het leven op. 
 

Dienst van  gebeden en gaven 
Bloemengroet: Dhr. Piet Sommer, Akkerweg 154 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader. 
Collecte 
 

Uitleiding 
Lied: 1014 Geef vrede door van hand tot hand 
Zegen 
 

Diaconale collecte: KiA: 75 jaar 
bevrijding: Noodhulp Nigeria: 
Op 5 mei vieren we dat we 75 jaar 

geleden werden bevrijd, want vrijheid is niet 
vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria 
zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen 
kinderen, die soms de meest verschrikkelijke 
gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft 
samen met een lokale organisatie een programma 
voor traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd 
kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze 
leren te praten over hun ervaringen en krijgen hulp 
om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. 
Ook worden vrijwilligers getraind om in hun eigen 
gemeenschap te werken aan traumaverwerking. 
Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en 
tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria.  
U kunt uw bijdrage storten op het bekende reknr. 
van de Diaconie NL47 RABO 0385 2538 18, o.v.v. 
Noodhulp Nigeria. 
 
2e collecte: voor onze plaatselijke kerk: u kunt uw 
bijdrage op genoemd bankrekeningnummer overma-
ken o.v.v. “voor onze plaatselijke kerk”. 
 



De KERKDIENSTEN zijn tot tenminste 1 juni 2020 alleen online te volgen. De mee te zingen liederen zijn steeds 

zichtbaar op het scherm 

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

 

MEDEDELINGEN 

4 mei 
Aanstaande maandag, 4 mei is er om 19:00 uur een speciale Driebergse Herdenking, te kijken via  
herdenkenindriebergen.nl  
 
Het programma bestaat uit: 
·    “Houd moed”,  een interview met mevrouw Agasi 
·    Theater na de dam: De vijfde krans. De leerlingen van het Winkeltheater maken jaarlijks een voorstel-
ling over de tweede wereldoorlog. Dit jaar hebben ze mensen geïnterviewd over de internering in toen-
malig Nederlands-Indië door de Japanse bezetter.  
 
Het programma zal omstreeks 19:50 afgelopen zijn, zodat u kunt overschakelen naar de Herdenking op 
de Dam. Ook is het mogelijk het programma later terug te kijken. 
  

Extra collecte: Kerken staat wereldwijd op tegen corona 
Dit extra collectedoel bevelen wij de komende week nog graag een keer in uw 
aandacht aan! Doe uw extra collectegift toekomen aan al die kerken die opstaan 
tegen corona.  U kunt uw bijdrage storten op het bekende reknr. van de Diaco-

nie NL47 RABO 0385 2538 18, o.v.v. Coronahulp. Uw giften worden door de Diaconie/ZWO verdubbeld. 
Kom ook in actie en geef gul!!! 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!  
 
LINTJE 
Op 24 april werd ik volkomen verrast met een telefoontje van onze burgemeester dat ik was voorgedragen voor 
een onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau voor het vrijwilligerswerk. 
De Kerk en Schuldhulpmaatje bleken dit voor mij aangevraagd te hebben. Dit was voor mij een grote verrassing.  
Ik  wandelde in het bos bij Groenekan toen ik het hoorde.  Een lintje waar heb ik dit aan verdiend? Zovelen in mijn 
directe omgeving doen net als ik vrijwilligerswerk, waarom werd ik juist in het zonnetje gezet?  
Dankbaar ben ik dat ik dit de afgelopen jaren kon en mocht doen en nog steeds mag doen. Ik vind het wel heel 
bijzonder dat deze onderscheiding voor mij is aangevraagd en voel me zeer vereerd. 
Vanwege het Coronavirus was er geen feestelijke bijeenkomst in Zonheuvel, maar dat houden wij nog tegoed vol-
gens onze burgemeester en zijn secretaresse. 
De vrijdag na 16.15 uur kwam Nana Bies de onderscheiding brengen: in rode jurk, met wit boeket en de onder-
scheiding in een blauwe doos! Hoe mooi!  
Kinderen die op de stoep staan, de telefoon die rinkelt, je weet even niet wat er allemaal met je gebeurt. Corma 
en Laurens die opzij van de tuin het ‘Wilhelmus’ en ‘Lang zal ze leven’ staan te spelen, vrienden op gepaste af-
stand eromheen, ik wist niet wat me overkwam. . 
In kleine familiekring hebben we in de tuin op gepaste afstand gezellig met elkaar gegeten.. 
In de avond werd ik verblijd met een boeket bloemen van de wijkkerkenraad. 
De huiskamer is momenteel een bloemenzee en de felicitaties komen middels kaarten en de sociale media bin-
nen. Ik geniet hier ten volle van en leef nog in een roes als ik om me heen kijk! 
Allen heel hartelijk dank voor jullie felicitaties op welke wijze dan ook. 
    Margreet le Clercq 
 
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 
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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 volgende week aan de slag. Hij 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 
U kunt voor een telefonische afspraak met de predikanten ook contact opnemen met Margreet le Clercq (tel.: 
0343-517692). Zij zoekt dan samen met u naar een geschikt moment. 
 

 

“EET MEE MET DE KERK, MAAR DAN ANDERS” 
Nu we de maaltijden van de eerste vrijdag v”an de maand in Nieuw Salem moeten missen, is er een 
nieuw idee ontstaan: 
Op dinsdag 5 mei kunnen we een BEVRIJDINGSTAS bij u thuis bezorgen met een zeer complete maaltijd 
en andere verrassingen, die het gevoel van de gezellige maaltijd zal oproepen. Op dinsdagmorgen wordt 
er ingepakt en aan het begin van de middag wordt de tas – op gepaste afstand – bij u thuis bezorgd. De 
soep moet even in een pannetje en de maaltijd kan in de magnetron. 
U kunt zich -als vanouds – opgeven bij Lidy Nijhof 0343-517890 op vrijdagmorgen 1 mei, vanaf 8.00 uur.  
In de tas zit een rekeningnummer waarop u de €7,00 kunt betalen! Hoort, zegt het voort! 
 
GROTE KERK DRIEBERGEN DICHT EN TOCH OPEN 
De Grote kerk is voorlopig open op woensdag en op 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 aansteken en mag bidden.  Er is ook altijd iemand aanwezig bij wie je terecht kunt met je ver-
haal, je zorgen en vragen in een persoonlijk gesprek waarbij we voldoende afstand bewaren èn een luis-
terend oor bieden. 
De openstelling van de Grote kerk is op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 en op zaterdag van 
11.00 tot 14.00 uur. 

 
Tijdens uw bezoek kunt u gelijktijdig de prachtig ingerichte vitrines be-
zichtigen, deze zijn momenteel gevuld met beschilderde Paaseieren 
vanuit heel de wereld.   
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KOEK en 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 zelfge-
maakte broodjes, soep, salade en/of taart en een warme maaltijd. U kunt het afhalen  nadat u uw be-
stelling online of telefonisch 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 bellen met hun vragen of als ze hun zorgen met iemand willen delen. Via telefoon of e-mail kunt 
u uw nummer doorgeven en dan gaan zij u bellen: e-mail: oortje@koekeneidriebergen.nl telefoon: 06-
46723400. 

 
De Kerkenraad wenst u een goede week toe! 

De volgende Zondagsbrief verschijnt vrijdag 8 mei a.s.  Berichten voor deze Nieuwsbrief graag  voor 
dinsdag 5 meil sturen naar: nieuwsbriefwgcatharijne@gmail.com  

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