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VOORBEREIDING 
Muziek 
Welkom door de ouderling van dienst  
Aansteken Paaskaars 
Bemoediging en groet   (We gaan staan) 
V Onze hulp is de Naam van de Heer 
G die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G en niet laat varen de werken van zijn  handen. 
V Genade zij u en vrede 
 van God onze Vader 
 en van Jezus Christus onze Heer 
G Amen 
 
Lied/Psalm van de zondag Hervormde Bundel 1983 
Gezang 143 
Tekst: Ahasverus v.d. Berg (Dordrecht, 20-2-1733 - 
Arnhem, 6 jan 1807) Nederlands predikant en dichter. 
 
1 Op bergen en in dalen, 
En overal is God! 
Waar wij ook immer dwalen, 
Of toeven, daar is God; 
Waar mijn gedachten zweven, 
Of stijgen, daar is God; 
Omlaag en hoog verheven, 
Ja, overal is God! 
 
3 Gij aardrijks bont gewemel, 
al wat in ’t water leeft 
Of onder zijnen hemel, 
hoog in ’t luchtruim zweeft 
Gij alle zijne werken 
Ontdekt bij dag en nacht, 
In ’t voeden, hoeden, sterken, 
De goedheid zijner macht. 
(We gaan zitten) 

Kyriegebed  aansluitend   
het Glorialied 867 vers 1 “Loof overal, loof al wat adem 
heeft “ 
 
Kindermoment 
Lied 806  ‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’ 
 
  DE SCHRIFT 
Gebed bij de opening van de bijbel: 
Dat wij zingend bidden met Lied 681: “Veni sancte 
Spiritus” 
 
Lezing uit het Oude Testament: Genesis 16: 6 -16 
Lied  804: 1 en 2 ‘de Heer heeft naar mij omgezien’ 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 14: 13 - 21 
Ter afsluiting van de lezingen: 
 L Woorden van de Heer - 
 G wij danken God. 
 
Lied 383 verzen 1 en 2 ‘Zeven was voldoende’ 
Uitleg en verkondiging 
Muziek 
 
Lied  330: “Woord dat ruimte schept” 
[ bij herhaling gezongen: eerste maal neuriën, dan 
tweemaal herhaald] 
 
  GAVEN EN GEBEDEN 
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag ter 
bemoediging en met een hartelijke groet naar Mw. W. 
Hoogenraad- van Stee, Langbroekerwetering 15b  
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk 
Onze Vader 
Collecten 

ZENDING EN ZEGEN 
SLOTLIED 974 verzen 1, 3 en 4: ‘Maak ons uw liefde 
God, tot opmaat van het leven’ 
Zegen 
V De Heer zegene u en behoede u, 

de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij 
u genadig, 
Amen- amen - amen 

 
Muziek 
 



 
 
DIACONALE COLLECTEBESTEMMING  Nederlands 
Bijbel Genootschap: Zondag 2 augustus 2020 

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel 
dichtbij. Samen met leden en donateurs maken we het 
mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel 
ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor 
volgende generaties, in andere talen en in nieuwe 

vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel 
relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven 
aan wil ontlenen. Wij vragen uw bijdrage. 

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 2 
augustus 
 

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 
 

 

Vanuit de Kerkenraad 31 juli; “Weer naar de kerk en weer samen zingen” 
Gelukkig mogen we weer naar de kerk en mogen we zelfs weer samen zingen. 
Tot en met 12 juli hebben we proef gedraaid met alle maatregelen die nodig zijn om aan alle richtlijnen te 
voldoen. Inmiddels is gebleken dat we met inachtneming van de basisregels, zoals 1,5 meter onderlinge 
afstand en het bij elkaar mogen zitten van mensen die achter één voordeur wonen, in de Grote Kerk een 
capaciteit hebben van circa 120 bezoekers. Uit de gehouden enquête is naar voren gekomen dat ongeveer 1/3 
van de kerkgangers elke week de dienst wil gaan bezoeken, 1/3 zo nu en dan en 1/3 (voorlopig) niet. De hieruit 
afgeleide verwachting is dat het aantal kerkgangers vooralsnog de 120 niet te boven zal gaan. 
Omdat het bij samen zingen vereist wordt, gaan we voorlopig werken met registratie. Mocht het aantal 
bezoeker het aantal van 120 structureel gaan overschrijden, dan zal alsnog worden overgegaan op een 
systeem van aanmelden.  
Om in deze verwarrende tijd veilig met elkaar te kunnen blijven kerken, is het belangrijk dat we ons bij het 
kerkbezoek aan een aantal afspraken houden: 
1.  Blijf thuis als u of een van uw huisgenoten symptomen van Covid-19 vertoont. 
2.  Er wordt één ingang gebruikt, aan de Traaij-zijde. 
3.  Bij binnenkomst wordt u als bezoeker geregistreerd en reinigt u de handen met het  
 aanwezige ontsmettingsmiddel. 
4.  Houdt ook bij het betreden van de kerk de onderlinge afstand van 1,5 meter aan. 
5.  Loop niet zelf naar een plaats om te zitten, maar wacht op de coronacoördinator die u zal wijzen waar 

u kunt gaan zitten en hoe ernaartoe te lopen. 
6.  Bent u minder goed ter been, kom dan minstens 25 minuten vóór aanvang, zodat u en zitplaats op de 

begane grond kunt krijgen. 
7.  Bij het vullen van de kerkzaal begeleidt een coronacoördinator u. Rijen worden  standaard gevuld vanaf 

een zijmuur (Bosstraatkant eerst en dan Traaijkant). 
 1,5 meter afstand komt overeen met twee stoelen vrij laten. 
 Als beneden vol is dan gaat u aan de Traaijkant naar boven. We vullen hierbij eerst het  achterste 

balkon en daarna de zijbalkons. 
8.  Aan het eind van de dient gaat iedereen na de Zegen weer zitten en wachten op de 
 coronacoördinatoren die aangeven wanneer u de kerkzaal kan verlaten. 
 De procedure is dan: 
a.  Achterste- en zijbalkon(s): gemeenteleden van de zijbalkons vertrekken als eerste naar de 

dichtstbijzijnde voordeur (Hoofdstraatzijde). 
 Gemeenteleden op het achterste balkon die links zitten vertrekken rij voor rij door 
 de linkervoordeur naar buiten. De eerste rij vertrekt als eerste, daarna de 2de rij enz. 
 Gemeenteleden op het achterste balkon die rechts zitten vertrekken rij voor rij door de  

rechtervoordeur naar buiten. De eerste rij vertrekt als eerste, daarna  de 2de rij enz. 
 Gemeenteleden houden zelf de 1,5 m afstand in de gaten. 
b.  Kerkzaal begane grond: rij voor rij op aangeven van de coronacoördinatoren, via de zijuitgang aan de 

Traaij-zijde. 
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c. Na afloop van de dienst wordt er geen koffie/thee gedronken in de kerk of daarbuiten. Het virus laait 
her en der weer op en afgelopen zondag was de onderlinge anderhalve meter afstand moeilijk te 
handhaven. We kijken in september hoe we het weer op kunnen pakken.   

 
COLLECTES 
Als aanvulling op digitaal collecteren zo mogelijk met mandjes bij de uitgangen van de kerk. Wordt 
tijdens de dienst aangegeven. 
 
Het nieuwe bijgewerkte protocol Grote Kerk is geplaatst op de eerste pagina van www.wgcatharijne.nl 
 
SAMEN LEZEN IN DE BIJBEL Donderdag 6 augustus.  
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 6 augustus lezen we Psalm 103. Het is fijn als u zich van tevoren even opgeeft:  
dsmadehoog@wgcatharijne.nl 
 
DE GROTE KERK OPEN  OP DE WOENSDAG EN ZATERDAG. 
De Grote Kerk is de maand augustus op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 13.00 
uur staan de deuren open. Voor wie rust en ruimte zoekt,  wie naar muziek wilt luisteren, wie een kaarsje aan 
wil, wil bidden. 
Wees welkom, er is iemand aanwezig bij wie je terechtkunt met je verhaal, je vragen en een luisterend oor. 
 
AFWEZIGHEID PREDIKANT 
Van 21 juli t/m 14 augustus is ds. Gerrit van Dijk afwezig  i.v.m. vakantie. Ds. Aleida de Hoog is in deze 
periode van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 – 9.30 uur (030-7852218)  In dringende  
pastorale situaties kunt u contact opnemen met scriba Ron Spruit (06-30485346).  
 
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 7 augustus a.s. Berichten voor deze Nieuwsbrief graag voor 
woensdag 5 augustus sturen naar; nieuwsbriefwgcatharijne@gmail.com 
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