
 

Zondagse Nieuwsbrief 
Wijkgemeente Catharijne 

AANGEPASTE DIENST 
 5e zondag van de 40 dagen / Judica 

Zondag 29 maart 2020  
 

Voorganger: ds Aleida de Hoog 

Ouderling:  Ariadne Roelants 

Orgel:    Paul van Oosten 

Beamist:  Henk Westerhoff 

m.m.v. enkele leden van de Cantorij 

 
VOOR DE DIENST 

Muziek 

INTREDE 
Aansteken paaskaars 
Inleiding op de dienst 
Lied/Psalm: 43:  3 en 4 “O Here, God, kom mij 
bevrijden” 
Bemoediging en groet 
Gebed van toenadering, overgaand in gebed om 
ontferming 
Muziek: ‘Erbarme dich’ (gedeelte, uit de Matthäus 
Passion van J.S. Bach)  
 

DE SCHRIFT 
Gebed 
Lezing uit Exodus 9 vanaf vers 13 
Lied: 168:  ‘Go down Moses’ 

Lezing uit het Nwe Testament: Johannes 11: 38-44 
Lied: 339a:  “U komt de lof toe, U het gezang” 
Verkondiging 
Meditatief orgel- of pianospel 
Lied/Psalm 43: 5  “Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen” 
 

GAVEN EN GEBEDEN 
De bloemen gaan vergezeld van een hartelijke groet 
naar mw. Elly Noorlander op Beukenstein 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
Collecte 
 

ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied: 981 ”Zolang er mensen zijn op aarde” 
Zegen 
Amen 
Muziek 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.- 
 

Zaterdagnacht gaat de klok 1 uur vooruit!!!! 

 

 

 

MEDEDELINGEN  

BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 29 MAART 
Ook deze zondag is er een online dienst. Anders, met minder inbreng van gemeenteleden dan vorige 
week door de aangescherpte overheidsmaatregelen. Enkele cantorijleden zingen onder begeleiding van 
Paul van Oosten. De liederen worden vanmorgen gebeamerd, daarom kondig ik ze niet aan.  
Mocht de geluidskwaliteit niet goed zijn, dan is dat door de hoge kijk-en luisterdichtheid.  In dat geval 
kunt u de dienst zonder die problemen op een later tijdstip volgen.  Via  www.kerkdienstgemist.nl.   De 
dienst blijft erop staan en is voor ieder toegankelijk. 
Naar aanleiding van de dienst van vorige week merkten we als voorgangers dat de verbondenheid groot 
is in deze situatie. Dat bemoedigt, inspireert en troost. In verbondenheid met de levende Heer, hopen 
we daar ook vanmorgen op. 
Mede namens collega  ds Gerrit van Dijk, 
Ds Aleida de Hoog 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


DIACONALE COLLECTE;  KIA WERELD DIACONAAT 
Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog 
groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en 
hebben jongeren weinig kans op werk. Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun 
jonge kinderen naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid bent en de taal niet 
spreekt, kan dat vies tegenvallen. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op 
straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het 
opvangcentrum. Ze stond opnieuw op. Maar dit keer kon ze het kappersvak leren. Het heeft haar leven 
totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar ze nu zelf een meisje tot kapster 
opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg. Helpt u mee meer 
meisjes zoals Joyce de kans te geven om een vak te leren: sieraden maken, naaien, of het kappersvak. 
Namens meisjes zoals Joyce: dank u wel!  Uw steun kan hieraan bijdragen.  
Op rekeningnummer van de Diaconie: NL 47 RABO 038.52.53.818 t.n.v. Gezamenlijke Diaconie 
Driebergen 
 

PASTORAAT IN DE KOMENDE 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 GoedenAvond Café 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. 

ds. Aleida de Hoog dsmadehoog@wgcatharijne.nl  Tel: 030-7852218 / 06-21893914  

Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.00-10.00 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. 

 

Pim Vrijmoeth pimvrijmoeth@wgcatharijne.nl  Telefoonnummer komt zo spoedig mogelijk op de 

website en in Kerknieuws. 

 

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. 

mailto:scriba@wgcatharijne.nl
mailto:dsmadehoog@wgcatharijne.nl
mailto:gerritvandijk@wgcatharijne.nl
mailto:pimvrijmoeth@wgcatharijne.nl


 
PIM VRIJMOETH STELT ZICH VOOR 
Hoi allemaal,  
 
Om met de deur in huis te vallen! Vanaf 1 april a.s. zal ik voor een 
periode van 4 maanden Elisabeth vervangen als predikant. 
 
Wie ben ik dan?: Ik ben Pim Vrijmoeth. Ik ben 26 jaar oud en kom 
uit Houten. Als eerste opleiding heb ik de theologie gestudeerd in 
Leuven, België. Deze studie heb ik afgerond in 2017. Daarna heb 
ik met erg veel plezier een jaar in Engeland gewerkt bij een 
Anglicaanse Kerk in Londen. De afgelopen 2 jaar heb ik bij 
Bartiméus gewerkt op verschillende groepen en ook in het pastoraat. Naast mijn werk ben ik bezig met 
het afronden van mijn opleiding tot predikant aan de Theologische Universiteit Kampen. 
 
Wat leuk is om te vertellen naast mijn werk en studie: Ik houd van sport, zowel om te doen als om naar 
te kijken en geniet ik van wandelen in de natuur. En niet te vergeten: koffie drinken! 
 
In mijn leven heb ik ervaren dat familie en vrienden naast mij stonden in moeilijke tijden. In de 
ontmoetingen met hen sprak God tot mij. Ik geloof dat God ook dichtbij was en is in deze periodes, zelfs 
al ervaar ik dat soms niet. Gods liefde voor mij heeft mij een passie gegeven om mensen te ontmoeten 
en bij te staan in de vragen over het leven en over God. 
De komende tijd hoop ik ook jullie te ontmoeten en elkaar te spreken. Op dit moment leven we in een 
vreemde tijd vanwege het coronavirus. Dat brengt een hoop onzekerheid en onrust met zich mee. Leuke 
activiteiten die wegvallen. Je moet zoveel mogelijk binnen blijven. Ik kan mij voorstellen dat je daarmee 
zit. Dat dat veel vragen geeft of je angstig maakt. 
Graag ga ik ook daarover met jullie in gesprek. Helaas moeten we dat in deze tijd zoveel mogelijk 
beperken tot bellen of mailen. Heb je behoefte aan een gesprek kan je mij op maandag bereiken. Dan 
plannen we een afspraak in. 
Ik zie ernaar uit om jullie te ontmoeten en veel zegen in deze tijd! 
  
Pim Vrijmoeth 
Predikant in opleiding 
  
pimvrijmoeth@wgcatharijne.nl  
Mijn telefoonnummer volgt binnenkort en komt dan op de website en later in Kerknieuws 
Vaste werkdag: Maandag 
  
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 vol-
doende afstand bewaren èn een luisterend 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. 
 
 
 

mailto:pimvrijmoeth@wgcatherijne.nl


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 dat 
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 GEPLANDE PASSIEBIJEENKOMST VOOR OUDEREN OP 2 APRIL GAAT NIET DOOR!!!  
 
ALS IK IN GEDACHTE STA VOOR HET KRUIS VAN GOLGOTHA….. 
Wat doet de verbeelding met ons geloof en wat betekent de kruisiging van Christus (nog) voor ons als 
gelovigen? Zinvolle vragen in de Veertigdagentijd op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Donderdag 2 
april zou er een avond zijn waarop aan de hand van verbeeldingen  van miniaturen en kunstenaars als 
Matthias Grünewald, Velàsquez, Dolf Henkes, Salvador Dali, Chagall  over deze vragen met elkaar 
gesproken kon worden. Dat gaat nu natuurlijk niet door.  Het eet-en praatclubje dat deze avond heeft 
voorbereid heeft intussen een (groot) aantal afbeeldingen van de vijfde tot de twintigste eeuw 
verzameld en van commentaar voorzien. Er is een powerpoint van gemaakt en een tekstdocument. 
Powerpoint en tekst stellen zij voor de mensen die deze avond hadden willen bezoeken graag 
beschikbaar. Als u een mailtje stuurt naar Bert de Goede (bert@hdegoede.nl) worden de documenten 
met wetransfer toegestuurd. We kunnen over deze beelden niet met elkaar in gesprek raken. Maar 
wellicht is het de moeite waard om  steeds een paar afbeeldingen te bekijken, het commentaar te lezen 
en jezelf af te vragen: wat nu als ik ingedachte sta….. 
 
DRINGEND VERZOEK  
Velen van u zijn gewend KerkNieuws digitaal te ontvangen. Maar ook zeer veel gemeenteleden 
ontvangen KerkNieuws nog elke 3 weken in de buiten brievenbus. Door de huidige omstandigheden 
kan het zijn dat de verspreiding, door vrijwilligers, in gevaar komt. Dit houdt in dat u KerkNieuws niet 
ontvangt en niet meer op de hoogte bent van Kerkdiensten, nieuws uit de gemeente e.d. 
 
Dus bij deze een oproep: meld u zo spoedig mogelijk aan voor de digitale KerkNieuws. 
Dit kan via: ledenadministratie@pgdriebergen.nl.  
Namens de Redactie, 
Rose Marie van Asselt 
 
TENTOONSTELLING 75 JAAR BEVRIJDING– een oproep  
Dit jaar herdenken we dat het 75 jaar geleden is, dat er een eind kwam aan de 2e Wereldoorlog. In 
vrijheid mogen we dit herdenken en dat is een groot goed. De kerken groeiden in die tijd tegen de 
verdrukking in. 
Wij zijn op zoek naar verhalen en spullen uit deze periode. 
Het liefst willen we herinneringen en dingen die een relatie met de kerken hebben gehad, want ook op 
andere plaatsen in ons dorp wordt herdacht. 
Bij het museum voor militaire traditie gaat het hoofdzakelijk over alles wat met het leger te maken heeft 
en bij 'Vroeger en Nu' komen de algemenere onderwerpen aan de orde. 
Voor reacties kunt u naar Bram Dekker tel. 518826, email bramdekker2012@gmail.com  of Ida van 
Duuren tel. 515793, email idavanduuren@gmail.com. 
  

Berichten voor de Zondagsnieuwsbrief voor dinsdag 31 maart sturen naar: nieuwsbriefwgcatha-
rijne@gmail.com  

En houdt de website in de gaten voor de actuele situatie over onze wijkgemeente en het Coronavirus. 
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