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Voorganger:  ds Gerrit van Dijk 
Ouderling:  Gijs Schaap 
Orgel:   Walter van der Brom  
Lector: Geja Achterberg 
Opname en techniek:  Kamiel van der Laan 
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Goede organisatie is het halve werk 

Moederdag 2020: mogen moeders misschien voorzichtig 

al weer gekust en omhelst worden? Of moeten we op 

afstand zeggen hoe blij we zijn met alle zorg, aandacht en 

liefde? Moeders die zoveel regelen en redderen. Vaders 

niet dan? Natuurlijk, die ook. Mannen staan op de 

voorgrond in Exodus 18. Mozes en zijn schoonvader Jetro 

en zijn organisatieadvies om mannen aan te wijzen die 

helpen met het regelen en redderen van het volk en alle 

vragen die er spelen. Hoe tijdgebonden is zo’n 

patriarchaal verhaal? En volstaat het om te zeggen dat je 

in onze tijd de vrouwen inclusief leest? 

Welkom door de ambtsdrager 

INTREDE 
Muziek van orgel  
Aansteken van de Paaskaars 
Lied 98: vers 1 en 3 ”Zing een nieuw lied voor God de Heer” 
Bemoediging door  
Smeekgebed door  
Glorialied: “Ja, God heeft mij gezien en onverwacht (melo-
die Lied 221)” 
 
1.Ja, God heeft mij gezien en onverwacht 
   en ik opnieuw geboren en getogen 
   Zij heeft mijn licht ontstoken in de nacht 
   gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
   Zo komt zij steeds, maar niet met overmacht. 
   Zij draagt met zorg mijn  grote onvermogen 
 
2.Zij laat ons toe, zij nodigt ons steeds uit. 
   Heeft in haar handen onze naam geschreven 
   God geeft aan on een warm en rijk tehuis, 
   biedt als een schoot aan ons haar eigen leven. 
   Wil ons behoeden, helpt ons steeds vooruit 
   en wat wij zijn, zij heeft het ons gegeven. 
 
3.Gij geeft het uw beminden in de slaap. 

   Gij baart uw naam in onze diepste dromen, 
   gij hebt uzelf ontvankelijk gemaakt. 
   Zoals de bedding voor de wilde stromen, 
   zoals een bloem, die langzaam open gaat.  
   Zo laat gij uw beminden tot u komen. 
  
 DE SCHRIFT 
Kindermoment 
Lezing: Exodus 18 
Preek 
Muziek van orgel  
 
 GEBEDEN EN GAVEN 
Bloemengroet: ter bemoediging en met een hartelijke 
groet naar de heer Vreeken, Wulfert Floorlaan 18. 
Lied 707: “Dragende, moederlijke God” 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gesproken Onze Vader. 
Collecte 

 
ZEGEN 

Lied 971: “ Zing een nieuw lied voor God de Here” 
Zegen 
 
DIACONALE COLLECTEBESTEMMING  
Zondag 10 mei 2020  Stichting Joods monument: 
Langdurige en zorgvuldige onderzoeken hebben geleid 

tot het beschikbaar krijgen van veel gegevens over Joden 

in Driebergen-Rijsenburg gedurende de oorlogsjaren. 

De resultaten hebben geleid tot het initiatief een stichting 

op te richten. De doelstelling van de “Stichting Joods 

Monument 1940-1945 in Driebergen-Rijsenburg” is het 

duurzaam onderhoud van het monument, het verzorgen 

van educatieve activiteiten/projecten voor scholen in de 

regio alsmede bewoners en bezoekers van Driebergen-

Rijsenburg. Overdracht en behoud van kennis en waarden 

betreffende houding ten opzichte van Joden en andere 

volkeren wordt benadrukt.  “Gedenken leidt tot 

verlossing….”  Een plaats om te gedenken is van grote 

betekenis om richting te bepalen 

voor de toekomst. 

Wij vragen speciaal vandaag uw 

bijdrage.  

U kunt uw bijdrage storten op het 
bekende reknr. van de Diaconie 
NL47 RABO 0385 2538 18, o.v.v. 
Diaconie St. Joods Monument. 
 
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
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MEDEDELINGEN 
HET IS WEER ZOVER!!!   DE ZWO-GIFTENRONDE 2020 GAAT WEER VAN START!  We zijn dit jaar door de corona 
wat later dan anderen jaren. Maar ook dit jaar kunt u als gemeentelid een project op het gebied van Zending, We-
relddiaconaat en/of Ontwikkelingswerk aan de Commissie voorleggen. Bent u geraakt 
door, of betrokken bij het werk van een organisatie/stichting, die hulp projecten uit-
voert in het buitenland, laat het ons weten. Het is belangrijk dat de werkwijze, de 
doelstellingen en de financieringsstromen van de organisatie/stichting en het inge-
diende project duidelijk zijn en gericht zijn op de zwakkere groepen in kerk en samen-
leving.  
Wij willen graag weten WAAROM u aandacht vraagt voor dit speciale project en wat u ondersteunt zou willen 
zien. Het alleen een website opsturen, is niet genoeg! Wilt u in uw verzoek ook de volgende gegevens van het 
project vermelden: naam, e-mail adres, website en (bank)gegevens van de organisatie/stichting; beschrijving van 
het specifieke doel van project; uw naam, e-mail, telefoonnummer. Indien nodig nemen wij contact met u op voor 
nadere informatie.   
Uw aanvraag kunt per e-mail sturen naar zwo@pgdriebergen.nl. Is dat niet mogelijk dan graag sturen naar: Com-
missie ZWO, De Lei 86, 3971, CA Driebergen. Wij zien uw voorstel graag tegemoet. 
Graag ontvangen wij uw voorstel graag voor 20 mei!                                                                  

De criteria waaraan de projecten dienen te voldoen zijn als volgt (of vna te lezen via de website : 
https://www.pgdriebergen.nl/zwo onder kopje “Taken en werkwijze ZWO”): 
 

• De giftencommissie zorgt voor een juiste en evenwichtige verdeling van de giften. Zij houdt daarbij reke-
ning met o.a. spreiding over  de continenten, aard van de projecten (zoals zending, werelddiaconaat, ont-
wikkelingssamenwerking). 

• Het doel van het ingediende project moet duidelijk zijn en moet gericht zijn op zwakkere groepen in kerk 
en samenleving. 

• De organisatie moet duidelijk zijn t.a.v. haar werkwijze, doelstellingen en financieringsstromen. Er moet 
sprake zijn van het maken van een verschil, met de Bijbelse gerechtigheid als leidraad. 

• Een aanvraag zal worden beoordeeld op noodzakelijkheid en doelmatigheid.  

• Betreft het een project dat niet via KiA wordt ingediend dan wordt gekeken of de organisatie een kwali-
teitskeurmerk (cbf) heeft, en/of een stichting (met Anbi-status) is en gelden eveneens de hiervoor ge-
noemde criteria. Is dit niet het geval, dan zal nadere informatie ingewonnen worden bij de indiener (bij-
voorbeeld informatie die voorhanden is via een lid van de Protestantse Gemeente Driebergen-Rijsen-
burg).  
Een voorgedragen project kan niet bestaan uit ondersteuning van natuurlijke personen.  

 
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 is 
Pim Vrijmoeth aangesteld. 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.  
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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 
 

 
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 voldoende 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.   
 
ODE AAN:  “ EET MEE MET DE KERK” 
Ja, .. thuis, graag één, twéé,  velen deden mee, 
Een glorieus idee 
Hoewel ‘in quarantaine’ 
toch het gevoel zonder gêne 
van een maaltijd te kunnen genieten 
en hierdoor zelfs ‘vol’ te schieten 
het gevoel ook op afstand erbij te horen 
De diaconie heeft dit kunnen ‘horen’ 
en maakte een goed opgezet plan 
en wij smulden .. hier terdege van 
 
Kerkdiensten gaan onverminderd door 
en ja …er wordt zelfs gezongen in ‘koor’. 
Orgelklanken komen buiten je tegemoet 
dat doet de ‘enkele’ kerkganger goed 
Ja … dankzij de techniek is dit mee te beleven 
God echter, wijst ons de weg hoe wij in deze tijd 
deze ‘moeilijke’ smalle weg kunnen gaan. 
Als kerkgemeente open staan voor alle mensen. 
Laten wij dankbaar zijn dat op velerlei manieren 
hulp wordt geboden, zowel binnen als buiten de kerk. 
Zodat wij ons leven op andere wijze kunnen vieren. 
Bevrijding ! 
‘Houd moed en heb lief’     5 Mei 2020 een gemeentelid. 
 
DUURZAAMHEID TIP VOOR DE MAAND MEI: 

Goed Spijkergoed,  We dragen met zijn allen best vaak “spijkergoed”. 
Misschien weet u ook wel (of niet)dat deze stof zeer milieu onvriendelijk is. 
Er is bijvoorbeeld  wel 7000 liter water nodig om 1 spijkerbroek te fabriceren.  
Maar er is ook goed nieuws: 
Er is ook spijkerkleding te koop die veel DUURZAMER  en ook nog “FAIR TRADE” is. 
Floortje Dessing (ons allen wel bekend) heeft  een Fair Trade winkel  opgezet  in 
Utrecht :NUKUHIVA. 
Daar kunnen we terecht voor Duurzame en Eerlijke kleding.  Neemt u alvast eens een kijkje op de website 
(nukuhiva.nl) en lees meer over de idealen van Floortje.  SPIJKERGOED HOOR! 
 
KOEK & EI 
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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! 

MAAK VAN MOEDERDAG EEN FEESTJE MET DE KOEK & EI BRUNCH-BOX!   
Dit Is een complete verwennerij in samenwerking met The Look Totaalkosmetiek in Drieber-
gen voor alle lieve moeders die a.s. zondag nog eens extra in het zonnetje worden gezet. 
Onze box zit bomvol heerlijkheden, zoals onze scone met honing en kaneel, een mooi afbak-
broodje met luxe beleg, heerlijke thee van Senza Tea. Verder is de box rijkelijk gevuld met allerlei 
zoetigheden en luxe seizoen fruit.  Wat maakt de box zo compleet?   
Als kers op de taart zit er een cadeaubon twv 10,-- euro bij, te besteden bij The Look Totaalkosmetiek in Drieber-
gen! 
De box kost 25 euro en is op zaterdag 9 mei beschikbaar. We bezorgen gratis in Driebergen maar afhalen kan ui-
teraard ook.  Bestel hem snel voor zaterdag via www.koekeneidriebergen.nl of 0343-702286 
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. 

 
De Kerkenraad wenst u een goede week toe! 

De volgende Zondagsbrief verschijnt vrijdag 15 mei a.s.  Berichten voor deze Nieuwsbrief graag  voor dinsdag 12 
mei 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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