
 

Zondagse Nieuwsbrief 
Wijkgemeente Catharijne 

Zondag 7 juni 2020   
Bevestiging van Ron van den Hoek als ouderling – 

Kerkrentmeester 
Voorganger:    ds Gerrit van Dijk 
Ouderling: Gijs Schaap 
Diaken: Clara Hagen 
Orgel:  Paul van Oosten  
Lector: Thijs v.d. Berg 
Koster:  Corma Schaap en 

 Henk Westerhof 
Beamist:  Mylene en Michel 

 v.d.Berg 
Inleiding 
Pinksteren is het feest van de Geest. Als je probeert uit 
te leggen wat die Heilige Geest is, dan lijkt het soms op 
het grijpen van lucht. Pinksteren wordt ook wel als de 
geboorte van de kerk te zien. Dat lijkt tastbaarder, 
maar wat is kerk? Wie is kerk? Het Bijbelboek 
Handelingen is schaars met informatie en de brieven 
van Paulus en Petrus bieden ook maar een paar 
bouwstenen in tweeduizend jaar christendom heeft de 
kerk ontelbaar veel gezichten gekregen. Van 
wereldomvattende instituten tot piepkleine 
huiskerken. Kerk is altijd in beweging en altijd in 
ontwikkeling. Ook in Nederland. Dat wisten we al, 
maar de huidige Coronacrisis raakt door alle 
beperkende maatregelen onze traditionele vormen 
van kerkzijn heel hard. Alles staat op zijn  kop. En hoe 
vinden we daarin onze weg? Kunnen we de kerk 
opnieuw uitvinden? Wie heeft het lef om leiding te 
geven in deze onzekere tijd? Vragen die vandaag 
worden opgeworpen. Wie wil helpen om antwoorden 
te vinden is van harte welkom. 

  
 INTREDE 
Muziek  
Welkom door ambtsdrager van dienst  
Aansteken van de Paaskaars 
Lied: 84 vers 1 “Gij waart goedgunstig voor uw land, o 
Heer” 
Bemoediging 

Kyriegebed 
Glorialied: 117d Laudate Omnes Gentes 
 
 DE SCHRIFT 
Kindermoment 
Lezing: Handelingen 2 vers 43 -47 
Lied: 912 vers 1 en 5 “Neem mijn leven, laat het, Heer” 
Lezing: 1 Korinthe 12 vers 1, 4-11 
Preek  
Muziek 
Lied: 686 vers 1 en 2 “De Geest des Heren heeft” 
 

DIENST VAN BEVESTIGING, GEBEDEN EN GAVEN 
Bevestiging van de heer Ron van den Hoek als 
ouderling-kerkrentmeester 
Bloemengroet: met een hartelijke groet naar de fam. 
Wickramasinghe,  Lange Dreef 79 
Dankgebed- voorbeden- stil gebed- gesproken Onze 
Vader. 
Collecte 
 
 ZENDING EN ZEGEN 
Lied: 687 vers 1 ”Wij leven van de wind” 
Zegen 
Amen 
 
DIACONALE COLLECTEBESTEMMING  
Zondag 7 juni ZWO-project: Cuba 
De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger lange 
tijd door de overheid ingeperkt.Nu bloeien ze weer op 
en dat in een tijd waarin de samenleving hen hard 
nodig heeft. De economische crisis heeft zijn weerslag 
op ouderen, zieken en kinderen. De kerk wil er voor 
hen zijn en zet verschillende sociale projecten op.  
Helpt u mee om dit project tot een succes te maken?  
U kunt uw bijdrage storten op het bekende reknr. van 
de Diaconie NL47 RABO 0385 2538 18, o.v.v.  

 
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 aanwezig 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.   

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


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 

donderdagen 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.  

 
WEER NAAR DE KERK? 
We beleven met elkaar een bijzondere tijd. Een virus dat onzichtbaar zijn weg zoekt onder mensen. Met 
ernstige gevolgen. Afstand houden lijkt de beste manier om verspreiding in te dammen. In de kerk hebben 
we dat ook gedaan. De afgelopen maanden waren er geen bijeenkomsten, nauwelijks persoonlijke 
bezoeken en geen kerkdiensten. En dat voelt als een groot gemis. Het was verstandig om te doen en is nog 
steeds verstandig om te doen, maar juist de onderlinge ontmoeting is een wezenlijk onderdeel van de 
kerkelijke gemeenschap. 
We hebben de verbondenheid met elkaar in de afgelopen drie maanden op andere manieren moeten 
vormgeven. En dat lukte, door met elkaar te bellen, door een kaartje te sturen, een bloemetje te bezorgen, 
te zwaaien naar elkaar, door kraanvogels met een bemoediging te bezorgen, door digitale kerkdiensten. 
Het is prachtig om te zien hoe creatief veel gemeenteleden zijn en hoe trouw naar elkaar. 
 
We staan nu voor een volgende uitdaging. Versoepeling van de maatregelen maken dat er weer iets meer 
mogelijk lijkt. Ook daar is veel creativiteit en inzet voor nodig. En zullen we met elkaar moeten uitvinden 
wat veilig voelt en wat toegevoegde waarde heeft. Veel dingen die we nu missen, zoals samen zingen in de 
kerk en bijpraten onder het koffiedrinken na de dienst, zullen ook in de komende tijd nog niet mogelijk zijn. 
En misschien voel je je ook zelf nog niet zeker genoeg om weer naar de kerk te komen op zondag. Of voelt 
het vreemd dat je je moet aanmelden. En dat je niet zomaar overal mag gaan zitten. 
Maar we willen met elkaar stap voor stap zoeken naar wat goed voelt en waar er ruimte is. We hopen in de 
komende weken ook van elkaar te horen hoe het is, hoe nieuwe manieren van doen beleefd worden. Dat 
helpt om goede keuzes te maken. 
 
Naast dat er in de komende tijd weer meer mensen in de kerkdiensten aanwezig mogen zijn, bekijken we 
ook hoe we ontmoetingen in kleinere kring weer kunnen oppakken. Bij elkaar in de buurt, 
ontmoetingsmomenten in de kerk, gesprekskringen en andere vormen. Daarnaast kunnen we ook weer 
persoonlijk bij elkaar op bezoek. Bij al deze dingen geldt dat we elkaars veiligheid voorop zullen stellen en 
de geldende regels zullen volgen. 
We beleven met elkaar een bijzondere tijd. En ook in de komende tijd zal er nog veel anders blijven. Maar 
wat blijft is ook de onderlinge verbondenheid in Christus. Laat het geloof dat we delen ons hoop mogen 
geven om verder te gaan in vertrouwen en liefde. 
 
Om te kunnen voldoen aan alle regels is door de kerkenraad een protocol/gebruiksplan Grote Kerk 
opgesteld. Dit protocol/gebruiksplan staat op de website www.wgcatharijne.nl en kan per mail worden 
opgevraagd bij scriba@wgcatharijne.nl 
Op de zondagen in juni en de 1e helft van juli gaan wij starten met het uitnodigen van specifieke groepen. 
Daarna willen we gaan werken met een aanmeldingssysteem. Zie verder het protocol/gebruiksplan. 
 
NB. Ongetwijfeld is het velen van u opgevallen dat in de loop van de week een van de regels is versoepeld. 
Op de website van de PKN staat: Alhoewel de anderhalve meter afstand tussen mensen leidend is en blijft, 
kan een voorganger vanaf 1 juni bepaalde liturgische handelingen verrichten zonder deze afstand te 
handhaven. Het gaat om dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks (in)zegening en ziekenzalving.  
Ons protocol/gebruiksplan zal daarop worden aangepast. 
Met hartelijke groet, namens de kerkenraad, 
Ron Spruit, scriba 
 

http://www.wgcatharijne.nl/
mailto:scriba@wgcatharijne.nl


PASTORAAT IN DE DEZE TIJD 

De maatregelen die het coronavirus moeten tegengaan, zijn ingrijpend en raken ons allemaal. Maar vooral 
diegenen 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 contact 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 mogelijk dat zij bezoeken afleggen waar dat contact op afstand ontoereikend is. Bij die bezoeken 
thuis wordt de oproep om 1,5 meter afstand te houden nageleefd. Als tijdelijke vervanger voor ds. 
Elisabeth Posthumus Meyjes neemt Pim Vrijmoeth het pastoraat voor mensen met een beperking waar. 
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 binnen 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 nodigen 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://corona.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 
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