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_____________________________________ 

Intro: muziek 

INTREDE 
Aansteken paaskaars 
Inleiding op de dienst 
Lied/Psalm 33:  1 en 2 “Kom nu met zang en roer de 
snaren” 
Bemoediging en groet 
Lied/Psalm 33 “Wij wachten stil op Gods 
ontferming” 
Gebed van inkeer, gevolgd door de Tien Woorden 
 

DE SCHRIFT 
Gebed, uitlopend op Lied 317: 1”Grote God, Gij hebt 
het zwijgen 
Lezing uit het Oude Testament: Exodus 17: 1-7 
 
Lied: Zingend Geloven 5/44: 1 en 2 solo, 3 en 4 allen  
Wees voor mij een beschuttende rots, 
vaste bodem onder mijn voeten, 
sterke wal waar de vijand zal moeten 
zwichten, o wees voor mij 
een beschuttende rots! 
 
Ga vooraan, ga met mij barrevoets, 
veertig jaar in hete woestijnen, 
waar ik hongeren moet en verkwijnen 
dorstend, o wees voor mij 
een verkwikkende rots! 
 
Wees de rots die behoudt en die laaft, 
onaantastbaar, mild en meegaande, 

wees de gids die een doortocht mij baande, 
toekomst, o wees voor mij 
leven gevend mijn rots! 
 
Wees de rots van 't Aloude Verbond, 
vaste grond, bewegelijk leven - 
die mij rust en vertroosting kan geven, 
Christus, o wees voor mij 
geest en lafenis: God! 
 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 21: 1-14 
Lied 644: “Terwijl wij Hem bewenen” 
Verkondiging 
Lied  858: “Vernieuw in ons , o God” 
 

GAVEN EN GEBEDEN 
De bloemen gaan vergezeld van een hartelijke 
groet naar:  dhr. G.J. Martens, De Warande 53 
Dankgebed -  Voorafgaand aan de voorbeden wordt 
door enkele cantorijleden gezongen:  
“Hebe deine Augen auf zu den Bergen, von welchen 
dir Hilfe kommt.  Meine Hilfe kommt vom Herrn,  der 
Himmel und Erde gemacht hat. 
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich 
behütet, schläft nicht. (Uit: ‘Elias’ van F. 
Mendelssohn Bartholdy) 
voorbeden – stil gebed – Onze Vader  
 
 ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied 654: 1 allen, 2 en 3 solo, 4 en 5 allen Zing nu 
de heer, stem allen in “ 
Zegen 
Amen 
Uitleidende muziek 
 
COLLECTE:  Deze zondag en volgende week zondag 
nogmaals een extra collecte voor “de Kerken staan 
wereldwijd op tegen corona”.  
Zondag 19 april  was de opbrengst van de collecte 
van de PGD 1100,-- euro!! Dank hiervoor 

 
Het coronavirus grijpt wereld-
wijd om zich heen. Ook op plek-
ken waar nauwelijks zorg is. Een 

ramp van ongekende omvang dreigt te ontstaan in 
veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Lokale 
kerken staan op om erger te voorkomen. Bijvoor-
beeld door voorlichting te geven en zo te voorkomen 
dat er verdere besmetting plaatsvindt. Of door medi-
sche hulp te bieden aan mensen die daar anders 



geen toegang toe hebben. Steeds meer organisaties 
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 
(ACTAlliance) te kunnen helpen in getroffen gebie-
den. 
U kunt uw bijdrage storten op het bekende reknr. 
van de Diaconie NL47 RABO 0385 2538 18, o.v.v. Co-
ronahulp. Uw giften worden door de Diaconie/ZWO 
verdubbeld. Kom ook in actie en geef gul!   

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 
 
 

 

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  
DIACONALE COLLECTEBESTEMMING ZONDAG 26 APRIL 2020: 

St. De Hoop, Dordrecht, hulpverlening: 
Herstel in een liefdevolle omgeving. Mensen worden bij De Hoop gezien. Zij bieden hen hoop en werken samen 
aan herstel in een liefdevolle omgeving. Goede, deskundige zorg mét een hoopvol toekomstperspectief, dat is 
waar zij iedere dag voor gaan. De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap. Vanuit 
deskundigheid en met als bron het geloof, biedt men hulp aan mensen, ongeacht hun achtergrond, wanneer zij te 
maken hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen. 
Wij vragen uw steun voor dit werk. 

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- 9.30 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.  

 

VAKANTIE VAN 25 APRIL T/M 2 MEI in dringende gevallen kunt u met ds. Aleida de Hoog contact op 

nemen! 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476-Grote-Kerk---Driebergen-Rijsenburg
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476-Grote-Kerk---Driebergen-Rijsenburg
mailto:scriba@wgcatharijne.nl
https://corona.stefiie.nl/
mailto:dsmadehoog@wgcatharijne.nl
mailto:gerritvandijk@wgcatharijne.nl


 

Pim Vrijmoeth pimvrijmoeth@wgcatharijne.nl  Tel.: 06-42281845; vaste werkdag: Maandag 

 

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. 

 

“EET MEE MET DE KERK, MAAR DAN ANDERS” 
Nu we de maaltijden van de eerste vrijdag v”an de maand in Nieuw Salem moeten missen, is er een 
nieuw idee ontstaan: 
Op dinsdag 5 mei kunnen we een BEVRIJDINGSTAS bij u thuis bezorgen met een zeer complete maaltijd 
en andere verrassingen, die het gevoel van de gezellige maaltijd zal oproepen. Op dinsdagmorgen wordt 
er ingepakt en aan het begin van de middag wordt de tas – op gepaste afstand – bij u thuis bezorgd. De 
soep moet even in een pannetje en de maaltijd kan in de magnetron. 
U kunt zich -als vanouds – opgeven bij Lidy Nijhof 0343-517890 op vrijdagmorgen 1 mei, vanaf 8.00 uur.  
In de tas zit een rekeningnummer waarop u de €7,00 kunt betalen! Hoort, zegt het voort! 
 
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. 
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 vitrines be-
zichtigen, 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 zelfge-
maakte broodjes, soep, salade en/of taart en een warme maaltijd. U kunt het afhalen  nadat u uw be-
stelling online of telefonisch 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 bellen met hun vragen of als ze hun zorgen met iemand willen delen. Via telefoon of e-mail kunt 
u uw nummer doorgeven 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 1 mei a.sl.  Berichten voor deze Nieuwsbrief graag  voor 
dinsdag 28 april sturen naar: nieuwsbriefwgcatharijne@gmail.com  

Houd U de website in de gaten voor de actuele situatie over onze wijkgemeente en de corona. 
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