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INLEIDING 
De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer schreef voor en 
in de Tweede Wereldoorlog veel over geloof en kerk en 
hoe hij dat voor zich zag in de toekomst. Zijn verzet 
tegen de nazi’s kostte hem uiteindelijk het leven. 75 
jaar na zijn overlijden zijn zijn teksten, gedachten en 
vragen nog springlevend en actueel.  
Over wat geloven betekent en wat het is christen te zijn 
hield hij in 1932 twee preken over een fragment uit de 
Brief aan de Kolossenzen. Dit gedeelte, hoofdstuk 3 
(vers 1 – 17) zal ook in deze dienst klinken en we gaan 
op zoek naar wat ze ons te zeggen hebben, mede aan 
de hand van wat Bonhoeffer daarover zei. 
 
 VOORBEREIDING 
Muziek  
Welkom door ambtsdrager van dienst  
Aansteken van de Paaskaars 
Lied: 98 vers 1 en 3: “ Zing een nieuw lied voor God de 
Here” 
Bemoediging 
Kyrie en Gloria: 1005: “Longin for light, we wait in 
darkness” 
 

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed 
Lezing: Kolossenzen 3: 1 – 17  
Lied: 906 vers 1, 7 en 8: “God is tegenwoordig” 
Preek  

Muziek 
Lied: 975 vers 1, 2 en 3: “Jezus roept hier mensen 
samen” 
 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
Bloemengroet: deze gaat naar  Jan Freriks en Imke de 
Groodt van Bartimeus. Beiden hebben in het ziekenhuis 
gelegen. En er gaat een groet naar De heer Jansen, Park 
Sparrendaal. Hij  wordt zondag 90 jaar. 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gesproken Onze 
Vader. 
Collecte 
 

UITLEIDING 
Lied: 657 vers 1 en 4: “Zolang wij ademhalen” 
Zegen 
Muziek 
 
DIACONALE COLLECTE GZB: Nepal – Gehandicapten 
horen er helemaal bij: De GZB vraagt uw aandacht 
voor mensen met een handicap in Nepal. Zij willen de 
komende jaren er aan gaan werken dat er binnen de 
kerk in Nepal meer oog komt voor mensen met een 
handicap. Want je zult maar blind zijn of in een rolstoel 
zitten. Dan loop je tegen heel wat moeilijkheden aan, 
niet alleen lichamelijk maar ook in sociaal opzicht.  
Helpt u mee? 
Voor hen die thuis de dienst volgen, U kunt uw 
bijdrage storten op het bekende rekeningnr. van de 
Diaconie NL47 RABO 0385 2538 18 o.v.v. collecte 16 
augustus 
Als aanvulling op digitaal collecteren zo mogelijk 
met mandjes bij de uitgangen van de kerk. Wordt 
tijdens de dienst aangegeven. 
 

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 
 

 

MEDEDELINGEN 
Het nieuwe bijgewerkte protocol Grote Kerk is geplaatst op de eerste pagina van www.wgcatharijne.nl 
 

UW AANDACHT EXTRA COLLECTE VOOR LIBANON ZONDAG 16 AUGUSTUS  
Op zondag 16 augustus wordt een extra collecte gehouden voor de slachtoffers in Beiroet. De opbrengst van 
deze collecte zal door de Diaconie & ZWO verdubbeld worden in het kader van noodhulp. 

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


Hulp voor getroffenen explosie Libanon 
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet 
zijn zeker 150 doden en duizenden gewonden 
gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd 
en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is 
hoog: Libanon zucht al onder een zware 
economische crisis en de gevolgen van de 
coronacrisis.  Kerk in Actie is noodhulp gestart via 
het internationale kerkelijk netwerk en via de 
eigen partners ter plaatse. Uw steun voor 
Libanon is zeer hard nodig!  
Dreigend tekort aan voedsel 
Naast de vele slachtoffers en materiële schade 
doemt er een nieuw probleem op. Ook graansilo´s in de haven zijn zwaar beschadigd. Daar zijn zorgen over. 
Nu is men vooral gericht op medische zorg, de ziekenhuizen zijn overvol. Maar er dreigt daarna een tekort aan 
meel. 
Veel hulp nodig 
Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen en bezittingen zijn 
weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid 
van is, wordt eerste noodhulp geboden. Mensen ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen. 
 
Dit doet Kerk in Actie met uw geld 

•  Noodhulp bieden via ACT, het internationale kerkelijke netwerk aan de 
slachtoffers van de explosie. Zij ontvangen voedsel, water, kleding en 
hygiënematerialen. 
• Hulp bieden bij het herstel van gebouwen van NEST, MECC en het 
jongerencentrum van Youth for Christ. 

 
Allen hartelijk dank voor uw/jullie gaven. 
U kunt uw gift uiteraard ook overmaken op gironummer NL 47 RABO 038.52.53.818 
t.n.v. Gezamenlijke Diaconie Driebergen.o.v.v. Noodhulp Beiroet, uw gift wordt ook dan verdubbeld. 
 
SAMEN LEZEN IN DE BIJBEL  
In de maand augustus is er elke donderdagmorgen de mogelijkheid om onder leiding van ds. Aleida de Hoog 
samen in de bijbel te lezen. U bent dan vanaf 10.15 uur welkom in ’t Hoge Licht, koffie/thee staat voor u klaar,  
waarna er van 10.30-11.30 uur een bespreking van een Psalm plaats vindt. Deze week (donderdag 20 
augustus) wordt psalm 23 gelezen besproken. Graag opgave: dsmadehoog@wgcatharijne.nl 
 
PASTORAAT, meeleven met elkaar. 
-Mevr. Jani Mets (Groenhoek) is enkele weken in het Diakonessenhuis in Utrecht opgenomen geweest n.a.v. 
een hersenbloeding. In afwachting van een plaats op Beukenstein verblijft ze nu in een verpleeghuis in 
Utrecht. Een kaartje vanuit onze gemeente zal haar zeker goed doen. 
Adres: Huize Chartreuse, Laan van Chartroise 62, 3552EX Utrecht. 
 
- Imke de Groodt is afgelopen dinsdag thuis gekomen na 9 dagen in het ziekenhuis gelegen te hebben 
vanwege van doorgezakte rug. Gezien de omstandigheden gaat het herstel goed. Ze is veel moe. Een kaartje 
vanuit onze gemeeente stelt ze op prijs! 
Adres:  Bartimeus, Plein 4, Oude Arnhemse Bovenweg 3, 3941 XM Doorn  
 
- Jan Freriks is weer thuis nadat hij een week in het St. Antonius in Nieuwegein heeft gelegen voor het 
plaatsen van een nieuwe shunt. Ook door hem wordt een kaart en gebed op prijs gesteld! 
Adres: Bartimeus, Achterhoeklaan 12, Oude Arnhemse Bovenweg 3, 3941 XM Doorn  
 
- Janny Doornenbal meldt dat a.s zondag 16 aug. Gerard Jansen 90 jaar wordt. (Park Sparrendaal  no. 57)  

mailto:dsmadehoog@wgcatharijne.nl


DE GROTE KERK OPEN  OP DE WOENSDAG EN ZATERDAG. 
De deuren van de Grote Kerk staan maand augustus open, op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en op 
zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur. Voor wie rust en ruimte zoekt,  wie naar muziek wilt luisteren, wie een 
kaarsje aan wilt steken, wil bidden. 
Wees welkom, er is iemand aanwezig bij wie je terechtkunt met je verhaal, je vragen en een luisterend oor. 
 
AFWEZIGHEID PIM VRIJMOETH 
Van 13 augustus t/m 1 september is P:im Vrijmoeth afwezig  i.v.m. vakantie.  
Bij noodgevallen kan men terecht bij ds. Gerrit van Dijk.  
 
GEGEVENS BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN: 
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@wgcathijne.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.: 0642281845; VASTE WERKDAG IS VERSCHOVEN VAN 
MAANDAG NAAR WOENSDAG!! 
 
De kerkenraad wenst u een goede week ! 
 
De volgende Zondagsbrief verschijnt vrijdag 21 augustus a.s. Berichten voor deze Nieuwsbrief graag voor 
woensdag 19 augustus sturen naar; nieuwsbriefwgcatharijne@gmail.com 
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