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INLEIDING 
Komende zondag zijn gezinnen uit wijkgemeente 
Immanuel en Catharijne welkom in de Grote kerk. In de 
dienst staat de vraag 'Wat is kerk?' centraal. Deze vraag 
breken we in stukjes en die komen aan de orde in de loop 
van de dienst: waarom zingen we eigenlijk in de kerk? En 
waarom wordt er altijd uit de Bijbel gelezen? Wat doe je 
als je bid? Etc. 
Het idee is dat jong en oud samen nadenkt en met elkaar 
spreekt over wat kerk is en hoe verschillend je dat 
kan/mag invullen. Niet om daarmee een soort 
ideaalplaatje te creëren van de kerk, maar om op het 
spoor te komen wat er toe doet, hoe je met verschillen 
om gaat en wat je met elkaar deelt. Het Bijbelverhaal dat 
daarbij een rol speelt is Handelingen 15 waarin de botsing 
tussen joden-christenen en heiden-christenen verteld 
wordt. In dit verhaal gaat het om de vraag wat er toe 
doet, hoe je met verschillen omgaat en wat je met elkaar 
gemeen hebt. 
 

VOORBEREIDING 
Muziek  
Welkom door ouderling van dienst  
Aansteken van de Paaskaars 
Lied: 218 vers 1,2,3 en 4 Dank U voor deze nieuwe 
morgen 
Bemoediging en groet 
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 
 
Kyriegebed  
Glorialied: 883 King of kings and Lord of lords 

 
DIENST VAN HET WOORD 

Bijbellezing: Handelingen 15 (fragment) 
Preek  
Muziek van Bach door Prunella Pacey, altviool 
 
Lied: Kijk eens om je heen 
  
1.Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. 
   Geef elkaar een hand, je bent niet alleen. 
   Want wij moeten delen, 
   Samen zingen, samen spelen. 
   Ook al zijn wij nog maar klein: 
   Samen spelen is pas fijn. 
 
3.Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen 
   Wij zijn rond de tafel samen één 
   Samen aan het leven bouwen, 
   Rond het Woord, zo vol vertrouwen 
   Ook al zijn wij nog maar klein 
   Laat ons Jezus’ vrienden zijn 
  

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
Bloemengroet: Mevr. Chr vd Berg- Donker de Prins 52 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gesproken Onze 
Vader. 
Collecte 
Lied: 423 Nu wij uiteengaan 
Zegen 
    

DIACONALE COLLECTEBESTEMMING ZONDAG 21 JUNI  
De 1e collecte is bestemd voor Stichting Voorkom: 

Drugspreventie  Stichting Voorkom is een verslavings-

zorginstelling. Een stichting die preventieve voorlichting 

geeft op scholen door het hele land over alcohol, drugs, 

gokken, roken en internet. De doelstelling is: Jongeren 

weerbaar maken tegen het gebruik van verslavende 

middelen. Uw steun hebben zij hard nodig. N.B. Voor de 

bezoekers van de kerkdienst in ’t Hoge Licht: U mag uw 

gaven net als vorige week weer in die mooie collectezak 

deponeren, met die indrukwekkende stok waar onze 

diakenen steeds behendiger mee om leren gaan. Uw 

gaven voor de 2e collecte (de plaatselijke kerk) kunt u in 

een mandje bij de uitgang van de kerkzaal deponeren.   

Voor de mensen thuis: Graag uw bijdrage overmaken 

naar bankrekening-nummer NL47 RABO 0385 2538 18 

ten name van Diaconie Protestantse Gemeente 

Driebergen o.v.v. “Collecte Stichting Voorkom: 

Drugspreventie”  De 2e collecte is (zoals hierboven al 

genoemd) voor onze plaatselijke kerk. Graag uw bijdrage 

hiervoor naar hetzelfde bankrekeningnummer o.v.v. 

“plaatselijke kerk”.  

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


MEDEDELINGEN 
 

KERKDIENSTEN IN DE KOMENDE TIJD – WE HOREN GRAAG VAN U! 
De kerkenraad van wijkgemeente Catharijne hoort graag hoe de uitgezonden kerkdiensten tot nu toe worden er-
varen en hoe u/jij aankijkt tegen de veranderingen die vanaf 1 juli gaan plaatsvinden. 
In juni was er ruimte voor 30 gemeenteleden naast een aantal mensen die actief aan de dienst meewerken. Hier-
voor zijn bepaalde groepen gemeenteleden uitgenodigd om de eerste praktijkervaringen op te doen. 
Vanaf 1 juli mogen (en kunnen) er zoveel mensen in de kerk de diensten bijwonen als de 1,5 meter regel mogelijk 
maakt. Waarbij ook geldt dat gemeenteleden die achter één voordeur wonen naast elkaar mogen zitten. Aan 
deze diensten zijn wel bepaalde voorwaarden gesteld: er gaat gewerkt worden met aanmelding als er meer dan 
100 mensen willen komen (mits mogelijk gezien de beschikbare ruimte), er mag niet gezongen worden, en er is 
(voorlopig) nog geen ontmoeting na de dienst met koffie en thee. 
N.B. In de Grote Kerk wordt dit i.v.m. de voorbereidingen mogelijk vanaf zondag 12 juli. Ten behoeve van de 
dienst op zondag 5 juli werken we ook nog met uitnodigen.  
Met de hierna genoemde vragenlijst willen we een beter beeld krijgen van wat u/jij vindt en of u/jij diensten in de 
kerk zou willen bijwonen.  Alvast dank voor uw/jullie medewerking. 
Deze vragenlijst kunt u invullen via de link: www.dekerkgaatweeropen.nl  Graag uiterlijk op donderdag 2 juli a.s.  
Ondervindt u problemen bij het invullen van de vragenlijst, kunt u mailen naar de scriba die u daarbij kan assiste-
ren. Graag uw telefoonnummer aangeven, dan wordt u gebeld. 
Met vriendelijke groet, 
Ron Spruit, scriba 
 
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 verzetsstrijders die een aanslag op Hitler pleegden. 
In de jaren ’30 voor de oorlog heeft Bonhoeffer veel nagedacht 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 
prikkelend actueel. In vier avonden willen we deze teksten met elkaar lezen en verkennen of de ideeën van Bon-
hoeffer 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 
 
SOEPHUIS WEER OPEN 
Met de nieuwe maatregelen gaan we op vrijdag van half twaalf tot half twee weer soep serveren in het Achterom 
van de Ontmoeting. Achter KOEK&EI. 
De prijs is nog steeds 1 euro en voor 3 juli staat er minestronesoep op het programma.. 
We volgen coronaregels.. 
 
 



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 
 
 

 
 
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. 
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