
 

Zondagse Nieuwsbrief 
Wijkgemeente Catharijne 

Zondag 21 juni 2020 
 

Voorganger: ds Gerrit van Dijk 
Ouderling:    Ron Spruit 
Diaken Jan Geurkink 
Orgel:  Paul van Oosten 
Lector: Job Krijgsman 
Koster:  Jan Sinke en Theo Visser  
Beamer en uitzending:   

Henk Westerhoff 
Camerabediening: Bert de Goede 
M.m.v. een zanggroep van de Cantorij ??? 

 

Inleiding 
Hoe ging het doophek open voor de heidenen? De eerste 
gemeente bestond volledig uit Joden. Jezus was een Jood, 
net als alle leerlingen. Daar kwam verandering in. Het 
Bijbelboek Handelingen beschrijft die verruiming voor 
heidenen uitgebreid in een prachtig verhaal over wat 
Petrus meemaakte rond de ontmoeting met de Romeinse 
officier Cornelius. In de dienst komen fragmenten uit 
hoofdstuk 10 en 11 aan de orde. 
 
 INTREDE 
Muziek  
Welkom door ambtsdrager van dienst  
Aansteken van de Paaskaars 
Lied: 133 vers 1 en 2 “Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat 
zonen” 
 
Bemoediging 
Inleidende woorden 
Verootmoediging: Lied 967 vers 1, 2, 3, 6 en 7 “Zonne der 
gerechtigheid” 
 
 DE SCHRIFT 
Kindermoment 

Lezing: Handelingen 10 en 11 (fragmenten) 
Lied: 991 vers 1, 2, 3 en 7 “De eersten zijn de laatsten” 
Preek  
Muziek 
Lied: 975 vers 1, 3 en 4 “Jezus roept hier mensen samen” 
 
 GEBEDEN EN GAVEN 
Bloemengroet; ter bemoediging en met een hartelijke 
groet naar mevr. L. van Dijk, Harzinghof 4 
Dankgebed – voorbeden -  stil gebed - gesproken Onze 
Vader. 
Collecte 
 
 ZENDING EN ZEGGEN 
Lied: 969 vers 1,2 en 3 “In Christus is noch west noch oost” 
Zegen 
AMEN 
    

DIACONALE COLLECTEBESTEMMING ZONDAG 21 JUNI  
Vluchtelingenwerk Utrechtse Heuvelrug: 

Jaarlijks zijn er miljoenen mensen op de vlucht. De meesten van 

hen worden in hun eigen regio, door buurlanden opgevangen. 

Een deel van de vluchtelingen of asielzoekers komt naar 

Nederland, soms op eigen gelegenheid, maar ook op 

uitnodiging van de overheid. Van hen wordt een klein aantal 

gehuisvest in een van de dorpen van de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug. Stichting Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse 

Heuvelrug heeft tot taak de vluchtelingen die thans een 

verblijfsstatus hebben gekregen te begeleiden bij de eerste 

stappen om een nieuw leven op te bouwen binnen onze 

samenleving. Wij vragen vandaag uw steun voor dit werk. 

U kunt uw bijdrage storten op het bekende rekeningnr. 

van de Diaconie NL47 RABO 0385 2538 18 collecte 21 

juni 

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 
Bezoeken kerkdiensten t/m 5 juli 
Voor de diensten t/m 5 juli worden gemeenteleden uitgenodigd.  We gebruiken uitsluitend de zijingang aan de 
kant van de Traay. Bij binnenkomen wordt u verzocht uw handen te reinigen en de aanwijzingen van de coronaco-
ordinatoren op te volgen. Deze zijn herkenbaar aan rode hesjes met de tekst "Houd moed, heb lief". Houdt steeds 
rekening met de twee hierna genoemde principes: 
1. in een rij onderlinge afstand twee lege stoelen en bezoekers die achter één voordeur wonen mogen bij elkaar 
zitten; 
2. één rij zitten, één rij overslaan. 
U wordt verzocht aan het einde van de dienst na de Zegen weer te gaan zitten, waarna de coronacoördinatoren 
per rij aangeven wanneer u de kerkzaal kunt verlaten.  
 
Diensten vanaf 12 juli 
Vanaf 12 juli zullen we overstappen op een systeem van aanmelden. Hierover wordt u nog nader ingelicht.  

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


 
SAMEN LEZEN IN DE BIJBEL 
Samen de teksten lezen voor de zondag. Het is mooi om dat weer te kunnen doen. Na een lange periode waarin 
het niet mogelijk was om in één ruimte samen te komen. We houden natuurlijk afstand, is aanmelden nodig en 
kom je alleen als je geen klachten hebt. Maar wat mij betreft bent u meer dan welkom! 
Data: donderdag 25 juni, donderdag 2 juli, donderdag 9 juli, donderdag 16 juli. 
Tijd: 10.30 – 11.30 uur (Koffie en thee vanaf 10.15 uur) 
Locatie: ’t Hoge Licht 
Leiding: Gerrit van Dijk 
Opgave (is per keer mogelijk en noodzakelijk): gerritvandijk@wgcatharijne.nl of 0343-758523 
 
BONHOEFFER EN DE KERK 
Op 9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer (4 februari 1906 – 9 april 1945), op 39-jarige leef-
tijd, door de Nazi’s werd geëxecuteerd. Bonhoeffer is beroemd geworden vanwege zijn gelovige stellingname te-
gen Nazi-Duitsland. Vanaf voorjaar 1943 zat Bonhoeffer 
gevangen, vanwege zijn hulp aan de vlucht van Joodse 
mensen naar Zwitserland en zijn contacten met verzets-
strijders die een aanslag op Hitler pleegden. 
In de jaren ’30 voor de oorlog heeft Bonhoeffer veel nage-
dacht over de kerk en wat haar plaats is in de wereld. De 
colleges die hij daar over gaf zijn vanuit aantekeningen van 
studenten gereconstrueerd. Ze blijken ook in 2020 prikke-
lend actueel. In vier avonden willen we deze teksten met 
elkaar lezen en verkennen of de ideeën van Bonhoeffer 
over de kerk, ons kunnen helpen als wij nadenken over de 
kerk in onze tijd. 
Data: woensdag 24 juni, woensdag 1 juli, woensdag 8 juli, woensdag 15 juli. 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Locatie: ’t Hoge Licht 
Leiding: Gerrit van Dijk   Opgave (is verplicht): gerritvandijk@wgcatharijne.nl of 0343-758523 
 
PASTORAAT IN DE DEZE TIJD 

De maatregelen die in verband met het coronavirus waren ingevoerd hebben ons allemaal geraakt. Nu stap voor 
stap versoepeling plaatsvindt, voelt dat als een opluchting. Tegelijk is het ook ingewikkeld, omdat sommige din-
gen wel weer mogen en anderen niet. Juist in deze fase worden verschillen tussen diverse groepen duidelijker 
zichtbaar en misschien ook wel pijnlijker.  
In de kerk hebben we zo goed mogelijk geprobeerd om contacten te onderhouden. Persoonlijke bezoeken zijn in 
principe weer mogelijk en vinden ook plaats. Uiteraard nog altijd zonder dat we handen geven en met 1,5 meter 
afstand. Als u graag bezoek wil, geef dit dan door. Aan de contactpersoon in uw pastorale sectie of rechtstreeks 
aan de pastores.  
Kleine bijeenkomsten in kerkelijk verband zijn vanaf 1 juni weer mogelijk als de regels goed worden nageleefd. 
We hopen in de komende tijd elkaar daardoor ook weer meer als gemeente in levende lijve te kunnen ontmoe-
ten. Toch kan nog lang niet alles. Voorlopig is er bijvoorbeeld nog geen Goedenavond café. We weten dat velen 
dit in toenemende mate missen. En we blijven onderzoeken wanneer het weer mogelijk is. 
 
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 bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 9.00 uur en van 17.00 -18.00 uur.  
Pim Vrijmoeth pimvrijmoeth@wgcatharijne.nl  Tel.: 06-42281845; vaste werkdag: Maandag 
 
 

 
Mevrouw Suus Boelee overleden 

Op woensdagavond 10 juni overleed in de leeftijd van 94 jaar mw. Susanna Boelee-van Leeuwen, sinds 2002 
weduwe van Hans Boelee. Mw. Boelee was een zeer betrokken gemeentelid. Lange tijd woonde zij met haar man 
en kinderen op de Traaij. Dichtbij de Grote Kerk, waar haar man Hans zijn 
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muzikale kwaliteiten volop ontplooide. Zij stond altijd achter hem, ook toen hij dat op oudere leeftijd steeds 
moeilijker kon. Een stukje van hun oude dag beleefden zij nog samen op de Beukenhorst. Daar bleef mw. Boelee 
nog jaren wonen. Zij nam deel aan het sociale en kerkelijke leven en genoot daarvan. Een val in 2018 luidde een 
andere – meer afhankelijke - fase in. Via ziekenhuis, Zonnehuis en Woonoord in Doorn kwam zij vorig jaar in het 
nieuwe Beukenstein te wonen. Toen Prinses Margriet dat januari j.l. opende, kwam zij ook bij mw. Boelee op 
bezoek. Dat vond de laatste een geweldige ervaring.  Door de Corona kreeg mw. Boelee de laatste maanden geen 
bezoek meer. Dat was niet gemakkelijk. Zeker voor haar niet, want zij was een uitgesproken mensenmens.  Had 
graag en vaak bezoek. Was tot vrijwel het laatste betrokken op het wel en wee van de ander.  
In vrede kwam op 10 juni een einde aan haar rijke, veelomvattende leven. Waarin ze zich in maatschappelijk en in 
kerkelijk opzicht bepaald heeft gegeven (deed H.V.D.-werk en was ook een tijd ouderling in de wijkgemeente 
Morgenster. 

Op donderdag 18 juni was de afscheidsdienst in de besloten kring van dertig genodigden. Daarin stonden we stil 
bij de oproep tot zingen in Psalm 146: 1 (berijmd).  Dit hoewel er niet live gezongen werd. Maar de zang typeerde 
haar leven en dat van haar man, van wie we ook muziekopnamen beluisterden. 
Dat Suus Boelee -want zo was ze bekend- ruste in vrede. En dat zij haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen in 
dankbaarheid mag bijblijven. 
 
N.B. Van de uitzending j.l. donderdag is door nog niet opgehelderde omstandigheden het eerste kwartier 
weggevallen. De rest is alsnog te bekijken en te beluisteren via de gebruikelijke manier op kerkdienstgemist.nl. 

Wel en wee 
Dhr. Henk Vreeken (Wulfert Floorlaan 18) heeft een poos geleden bij een val een pols en een enkel gebroken. Dit 
tijdens de revalidatie van zijn omvangrijke nieroperatie die daarvóór plaatsvond. Nu bleek dat het met de enkel 
bij lange na niet goed zit. Er volgde deze week alsnog een operatie, die goed verlopen is. Er zal nog een lange 
revalidatietijd nodig zijn met mogelijk opnieuw operaties. Een flinke tegenvaller dus. Laten we met hem en met 
zijn vrouw Ria meeleven! 
 
AMNESTY SCHRIJFACTIES, OOK IN ‘CORONA-TIJDEN’. 
Deze maand kunnen er ook weer brieven worden geschreven, ook al moet u ze zelf downloaden en afdrukken.  

Dat kan via de links bij de korte informatie. 
Dat het schrijven helpt om de mensen om wie het gaat een hart onder de riem te steken én vaak ook hun lot te 
verbeteren staat vast. Doet u / jij weer mee? 
 
Schrijfactie Vietnam: boekenbezorger gemarteld vanwege ‘verboden’ boeken 
Op 8 mei pakte de politie in de Vietnamese hoofdstad Ho Chi Minh boekenbezorger Thuy Tuat op. Tuat bezorgt 
boeken van een onafhankelijke Vietnamese uitgeverij, de Liberal Publishing House. De boeken gaan vaak over 
politieke en sociale kwesties in Vietnam en zijn daarom verboden. Tuat zegt dat de politie hem martelde. Na zijn 
vrijlating dook hij meteen onder. 
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2020/05/Voorbeeldbrief-Vietnam-Liberal-Publishing-
House.docx?x39640 
 
Schrijfactie Angola: bescherm bedreigde activisten 
Pascoal Baptistiny leidt de organisatie MBAKITA die opkomt voor de rechten van de inheemse San bevolking in 
het zuiden van Angola. Op 17 april braken mannen met wapens in de nacht zijn huis binnen. Ze boeiden de 
bewakers en namen computers, geheugenkaarten en telefoons mee. Baptistiny en andere MBAKITA activisten 
worden al sinds 2018 aangevallen en met de dood bedreigd. Er zijn ook activisten verdwenen en mogelijk 
vermoord vanwege hun werk voor MBAKITA. 
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2020/05/Voorbeeldbrief-Angola-MBAKITA.docx?x39640 
 
Schrijfactie Myanmar: journalist uit Rakhine de mond gesnoerd 
Journalist en redacteur Aung Marm Oo dook ruim een jaar geleden onder nadat hij werd beschuldigd van het 
overtreden van Myanmars beruchte ‘Unlawful Associations Act’. Deze onderdrukkende wet wordt vaak gebruikt 
om etnische minderheden, journalisten en activisten de mond te snoeren. Aung Marm Oos straf kan oplopen tot 
5 jaar cel. De mediagroep waar hij voor werkt, berichtte over mensenrechtenschendingen door het Myanmarese 
leger tijdens het gewapende conflict in de staat Rakhine. 
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2020/05/Voorbeeldbrief-Myanmar.docx?x39640 



 
Wijziging openstelling van de Grote Kerk op woensdag en 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 kunt aansteken. Een ruimte ook waar je kunt bidden. Er is steeds iemand aan-
wezig bij wie je terecht kunt met je verhaal, je zorgen en vragen in een persoonlijk gesprek waarbij op voldoende 
afstand toch een luisterend oor geboden wordt.   
In juni en juli is deze woensdags van 14.00 tot 16.00 en zaterdags van 11.00 tot 13.00 uur.  
 
Nieuw Salem vanaf 1 juni weer beperkt open 
Vanaf 1 juni start de commerciële verhuur van ruimten in Nieuw Salem weer. Belangrijk daarbij is dat er voorlopig 
niet meer dan 30 bezoekers tegelijkertijd in het gebouw aanwezig mogen zijn. Mocht u om een of andere reden 
Nieuw Salem willen bezoeken is het daarom vereist dat u dit bezoek van tevoren afstemt met het beheer van 
Nieuw Salem, telefonisch bereikbaar op 0343 51 38 39 of 06 30 11 32 96. 
Tijdelijke wijziging plaats en ingang kerkelijk bureau 
Het kerkelijk bureau bevindt zich tot zeker half juli in de Consistoriekamer in de Grote Kerk en is op de donderda-
gen geopend van 09:00 - 12:00 uur. Vanaf donderdag 4 juni is het kerkelijk bureau uitsluitend bereikbaar via de 
zijingang van de Grote Kerk aan de zijde van Koek en Ei. Dus niet meer via Nieuw Salem of via de zijingang van de 
Grote Kerk aan de Traayzijde. 
 
Houd u de website in de gaten voor de actuele situatie over onze wijkgemeente en de corona. 


