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Voorganger: ds Aleida de Hoog 
Ouderling:  Gijs Schaap 
Orgel:  Maarten van Kapel 
Zang: Lieke van Oostenbrugge 
Beamer en uitzending:  
Michel en Mylene van de Berg 
Koster:  Mirjam Dekker 

 

Intro: muziek 
INTREDE 

Aansteken paaskaars 
Inleiding op de dienst 
Lied/Psalm: 81: 1, 2, 3 en 4 
Bemoediging en groet 
Lied/Psalm 81: 5 en 11 
Gebed van toenadering, overgaand in gebed om ontfer-
ming 
Glorialied: 305 
 

DE SCHRIFT 
Gebed, overgaand in Lied 333 
Inleiding op de lezingen 
Lezing uit Exodus 15: 22-27 en een fragment uit Exodus 
16 
Lied: 847 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 20: 19-23 
Lied:  Tussentijds 171: 5, 6 en 7  (melodie Lied 650) 
 

De werkelijkheid van God 
breekt in ons leven in 
als ruimte, perspectief, 
geeft alles nieuwe zin. 

 
Waar leven triomfeert, 
het dode overwint, 
daar bloeit de wereld op 
en heel de schepping zingt. 

 

Waar Pasen wordt gevierd 
is dood voorbijgegaan, 
daar wortelt weer de hoop 
in 't menselijk bestaan. 

 
Verkondiging 
Lied:  "Jesus bleibet meine Freude‘ van J.S. Bach (uit can-
tate 147) , gezongen door Lieke 
 

GAVEN EN GEBEDEN 
De bloemen gaan vergezeld van een hartelijke groet 
naar fam. G. van den Berg, Lange Dreef 35c 
 
Bericht van overlijden  
 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
Collecte 
Plaatselijke Diaconie: Ouderenwerk / Prinsheerlijk: 
Deze zondag is er een collecte voor de eigen diaconie en 
deze keer specifiek als bijdrage voor de fantastische va-
kantie week van “Prinsheerlijk” die, naar wij hopen, vol-
gend jaar weer zal worden gehouden. 
Tevens besteedt de diaconie ook al jaren veel aandacht 
aan de ouderen in onze gemeente. Er wordt o.a. een bij-
drage gegeven aan het werk van IKO en AVE. Veel bloe-
metjes voor zieken en ouderen worden ook door de dia-
conie betaald. De kosten hiervoor stijgen, vandaar dat wij 
u, de gemeente, vragen om de diaconie in deze projecten 
te steunen. 
Wij vragen uw bijdrage te storten op: NL47 RABO 0385 
2538 18, t.n.v. Diaconie PGD o.v.v. plaatselijke diaconie. 
 

ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied: 641 
Zegen 
Amen 
Uitleidende muziek 
 

 

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  
 

Collecteafkondiging 

 

Kerken staan wereldwijd op tegen corona 

 

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


Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar nauwelijks zorg is. Een ramp van onge-
kende omvang dreigt te ontstaan in veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Lokale kerken staan op om er-
ger te voorkomen. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven en zo te voorkomen dat er verdere besmetting plaats-
vindt. Of door medische hulp te bieden aan mensen die daar anders geen toegang toe hebben. Steeds meer orga-
nisaties en plaatselijke kerken vragen Kerk in Actie om hen hierin te ondersteunen.  
Daarom roept KiA op tot extra financiële hulp om zo via hun eigen kanalen en plaatselijke hulporganisatie (ACTAl-
liance) te kunnen helpen in getroffen gebieden. 
 
Vandaag (en de komende weken) collecteren we extra voor al die kerken die opstaan tegen corona. U kunt uw 
bijdrage storten op het bekende reknr. van de Diaconie NL47 RABO 0385 2538 18, o.v.v. Coronahulp. Uw giften 
worden door de Diaconie/ZWO verdubbeld. 
Kom ook in actie en geef gul! Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 
 

 

PASTORAAT IN DE DEZE 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  Tel.: 06-42281845. 
 

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. 

 

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 ver-
haal, je zorgen en vragen in een persoonlijk gesprek waarbij we voldoende afstand bewaren èn een luis-
terend oor bieden. 
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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 vitri-
nes 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  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 25 april.  Berichten voor deze Nieuwsbrief graag  voor dinsdag 21 
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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