
Zondagse Nieuwsbrief  

Wijkgemeente Immanuel                                                                                                                Wijkgemeente Catharijne  

OPENLUCHTDIENST OP HYDEPARK D.D. ZONDAG 19 JULI 2020  
 

Voorgangers:  

ds Gerrit van Dijk en ds Henk Reinders  
Ouderling van dienst:   
Evert Geitenbeek en Arie Stans  
Diaken van dienst:  
Jan Sinke  en  Alies van der Deijl  
Lector:  Barend Samsom 
Organist/pianist: Maarten van Kapel 
Gelegenheidskoor: gemeenteleden 
Kosters: Ella van Oostenbrugge, Theo Visser, 
Peter Kingma en Henk van Voornveld 

          Geluid: Henk Westerhoff 
                     Beeld(opname) Henk Westerhoff en lifestreamteam Dalto 
                     Welkom: Nel van de Meer en Gerry Wolswinkel 
                      

 

BIJ DE DIENST  
Deze zondag 19 juli, het begin van de vakantie, houden we een gezamenlijke dienst van de 
wijkgemeentes Immanuel en Catharijne. De beide wijkpredikanten, Henk Reinders en Gerrit van 
Dijk, gaan voor. We vieren met elkaar het Heilig Avondmaal op de locatie Hydepark. U krijgt voor 
aanvang van de dienst de liturgie op papier uitgereikt. 
 

 

ORDE VAN DIENST  
 

Muziek  
 

Welkom  
 

Lied: 146c vers 1 en 7 
1. Alles wat adem heeft love de Here  7.  Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 

  zinge de lof van Israels God!     Hem die zo grote dingen doet 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,  Alles wat ademt heeft, roepe nu amen 
Roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.    Zinge nu blijde: God is goed! 

  Die lijf en ziel geschapen heeft                  Love dan ieder die hem vreest  
Worde geloofd door al wat leeft    Vader en Zoon en Heilige Geest! 

  Halleluja!  Halleluja!      Halleluja! Halleluja! 
 

Bemoediging en groet 
 

Inleidende woorden 
 

Kyrië-lied: Heer, ontferm U (Schrijvers voor gerechtigheid) 

   
   
   



Mensen zonder liefde, zonder lied  
Heer, ontferm U over ons 
Mensen zonder vrienden, zonder hoop 
Heer, ontferm U over ons 
Mensen zonder vader, zonder naam 
Heer, ontferm U over ons.  
Mensen zonder moeder, zonder troost 

 
 
O, Heer, ontferm U ontferm U over ons  
en hoor ons, kom ons tegemoet 
O, Heer, ontferm U, ontferm U over ons 
Als U iets doet, dan komt het goed 

Heer, ontferm U over ons 
 
Mensen zonder water, zonder brood 
Heer, ontferm U over ons 
Mensen zonder kleren, zonder eer 
Heer, ontferm U over ons 
Mensen zonder vrede, zonder vuur 
Heer, ontferm U over ons 
Mensen zonder mensen, zonder U 
Heer, ontferm u over ons 

 
 
 
Heer, ontferm U ontferm U over ons  
en hoor ons, kom ons tegemoet 
O, Heer, ontferm U, ontferm U over ons 
Als U iets doet, dan komt het goed 

 
Gloria: Samen in de naam van Jezus (Hemelhoog 399) vers 1 en 2 
 
1.Samen in de Naam van Jezus,  
   heffen wij een loflied aan,  
   want de Geest spreekt alle talen  
   en doet ons elkaar verstaan.  
   Samen bidden, samen zoeken  
   naar het plan van onze Heer.  
   Samen zingen en getuigen,  
   samen leven tot Zijn eer.  

 

2.Heel de wereld moet het weten  
   dat God niet veranderd is  
   En Zijn liefde als een lichtstraal  
   doordringt in de duisternis.  
   ’t Werk van God is niet te keren,  
   omdat Hij erover waakt  
   en de Geest doorbreekt de grenzen,  
   die door mensen zijn gemaakt.  

 DIENST VAN HET WOORD 
Gebed 
Met de kinderen:  Zingen: Dit is de dag (Hemelhoog 582a) 
 

Mannen/jongens:  Vrouwen/meisjes: 
Dit is de dag    Dit is de dag 
Die de Heer ons geeft  Die de Heer ons geeft 
Wees daarom blij  Wees daarom blij 
En zing verheugd  En zing verheugd 
 
Allemaal: 
Dit is de dag die de Heer ons geeft 
Wees daarom blij en zing verheugd 
Dit is de dag, dit is de dag 
Die de Heer ons geeft! 

Kort verhaal 
 
Zingen: 8b  “Zie de zon, zie de maan” 
 

 



1.  
 Zie de zon, zie de maan, 
 Zie de sterren in hun baan, 
 Sterren ontelbaar, overal vandaan 
 Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
 Heer, hoe heerlijk is uw naam! 

2.  
Hoor de zee, hoor de wind, 
Hoor de regen als hij zingt,  
Druppels ontelbaar in de oceaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

             Heer, hoe heerlijk is uw naam!
3.  
Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
Ruik de geuren in de lucht, 
Geuren ontelbaar zweven af en aan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer hoe heerlijk is uw naam! 

4.  
Voel je hart, voel je huid, 
Voel je adem als je fluit. 
Mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 

 
Kindernevendienst 
 
Lezing: Romeinen 8: 18 – 26  
Preek  
Muziek 
Lied: 686  
Dienst van de Tafel  “De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt vers 1 en 3” 
1. 
De Geest des Heeren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld.  

3. 
De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 

 
Bloemengroet: de bloemen gaan ter bemoediging en met een hartelijke groet vanuit de wijkgemeente 
Immanuel naar mevrouw Nannie Landsman, De Grutto 36 en vanuit de wijkgemeente Catharijne naar de 
heer L.F.G. Bartling, mw. Leinweberlaan 53  
Voorbeden 
 
Lied: 975  “Jezus roept hier mensen samen” 
1. 
Jezus roep hier mensen samen 
‘die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen 
Geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
Prijs de Zoon die mensen kent. 
Prijs de Geest die als de Trooster 
Zich naar ons heeft toegewend. 

2. 
Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam,  
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus  ‘glorie 
Is op aarde neergedaald.  

 
 
 
 

 
 
 



3. 
Jezus roept ons tot de ander, 
Zo verschillend als wij zijn,  
Ras of huidskleur, rangen, standen – 
Jezus trekt geen scheidingslijn 
Ga met vrienden en met vreemden, 
Ga met mensen, groot en klein, 
Ga met zaligen en zoekers, 
Die op zoek naar waarheid zijn  
 

4. 
Jezus roept ons tot zijn tafel,  
Breed en wereldwijd gedekt, 
Waar de kerk bezit haar aardse 
Hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn  lichaam, 
Deel het lied van liefde weer, 
Deel het feest voor heilige zondaars, 
Wees te gast bij God de Heer.  

 
Tafelgebed (uitlopend op gezamenlijk Onze Vader) 
Instellingswoorden 
Vredegroet 
Delen van brood en wijn/druiven 
 
Tijdens de Maaltijd van de Heer zingen we: 

- Bless the Lord NLB 103e 
- Laudate domino NLB 117d 
- Halleluja NLB 338b 
- Ubi Caritas NLB 568a 
- Jezus u bent het licht in ons leven ELB 173 

   
 ZENDING EN ZEGEN 

Lied: 978  “Aan U behoort o Heer der Heren vers 1 en 4” 
1. 
Aan u behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee 
van u getuigen dag en nacht;. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht 

4. 
Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 
Zegen 
Lied: 872  “Masithi Amen” 
Allen:  Amen  siyakudumisa,  
Voorzang:  Masithi    
Allen:  Amen  siyakudumisa,  
Voorzang:  Masithi 
Allen:  Amen Bawo, Amen Bawo  
Voorzang:  Masithi   
Allen:  Amen  siyakudumisa. 

 

Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen rechtstreeks uitgezonden worden via kerkdienstgemist.nl  

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 
 

RONDOM DE COLLECTES    

1e Collecte; Zondag 19 juli 2020:  Stichting De Herberg: 

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de 

plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke 

begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat 

voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun 

woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. 
Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen.  

Wij vragen uw steun voor dit werk.  

U kunt uw bijdrage storten op het bekende rekeningnummer. van de Diaconie NL47 RABO 0385 2538 18 
o.v.v. collecte 19 juli! 
2e collecte is voor de kerk 
 
BERICHTEN VANUIT DE WIJKGEMEENTE IMMANUEL:  

Deze zondag, 19 juli, om 17.00 uur is er 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. Graag opgave bij Henk van Voornveld: 

Per e-mail: hjvanvoornveld@hotmail.com  of telefonisch 06-52646116.   
 

 

‘Leuk je te zien! Hoe gaat het met je? Hoe was je week? Druk op je werk? Wat was dat een mooi lied, hè! 
Hoe gaat het met …’ We missen de ontmoeting na de kerkdienst, het gesprek over de dienst, maar ook over 
ons doordeweekse leven. Om dat gemis een beetje op te vullen, zal er elke week steeds iemand iets 
schrijven over zijn of haar leven in coronatijd. Noem het een ‘koffie-na-de-dienst-babbel’. 
In verband met het bijzondere karakter van de gezamenlijke nieuwsbrief van deze en de volgende week 
schuiven we deze rubriek door naar twee weken later. In de nieuwsbrief van 2 augustus hanteert Lutske 
Hofman graag alsnog de virtuele pen.  

 

AMNESTY: BRIEVEN SCHRIJVEN VOOR GERECHTIGHEID  
Ook deze derde zondag van juli vragen we u om stil te staan bij alle vrijheid die we hebben, zelfs in 
‘coronatijd’! en een brief te schrijven om op te komen voor een aantal mensen die weinig of geen rechten 
hebben. De brieven kunt u vinden via Amnesty.nl/kom-in-actie/bekijk alle acties;  Deze maand doen we dat 
voor: 
 

Chili: student blind door politiegeweld                 
De 22-jarige Chileense psychologiestudent Gustavo Gatica nam eind 
2019 deel aan massaprotesten. De oproerpolitie gebruikte rubberen 
kogels om de demonstranten uiteen te drijven. Een regen van kogels trof 
Gustavo in zijn gezicht. Hij raakte blind aan beide ogen.  
 

Rusland: kritische sjamaan vast in psychiatrisch ziekenhuis 
Sjamaan Aleksandr Gabyshev startte in 2019 een voettocht van ruim 8.000 
kilometer van Oost-Siberië naar Moskou. Hij wilde met zijn ‘krachten’ het 
Kremlin ‘zuiveren’ van president Poetin. De politie hield hem in september 
2019 tegen en bracht hem tegen zijn wil terug naar huis. Op 2 juni 2020 
bevestigde een rechter dat Gabyshev voor onbepaalde tijd mag worden 
opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij wordt gestraft vanwege zijn 

kritiek op de autoriteiten. 
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Guatemala: werknemers tijdelijk corona-ziekenhuis niet betaald en 
ontslagen                                                                                             
Het Guatemalteekse ministerie van Gezondheid heeft 46 werknemers van 
een noodziekenhuis in de hoofdstad ontslagen. Het tijdelijke ziekenhuis 
opende op 21 maart zijn deuren voor coronapatiënten. Het ontslagen 
personeel werkte drie maanden in het ziekenhuis onder enorm zware 
omstandigheden. Ze wachten nog steeds op hun salaris. Ook kregen ze geen ontslagvergoeding. 
 

 BERICHTEN VANUIT DE WIJKGEMEENTE CATHARIJNE:  

LIEF EN LEED 
Mw. Joke Amoureus verblijft na een val in het Diakonessenhuis in Zeist, afdeling A2, kamer 16. Met rust 
zal een en ander moeten genezen en dat vraagt veel geduld van haar. Een kaartje zal haar vast goed doen! 
 
SAMEN LEZEN IN DE BIJBEL  Op de donderdagen t/m 16 juli vond dit steeds plaats o.l.v. ds. Gerrit van Dijk. 
Vanaf donderdag 23 juli neemt ds. Aleida de Hoog de fakkel over van hem en krijgt het samen lezen in de 
bijbel een vervolg. 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 
 

Vervoer naar de Grote Kerk 
Een aantal gemeenteleden maakt gebruik van de mogelijkheid om thuis te worden opgehaald en weer 
teruggebracht. De coronaprotocollen schrijven voor dat men met mensen van twee verschillende 
adressen in één auto mag zitten, waarbij wel het gebruik van een mondkapje wordt geadviseerd. Dat 
betekent in veel gevallen slechts één iemand ophalen, waardoor extra gereden moet worden. 
Het vaste team van chauffeurs kan daarom voorlopig wat extra chauffeurs gebruiken die indien nodig ook 
een keer een gemeentelid thuis willen ophalen. Dat houdt in dat men zaterdags kan worden gebeld.   
Wilt u ook best een keer rijden? Dan graag vóór 25 juli een reactie naar Heleen van den Brom 
(brombog2@gmail.com) of Ron Spruit (scriba@wgcatharijne.nl). 
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