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Voorganger:  ds. Gerrit van Dijk 
Ouderling:  Ariadne Roelants 
Diaken: Ries Jelier 
Orgel:  Paul van Oosten  
Medewerking van gelegenheidsblazersen-
semble 
Lector: Gerard van Donselaar 
Opnames en techniek: Kamiel van der 
Laan 

      Onlineuitzending: Henk Westerhof 
 

INLEIDING 

Pinksteren, zeven weken na Pasen. Het feest van de 

Geest, van de kerk als gemeenschap in Christus. Maar nog 

altijd zijn we op afstand van elkaar. We weten waarom, 

maar we missen elkaars nabijheid en van zoveel anderen. 

En hoe zal het gaan? Wat kan en mag er straks weer? 

Durven we weer wat verder, wat dichterbij? Het is een 

zoektocht door onbekend gebied. 

Net zoals dat volk dat vanaf de heilige berg verder trok 

door woestijn naar een land van melk en honing. Net 

zoals de leerlingen van Jezus vanuit de ontgoocheling na 

zijn dood verder gingen. En geïnspireerd raakten en 

opnieuw enthousiast hun huis uitgingen naar buiten, de 

wereld in in Jezus’ naam. 

VOORBEREIDING 

Muziek  

Aansteken van de Paaskaars 

Welkom door ambtsdrager van dienst  

Lied: 216 vers 1 en 2 (Dit is een morgen/Morning has 

broken) 

Bemoediging 

Kyriegebed 

Glorialied: 672 vers 1 (Komt laat ons deze dag)  

 

DIENST VAN HET WOORD 

Kindermoment: het grote gebeuren van Pinksteren 

Lezing: Exodus 24 (fragment) 

Lied: 68 vers 7 

Preek 

Muziek: Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende 

(Kom Heilige Geest, ontsteek in ons de vlam van jou 

liefde) 

Lied: 701 vers 1 en 3  (Zij zit als een vogel broedend op het 

water) 

 

DIENST VAN  GEBEDEN EN GAVEN 

Bloemengroet gaat met een groet van de gemeente 

naar: mw. M. Verweij- ten Haken, Wethouder 

Teselinglaan 65 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gesproken Onze 

Vader. 

Collecte 

 

UITLEIDING 

Lied: 675 vers 1 (Geest van hierboven) 

Zegen 

 

DIACONALE COLLECTEBESTEMMING  
Zondag 30 mei 2020:  Pinksterzending: KiA Marokko: 
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, 
behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten 
willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar 
stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. 
Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse 
landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in 
Marokko. Steunt u juist met Pinksteren deze kleine maar 
groeiende kerk in Marokko? 
  
 
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 
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.  
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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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