
Zondagse Nieuwsbrief 
Wijkgemeente Catharijne 
Zondag 23 februari 2020  

 
Voorganger: Ds. Gerrit van Dijk 
Ouderling: Berend Ponger 
Diaken:  Jan Geurkink 
Orgel:    Maarten van Kapel 
Kosters:  Bram Dekker, Theo Visser  
Lector:  Geja Achterberg 
Crèche: Ingrid van Ginkel  
Kindernevendienst: krokusvakantie 

Beamist: Mylene en Michel  vd Berg 

_____________________________________________ 
VOOR DE DIENST  

Orgelspel 
Welkom door ouderling van dienst 
Stilte ter voorbereiding 
 
 INTREDE 
Binnenkomst ambtsdragers, aansteken Paaskaars 
Lied: Psalm 19 vers 1 “De hemel roemt de Heer” 
Bemoediging en groet 
Lied: Psalm 19 vers 3 en 5 
Lezing van de Tien Woorden 
Lied: Psalm 19 vers 6 
 

DE SCHRIFT  
Gebed om het licht van Gods Geest 
Kinderen in het midden 
Zingen met de kinderen: 167 “Weet jij ook waar Mozes is” 
(coupletten 1,2 en 5,6)  

 
Lezing uit het Oude Testament: Exodus 2: 11-25 
Lied: Psalm 36 vers 1. 2 “De zonde die de zondaars vleit” 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteus 5: 17,18; 21,22; 
38-48 
Ter afsluiting van de lezingen: 

L Woorden van de Heer - 
G wij danken God.  

Lied: Er was een mens (tekst: Michel van der Plas, melodie 
psalm 110) 
 
1.Er was een mens, die doodde nooit met ogen; 
hij deed ze nooit uit nijd of afkeer dicht, 
hij keek op niemand neer vanuit den hoge, 
hij gunde iedereen zijn eigen licht. 

 
2.Er was een mens. die doodde nooit met woorden; 
hij sprak van niemand kwaad, hij was een man 
die mensen op hun goede wil afhoorde 
en hij deed anderen nooit in de ban. 

 
3.Voor hij het offer aanbood van zijn leven 
heeft hij zich naar zijn vijanden gekeerd 
en hen op 't altaar van zijn kruis vergeven. 
Hij was een mens die ons het menszijn leert. 
 
4.Er zijn er onder ons die op hem lijken. 
Zij komen ons met vrede tegemoet, 
en in de handen die zij aan ons reiken 
zijn wij van Jezus onze Heer gegroet. 

 
Uitleg en verkondiging 
Muziek 
Lied: 992 “Wat vraagt de Heer nog meer van ons” 
 

GAVEN EN GEBEDEN 
Bloemengroet is voor de familie van Staveren, Wethouder 
Teselinglaan 8. Wie wil de bloemen wegbrengen? 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk Onze 
Vader 
Collecten 
 

ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied: 993 vers 1,2,3,4,5,6 “Samen op de aarde” 
Zegen 
Orgelspel 
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de hal 

en zalen van Nieuw Salem. Er is koffie/thee  of fris. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie  

https://wgcatharijne.nl/kerkdiensten of  https://kerkdienstgemist.nl 

MEDEDELINGEN  

COLLECTE ZONDAG: Vrije collecte keuze Traject 24: Youth For Christ; Georgie – Dagcentra: 
In Georgië heerst veel armoede en werkloosheid. Voor kinderen is er na schooltijd niets te doen. Voor clubs of andere 
activiteiten is er geen geld. YfC creëert samen met plaatselijke kerken veilige plaatsen voor deze kinderen. Zij krijgen er 
een warme maaltijd, hulp bij huiswerk, de kans hun creativiteit te ontwikkelen en horen Bijbelverhalen. Wij willen 
kinderen en jongeren helpen opgroeien en met hen het geloof delen. Er zijn nu drie dagcentra: In Gardabani, Vaziani en 
Agaiani. 
Veel kinderen worden al op zeer jonge leeftijd blootgesteld aan het leven op straat. In hun gezinnen zijn alcoholisme en 
mishandeling aan de orde van de dag. De meesten van hen gaan nauwelijks naar school. Het dagcentrum brengt 
verschil in hun leven. Ze worden socialer en gelukkiger. Betere cijfers op school en krijgen maaltijden te eten die 
vrijwilligers voor hen koken. YFC Georgia is van plan om in 2020 het aantal Dagcentra te verhogen door in 
samenwerking met kerken nog twee locaties toe te voegen.  

https://wgcatharijne.nl/kerkdiensten
https://kerkdienstgemist.nl/


Hiervoor is een begroting gemaakt waaruit blijkt dat er nog € 9.000 tekort is. 
Wilt u meehelpen om dit tekort aan te vullen? 
 
ASWOENSDAG 26 FEBRUARI 19.30 UUR, VOORGANGER ds. Gerrit van Dijk 
Een viering met een mediatieve toon als start van de Veertigdagentijd voor Pasen. Aswoensdag luidt een tijd in van 
bezinning, inkeer en soberheid. Dat wordt gesymboliseerd in het oude gebruik om jezelf een askruisje te laten 
opleggen: as is van oudsher een teken van rouws en inkeer. In die sfeer gaan we de weg naar Pasen en gedenken we de 
weg van lijden en dood die Jezus gegaan is. De lezingen van deze dag roepen op tot inkeer en omkeer. In Stilte zullen 
we onszelf te binnen brengen waarin wij zelf tekort schieten e wat we daarmee zouden willen doen. 
 
VASTENACTIE 2020 “HEEL HOLLAND VAST”   

Vasten is een manier om u voor te bereiden op Pasen, het feest 
van Jezus´ opstanding uit de dood. Jezus riep ´Sta op!´ tegen 
zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden 
tot leven en gaf zelfs Zijn leven voor ons als ultieme daad van 
liefde. Niet het duister maar de liefde overwon.  
Kerk in Actie start een vastenactie om in de Veertigdagentijd 
extra aandacht te geven aan de naaste, dichtbij en wereldwijd. 
Zo delen we het goede nieuws van Gods liefde voor ons. Doet u 
ook mee?  
Het spaardoosjes en ideeën worden komende zondag 
uitgedeeld en 5 april  Palmzondag, weer ingezameld.  
 

SAMEN LEZEN IN DE BIJBEL 
In de honderd dagen rond Pasen staat in het oecumenisch leesrooster dit keer het Bijbelboek Exodus op de rol, het 
verhaal van de bevrijding uit het slavenhuis Egypte en de tocht door de woestijn op weg naar beloofd land gelezen 
wordt.  Op donderdag lezen we vooruit voor de zondag en praten over deze teksten.  
Donderdag 27 februari, 10.30 – 11.30 uur (Koffie en thee vanaf 10.15 uur) in ’t Hoge Licht. Opgave is niet nodig, u kunt 
per keer inlopen. We lezen deze keer Exodus 3 vers 1-18. 
 
SPIRITUEEL REISJE NAAR ELBURG  Op zaterdag 14 maart 2020  
De werkgroep 'Spirituele reisjes' nodigt u weer uit voor deelname aan een spiritueel reisje naar Elburg. We  bezoeken daar de 
unieke expositie met zandsculpturen: “ Bijbelverhalen in Zand”. 
Het zijn geen kleine zandkasteeltjes die je tegen gaat komen, maar tot acht meter hoge 
zandsculpturen. De expositie begint bij het vroege Christendom, waar de paus de scepter 

zwaaide en in Europa een grimmige sfeer, vol religie en dreiging hing. Vanuit de donkere 

middeleeuwen leiden de zandsculpturen je terug naar de wortels van het Christendom: 
de bekende 

Bijbelverhalen: van Adam en Eva tot de kruisiging van Jezus. (Rolstoelen aanw.) 

Na gebruik van de lunch, ter plaatse, bezoeken we “Museum Sjoel Elburg”. 

Hier krijgen we een rondleiding  met uitlegging van de Joodse geschiedenis en de vele Joodse 
rituelen. We reizen weer, carpoolend, met eigen vervoer. Bij opgave voor deelname, graag 

vermelden of u zelf rijdt of gereden wilt worden. Ook horen wij graag vooraf of u problemen 
hebt met zelf lopen. We kunnen dan de auto-indeling zo regelen dat 'de moeilijke lopers' 

over zo min mogelijk  auto’s verspreid zitten zodat zij steeds voor de deur kunnen uitstappen. 
We willen de chauffeurs vragen de deelnemers weer thuis  op te gaan halen. We starten daarna weer om 9 uur vanaf het 

parkeerterrein achter de BP –bezinepomp aan de Hoofdstraat in Driebergen. U wordt verzocht , als meerijder, met de 

chauffeur  15,00 euro in contanten zelf af te rekenen. Verder geraamde overige kosten per persoon: 

Entree Zandverhalen E.  16,50 

Een kop koffie/thee met plak cake    -      3,35 

“Elburgs ½ uurtje” (buffet) -    15,50 

Entree Sjoel -      7,00 ( MJS gratis, neem je kaart mee) 

Een kop koffie/thee rest. “De Haas”  -      3,50 

Fooien -      4,15 

Totaal E.  50,00 (exclusief reiskosten) 

Voor nadere informatie / opgave voor deelname, kunt u kontakt opnemen met: idavanduuren@gmail.com 0343-515793; 
h.h.w.weeda@gmail.com (Mieke) 0654703902; dickvlot38@gmail.com 06-27461974 


