
 

Zondagse Nieuwsbrief 
Wijkgemeente Catharijne 

Zondag  12 juli 2020 
 

Voorganger: Wijke Greydanus 
Ouderling:    Gijs Schaap 
Diaken:  Clara Hagen 
Orgel: Maarten van Kapel 
Lector:   Mirjam Dekker 
Koster:  Jan Sinke en Corma Schaap  
Beamer en uitzending:   

 Michel en Mylène van den Berg 
M.m.v. een zanggroep  

 
 INTREDE 
Binnenkomst ambtsdragers  
Aansteken Paaskaars  
Bemoediging en groet 
Psalm van de zondag:  Psalm 84:1,2 
Kyriegebed 
Glorialied: 304 
 

DE SCHRIFT 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
Lezing uit het Oude Testament: Zacharia 9:9-12 
 
Lied: Komen ooit voeten gevleugeld ( uit Zangen voor 
zoeken en zien, nr. 443, melodie: Lof zij de Heer de al-
machtige Koning der ere) 
 
1. Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede 
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede 
wordt ooit gehoord uit mensen-monden dat woord 
wij zullen rusten in vrede 
  
2. Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 
dromen van vluchten en doden en huivr’end ontwaken. 
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht, 
overal vrede geschapen. 
  
3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij 
groeten. 
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan – 
vrede de weg voor mijn voeten. 
 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteus 11:25-30 

 
Lied 1005:1,2 
Uitleg en verkondiging 
Muziek 
Lied: 695:1,2,5 
 

DANKEN, BIDDEN, DELEN 
Bloemengroet 
De bloemen gaan ter bemoediging en met een hartelijke 
groet naar Mevr. J. de Leeuw-Ousen, Rijsenburgselaan 31 
Gebeden: dankgebed,voorbede, stil gebed, Onze Vader   
Inzameling van de gaven 
1e   collecte: Plaatselijk gehandicaptenwerk 
2e   collecte: Kerk 
 

ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied: 871:1,3 
Zegen 
Orgelspel 
 

 

DIACONALE COLLECTEBESTEMMING ZONDAG 12 JULI  
Plaatselijk gehandicaptewerk / Cafe Goedenavond: 

Met deze collecte ondersteunt u 

het vele werk dat we in onze 

gemeente doen om samen, 

mensen met en zonder beperking, 

kerk te kunnen zijn. Samen leven, 

samen geloven? Gewoon Doen! 

Enkele van de vele activiteiten: 

Pastorale begeleiding, geestelijke 

verzorging en bevordering van integratie van mensen met 

een beperking onderling en in het dorp, 

bijbelgespreksgroepen, individuele catechese, doop- en 

belijdeniscatechese. We organiseren om de twee jaar een 

uitje. 

Van harte aanbevolen! 

Tweede collecte voor de kerk 

U kunt uw bijdrage storten op het bekende rekeningnr. 

van de Diaconie NL47 RABO 0385 2538 18 o.v.v. 

plaatselijk gehandicapwerk/ kerk 

De KERKDIENSTEN zijn 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 
 
SAMEN LEZEN IN DE BIJBEL 
Samen de teksten lezen voor de zondag. Het is mooi om dat weer te kunnen doen. Na een lange periode waarin 
het niet mogelijk was om in één ruimte samen te komen. We houden natuurlijk afstand, is aanmelden nodig en 
kom je alleen als je geen klachten hebt. Maar wat mij betreft bent u meer dan welkom! 
Datum: donderdag 16 juli. 
Tijd: 10.30 – 11.30 uur (Koffie en thee vanaf 10.15 uur) 
Locatie: ’t Hoge Licht 
Leiding: Gerrit van Dijk 
Opgave (is per keer mogelijk en noodzakelijk): gerritvandijk@wgcatharijne.nl of 0343-758523 
 
Vanaf donderdag 23 juli neemt ds. Aleida de Hoog de fakkel van hem over in het samen lezen in de bijbel. U bent 
steeds vanaf 10.15 uur welkom in ’t Hoge Licht waarna er van 10.30-11.30 uur een bespreking van een 
Psalm plaats vindt. Op 23 juli lezen we Psalm 42. Het is fijn als u zich van tevoren even opgeeft: 
dsmadehoog@wgcatharijne.nl 
 
BONHOEFFER EN DE KERK 
Op 9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer (4 fe-
bruari 1906 – 9 april 1945), op 39-jarige leeftijd, door de Nazi’s werd ge-
executeerd. Bonhoeffer is beroemd geworden vanwege zijn gelovige 
stellingname tegen Nazi-Duitsland. Vanaf voorjaar 1943 zat Bonhoeffer 
gevangen, vanwege zijn hulp aan de vlucht van Joodse mensen naar 
Zwitserland en zijn contacten met verzetsstrijders die een aanslag op 
Hitler pleegden. 
In de jaren ’30 voor de oorlog heeft Bonhoeffer veel nagedacht over de kerk en wat haar plaats is in de wereld. De 
colleges die hij daar over gaf zijn vanuit aantekeningen van studenten gereconstrueerd. Ze blijken ook in 2020 
prikkelend actueel. In vier avonden willen we deze teksten met elkaar lezen en verkennen of de ideeën van Bon-
hoeffer over de kerk, ons kunnen helpen als wij nadenken over de 
kerk in onze tijd. 
Datum: woensdag 15 juli. 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Locatie: ’t Hoge Licht 
Leiding: Gerrit van Dijk   Opgave (is verplicht): gerritvandijk@wgcatharijne.nl of 0343-758523 
 
OPENLUCHTDIENSTEN ZONDAG 19 EN 26 JULI HYDEPARK 
Gezamenlijk met wijkgemeente Immanuël 
Deze zijn op landgoed Hydepark, in de open lucht. We mogen zingen en er is koffie en thee na afloop. Bij ver-
wacht slecht weer zal worden uitgeweken naar de Grote Kerk. 
In verband met de catering en het mogelijk uitwijken naar de Grote Kerk is het nodig dat u zich bij voorkeur uiter-
lijk donderdag 16 juli aanmeldt als u een of beide diensten wil bezoeken. 
Dit kunt u doen per mail: scriba@wgcatharijne.nl of telefonisch op donderdag-middag 16 juli tussen 14:00 en 
17:00 uur bij Anja Homburg, T: 0343 52 01 25. 
Graag ook aangeven of u vervoer nodig hebt en wat uw telefoonnummer is. 
 
 Belangrijk op Hydepark: iedereen dient te zitten. Er zijn 145 klapstoelen aanwezig, maar als u een eigen stoel 
mee kunt nemen om op te zitten is dat uiteraard ook toegestaan. 
NB. Vergeet niet u tijdig aan te melden voor 19 en 26 juli! 
E: scriba@wgcatharijne.nl 
T: 0343 52 01 25 (donderdag 16 juli tussen 14:00 en 17:00 uur) 
 
Zondag 19 juli om 17.00 uur is ook in ’t Hoge Licht een Avondmaalsviering voor mensen die 
’s ochtends om wat voor reden dan ook verhinderd zijn of tegen een openluchtviering opzien. 
Voorgangers zijn ds. Aleida de Hoog en ds. Henk Reinders.  
 
 
 
 



PASTORAAT IN DE DEZE TIJD 
De maatregelen die in verband met het coronavirus waren ingevoerd hebben ons allemaal geraakt. Nu stap voor 
stap versoepeling plaatsvindt, voelt dat als een opluchting. Tegelijk is het ook ingewikkeld, omdat sommige din-
gen wel weer mogen en anderen niet. Juist in deze fase worden verschillen tussen diverse groepen duidelijker 
zichtbaar en misschien ook wel pijnlijker.  
In de kerk hebben we zo goed mogelijk geprobeerd om contacten te onderhouden. Persoonlijke bezoeken zijn in 
principe weer mogelijk en vinden ook plaats. Uiteraard nog altijd zonder dat we handen geven en met 1,5 meter 
afstand. Als u graag bezoek wil, geef dit dan door. Aan de contactpersoon in uw pastorale sectie of rechtstreeks 
aan de pastores.  
Kleine bijeenkomsten in kerkelijk verband zijn vanaf 1 juni weer mogelijk als de regels goed worden nageleefd. 
We hopen in de komende tijd elkaar daardoor ook weer meer als gemeente in levende lijve te kunnen ontmoe-
ten. Toch kan nog lang niet alles. Voorlopig is er bijvoorbeeld nog geen Goedenavond café. We weten dat velen 
dit in toenemende mate missen. En we blijven onderzoeken wanneer het weer mogelijk is. 
 
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 bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 9.00 uur en van 17.00 -18.00 uur.  
Pim Vrijmoeth pimvrijmoeth@wgcatharijne.nl  Tel.: 06-42281845; vaste werkdag: Maandag 
 
 
Houdt u de website in de gaten voor het laatste nieuws. 
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