
     

Zondagse Nieuwsbrief 
Wijkgemeente Catharijne 

6e Zondag van Pasen  
Zondag 17 mei 2020  

 
Voorganger:  ds Gerrit van Dijk 
Ouderling:  Berend Ponger 
Orgel:   Paul van Oosten  
Bastuba: Luc Geraats 
Lector: Job Krijgsman 
Medewerking van de thuiscantorij o.l.v.  

Lieke van Oostenbrugge 
Opname en techniek:  Kamiel van der Laan 
Beamist: Bert de Goede 

 

 
INTREDE 

Muziek  
Aansteken van de Paaskaars 
Welkom door de ambtsdrager van dienst 
Lied 121 vers 1  
Gezongen bemoediging – lied 298 
Kyrie - lied 853 “Ik zoek U in den blinde” 
Gloria - lied 19  vers 1 en 2 
  
 DE SCHRIFT 
Kindermoment 
Lezing: Exodus 19 (fragment) 
Lied 119: vers 1 en 6 
Preek  
Muziek  
Lied 816 

 GEBEDEN EN GAVEN 
Bloemengroet: ter bemoediging en met een hartelijke 
groet naar familie Seventer, Kon. Julianalaan 20 
 
Lied: “Hebe deine Augen auf den Bergen” – F.M. 

Mendelsohn 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Collecte 
 TIEN WOORDEN 
Lied 311 Wij kiezen voor de vrijheid 

 
ZEGEN 

Lied 905 vers 1, 2 en 4 “ Wie zich door God alleen laten 
leiden” 
Zegen 
 
DIACONALE COLLECTEBESTEMMING  
Zondag 17 mei 2020  Beautiful Gate: 
Beautiful Gate Nederland ondersteunt de 
werkzaamheden van organisaties en projecten 
in Afrika die erop gericht zijn kwetsbare kinderen, 
gebroken families en verdeelde 
leefgemeenschappen op een duurzame en waardige 
manier te helpen. 
We vragen uw steun voor dit werk.  
U kunt uw bijdrage st orten op het bekende reknr. van de 
Diaconie NL47 RABO 0385 2538 18, o.v.v. zondag 17 mei! 
 
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 

 
OPBRENGST EXTRA COLLECTE “DE KERKEN STAAN WERELDWIJD OP TEGEN CORONA”  
De extra collecte voor “de Kerken staan wereldwijd op tegen corona” heeft € 3000,- opgeleverd.  Na verdubbeling 
door de diaconie kan er dus € 6000,- gebruikt worden om een stille corona-ramp te voorkomen. Allen hartelijk 
dank.                   Namens de diaconie   Jan Sinke 
 
HEMELVAARTSDAG 
Op 21 mei is er vanuit de Grote Kerk een gezamenlijke dienst van de wijkgemeentes Immanuel en Catharijne. Ds. 
Aleida de Hoog gaat voor. De dienst begint om 10.00 uur.  
De liturgie ontvangt u via de  Nieuwsbrief op woensdag 20 mei. 
De gebruikelijke zondagsbrief voor 24 mei  verschijnt vrijdag 22 mei met mededelingen etc. 
 
EET MEE, MAAR DAN THUIS 
De actie van het team van EET MEE met de kerk met een bevrijdingstas was een succes, die heel veel positief 
commentaar opleverde. En daarom zal de eerste vrijdag van juni en van juli weer een maaltijd in de tas worden 
samengesteld en rondgebracht. 
Het wordt weer een maaltijd (zelf op te warmen) met een verrassing. 
 Voor €7,- bestelt t de tas bij Lidy Nijhof 0343-517890 op vrijdagmorgen 22 mei van 8-12 uur. U kunt ook een 
week later bestellen op 29 mei op dezelfde tijd. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476-Grote-Kerk---Driebergen-Rijsenburg
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De Amnesty brieven van Mei staan in het licht van de COVID-19 crisis. 
'In deze tijd van ook voor ons beperkte vrijheden is het goed je te realiseren dat wij in een land leven waar dat 
niet willekeurig en zonder recht van ons wordt gevraagd. In veel landen zitten mensen gevangen onder zeer 
slechte omstandigheden en de zorg dat zij door het coronavirus worden getroffen is groot. Daarom deze twee 
schrijfacties.' 

Wit-Rusland: Risico op corona groot voor verzwakte tienergevangenen  
Vlaislav Sharkovsky en Emil Ostrovko. 
Egypte: Risico groot voor verzwakte activist Ibrahim Ezz El-Din. 

Samen met het inleidend schrijven, de info en het goede nieuws zijn de brieven te downloaden van uit de web-
site: www.wgcatharijne.nl  
Het inleidend schrijven, de info en het goede nieuws deze x verzorgd door Hilde. 
 

IN MEMORIAM 
Op 5 mei overleed op de leeftijd van 85 jaar Piet Sommer. Hij leerde zijn vrouw Jannie al jong kennen in het wees-
huis waar ze samen opgroeiden. Het bleek liefde voor het leven. Liefde die ze hebben doorgegeven aan hun doch-
ters Ellen en Maaike en aan de kleinkinderen. Piet Sommer verdiende de kost als boekhouder, maar leefde zijn 
passie als schilder. Een talent dat hij ook in de kerk kon inzetten. Bijzonder waren de exposities samen met zijn 
dochter Maaike. Piet Sommer was een gelovig mens. God laat zich niet uitrekenen, maar spreekt wel tot de ver-
beelding. Hij ging vol vertrouwen door het leven zonder dat er op alle vragen een antwoord was. De laatste jaren 
waren moeilijk vanwege de ziekte Alzheimer die meer en meer zijn vaardigheden ondermijnde. Hij is thuis liefde-
vol verzorgt tot het einde. Het verdriet en het gemis zijn groot, maar er is ook dankbaarheid voor alles wat er was 
en het gevoel van bevrijding, dat hij nu thuis mag zijn bij God. De crematie van Piet Sommer heeft in besloten 
kring plaats gevonden op maandag 11 mei.  Onze gedachten en gebeden gaan uit naar zijn vrouw, familie en 
vrienden. 
Gerrit van Dijk 

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 voor de gemeenteleden met beperking.  
 
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 
 
 
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 
 

http://www.wgcatharijne.nl/
mailto:dsmadehoog@wgcatharijne.nl
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Grote en kleine bijeenkomsten in kerkelijk verband zijn in de afgelopen weken niet mogelijk geweest. Dit is voor 
veel mensen een groot gemis. Nu er versoepeling van de coronamaatregelen is aangekondigd onderzoekt de ker-
kenraad in overleg met anderen wat er in de komende tijd wel en niet mogelijk is binnen de grenzen die door de 
overheid en de landelijke kerk worden aangegeven. Zodra hierover meer bekend is, krijgt u daarover bericht. 
 
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 uitvoert in het buitenland, laat het ons weten. Het is be-
langrijk 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 samenleving.  
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 moge-
lijk dan graag sturen naar: Commissie 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.  

 
 

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.   
 
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. 

mailto:zwo@pgdriebergen.nl
https://www.pgdriebergen.nl/zwo


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 
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! 

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 22 mei a.s.  Berichten voor deze Nieuwsbrief graag  voor dinsdag 19 
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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