
          

Zondagse Nieuwsbrief 
Wijkgemeente Catharijne 
6e zondag in de Veertigdagentijd 

 PALMZONDAG 

Zondag 5 april 2020  
 

Voorganger: ds Gerrit van Dijk 

Ouderling: Ron Spruit 

Orgel: Walter van den Brom 

Beamist: Mychel en Milene v.d.Berg 

m.m.v. enkele leden van de Cantorij 

 

 
 
Voor de derde keer geen gewone dienst in de Grote 
kerk. We hebben twee op zich goed verlopen live 
uitzendingen achter de rug en daar veel van geleerd, 
mede dankzij veel reacties. Ervaringen die ook de 
komende weken bruikbaar zijn. Komende zondag is 
er een andere opzet. Met tevoren opgenomen 
onderdelen, in de kerk en op andere plekken. En 
invoeging van andere muziek. We willen deze 
periode ook gebruiken om verschillende vormen uit 
te proberen. In de Stille Week zal dat ook zichtbaar 
zijn in de afwisseling van live-diensten en 
opgenomen gedeelten. Daarbij blijven uw reactie 
welkom. 
 

 
 

 
VOOR DE DIENST 

Muziek 

INTREDE 
Aansteken paaskaars 
Welkom door ouderling  
Muziek: Psalm 122 (instrumentaal) 
Bemoediging  
Kyrië: Wanneer ik U niet vind – Sela  
 
 DE SCHRIFT 
Uit de Bijbel: Exodus 11 (fragment) en Matteus 21 
(fragment) 
Preek 
Muziek: Lied 556 Alles wat over ons geschreven is  
 
 GAVEN EN GEBEDEN 
Dankgebed, voorbeden, gezamenlijk Onze Vader 
Collecte voor Cuba 
Virtuele Palmpasenstok-optocht 
 

ZENDING EN ZEGEN 
Zegen 
Muziek 
 
VOORBEDEN voor de dienst kunnen rechtstreeks worden 

doorgegeven aan ds. Gerrit van Dijk of aangereikt via de 

website: http://wgcatharijne.nl/index.php/mogelijkheid-

tot-voorbede 

 

De KERKDIENSTEN zijn tot tenminste 1 juni 2020 alleen 

online te volgen. De mee te zingen liederen zijn steeds 

zichtbaar op het scherm 

 

 

 

MEDEDELINGEN  
EREDIENSTEN STILLE WEEK: Alle diensten zijn  online mee te maken via:  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476-Grote-Kerk---Driebergen-Rijsenburg 
 
N.B. De volgende Nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 10 april met gegevens voor de Paaszondag. Voor degene die 
toch graag iets van een orde van dienst wil hebben voor de vespers en de diensten op Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Stille Zaterdag is op de openingspagina van de website (www.wgcatharijne.nl)  op de dag van de viering 
(bescheiden) informatie te vinden! 
 
Maandag 6 april, dinsdag 7 april, woensdag 8 april: 19.30 uur: vespers 
Witte Donderdag 9 april, 19.30 uur. Voorganger ds. Aleida de Hoog 
Goede Vrijdag 10 april, 19.30 uur. Voorganger ds. Gerrit van Dijk 
Stille Zaterdag 12 april, 21.00 uur. Voorganger: ds. Henk Reinders 
Wat de viering van het avondmaal betreft op Witte Donderdag en Stille Zaterdag:  zie de informatie in Kerknieuws  
https://pgdriebergen.nl/kerknieuws/181-kerknieuws-jrg-10-nr-5-1-april-2020 
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DIACONALE COLLECTE: 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, voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en voor kinderen met een problematische thuissituatie. 
Om als kerk beter voorbereid te zijn op deze groeiende diaconale taak is er veel behoefte aan kennis over de 
Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met 
theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.  
Giften zijn zeer welkom op: NL47 RABO 0385 2538 18, t.n.v. Diaconie PGD o.v.v. ZWO Project Cuba. 
 
CONCERT 

Aanstaande zondag, 5 april, geeft onze cantrix Lieke van Oostenbrugge samen  met drie andere zangers en een 

organist een concert in de grote kerk van Wijk bij Duurstede. Dit concert wordt live gestreamd via YouTube.  

Het concert start om 16.00u. Uitvoerenden (waaronder enkele bekenden voor onze gemeente) zijn: 

Pim Schipper – orgel,  Sylvia Peters – Sopraan, Lieke van Oostenbrugge – alt, Rienk Bakker – tenor , Pieter Zwart - 

bas 

De link naar de YouTube video:   https://youtu.be/PeDpCMVQajE 

 

PASTORAAT IN DE KOMENDE 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 

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 

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 9.00-10.00 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  Telefoonnummer komt zo spoedig mogelijk op de website en in 

Kerknieuws.  

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. 
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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 
verhaal, je zorgen en vragen in een persoonlijk gesprek waarbij we vol-
doende afstand bewaren èn een luisterend 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 bezichtigen, deze zijn momenteel gevuld 
met beschilderde Paaseieren vanuit heel de wereld. 
 
 
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 dat 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. 

 
DUURZAAMHEID TIP VOOR APRIL: wasgoed, laat de natuur  je was 
doen! 
ZEEP 
Gebruik wasmiddel in poedervorm. Koop alleen wasmiddel dat in een 
doos zit als droge poeder, dus zonder plastic flessen! 
SEEPJES.  
In de handel is zg. Seepje, superschillen uit de Himalaya voor al uw wasgoed 
DROGEN 
Laat je was drogen op een droogrek op de zolder naast de verwarmingsketel. De vezels blijven 
langer mooi. Zie je kans op buiten je was te drogen, dat is nog beter. Zet dan het droogrek op je terras in de zon. 
Span een waslijn over de palen van het afdak In de wind. In een ommezien is je was droog en ruikt je kleding 
heerlijk naar de zon. 
 
DS. REINIER AKKERMAN 
Op 25 maart j.l.is op 91 jarige leeftijd overleden ds. Reinier Akkerman. Ds. Akkerman was predikant van de (toen 
nog geheten) Gereformeerde Kerk van Driebergen-Rijsenburg van 1963 - 1969. Hij was betrokken bij de bouw en 
vooral de opening van de Maranathakerk. De begrafenis heeft vanwege de coronacrisis in stilte plaats gevonden. 
Er zal t.z.t. een herdenkingsdienst in Almkerk volgen. Voor wie zijn vrouw een kaartje wil sturen:  
Mevr. M. Akkerman-Griffioen, Koninginnelaan 2, kamer 324, 4532 BP Terneuzen.  

De volgende Zondagsbrief verschijnt vrijdag 11 april.  Berichten voor deze Nieuwsbrief graag  voor dinsdag 7 april 
sturen naar: nieuwsbriefwgcatharijne@gmail.com  

En houdt de website in de gaten voor de actuele situatie over onze wijkgemeente en de corona. 
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