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Inleiding 
De liederen die in deze dienst een plek krijgen mogen 
meegezongen worden, daarnaast is neuriën een optie. 
Het aantal liederen is beperkt, maar muziek krijgt wel 
de ruimte. 
Uit de Bijbel klinkt een fragment uit het Matteus-
evangelie. Jezus is op weg naar Jeruzalem met zijn 
leerlingen. En hij vertelt hen voor het eerst waar het op 
uit zal lopen: lijden, sterven en opwekking. Petrus 
reageert met een heftige afwijzing. Na terechtwijzing 
verbreedt Jezus het perspectief en zegt dat iedereen 
die hem wil volgen zijn kruis op zich moet nemen. 
Woorden die al eerder geklonken hebben in het 
verhaal dat Matteus vertelt. Wat bedoelt Jezus hier in 
hemelsnaam mee? En hoe doe je dat: jezelf 
verloochenen en je leven verliezen? Moeten we 
allemaal martelaren worden? Het kruis lijkt hier dwaas 
en aanstootgevend. Maar na tweeduizend jaar is het 
nog steeds het symbool van het christendom.  
 

VOORBEREIDING 
Muziek  
Welkom door ambtsdrager van dienst  
Aansteken van de Paaskaars 
Lied: 139 vers 1 en 3 
Bemoediging en groet:  
 Vg: Onze hulp is van de Heer 
 ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 Vg: die trouw blijft voor eeuwig 
 ALLEN: EN DEZE WERELD NIET LOSLAAT 
 Vg: Hij groet ons met genade en vrede 
 ALLEN: AMEN 
Kyriegebed (na “…zo roepen wij samen” ALLEN: HEER 
ONTFERM U) 
Gloria: lied 117 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed 
Kindermoment 
Lezing: Matteus 16 vers 21 – 28  
Muziek: Lied  941 (niet gezongen, wel geprojecteerd) 
Preek  
Muziek 
 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
Bloemengroet: Mw. G.G. Haverkate, Melvil van 
Carnbeelaan 94 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gesproken Onze 
Vader. 
Collecte: Alpha Nederland en kerk 
 

UITLEIDING 
Lied: 838 vers 4 
Zegen (beantwoord met een gesproken ‘amen’)   
 
 
DIACONALE COLLECTE: Alpha Nederland 
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op 
Alpha. Alpha is een introductie in het 
christelijk geloof die ook in Driebergen wordt 
aangeboden. 
Tijdens de coronacrisis gaat Alpha nét iets anders. 
Omdat het niet mogelijk is om in 
groepen samen te komen, vindt Alpha online plaats. Op 
Alpha bespreek je onder meer de 
volgende onderwerpen: Is er meer? Wie is Jezus? 
Bidden: waarom en hoe? De Bijbel 
lezen: waarom en hoe? Hoe zit het met de kerk? 
Wij vragen uw steun. 
Voor hen die thuis de dienst volgen, U kunt uw 
bijdrage storten op het bekende rekeningnr. van de 
Diaconie NL47 RABO 0385 2538 18 o.v.v. collecte 16 
augustus 
 
Als aanvulling op digitaal collecteren. Er staan  
mandjes bij de uitgangen van de kerk. 
 

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 
 

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

DE GROTE KERK OPEN  OP DE WOENSDAG EN ZATERDAG. 
De deuren van de Grote Kerk staan maand augustus open, op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en op 
zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur. Voor wie rust en ruimte zoekt,  wie naar muziek wilt luisteren, wie een 
kaarsje aan wilt steken, wil bidden. 
Wees welkom, er is iemand aanwezig bij wie je terechtkunt met je verhaal, je vragen en een luisterend oor. 
 
BERT, BEDANKT! 
Al weer heel veel jaren is Bert de Goede de webmaster van Wijkgemeente Catharijne en verzorgt hij samen 
met het Beam team de power point presentaties. Vaak zat Bert op zondag achter de beamtafel en zorgde hij 
dat de liturgie zichtbaar was op de schermen en dat de dienst uitgezonden werd voor de gemeenteleden die 
thuis de dienst meebeleven. 
Bert heeft aangegeven dat hij per 1 september met deze taken gaat stoppen. 
We willen Bert hartelijk bedanken voor al zijn inzet, het nooit tevergeefs een beroep op hem kunnen doen en 
het er zijn! Bert, geniet van de rust. 
Per 1 september neemt Mylène van het Beam team de taak van Bert als webmaster over. 
Ron van den Hoek heeft de taak van Bert als beamist op zich genomen, we zijn nog op zoek naar iemand die 
hem daarbij wil assisteren. 
Graag uw reactie naar Anja Homburg , coördinator Taakgroep Kerkgebouw. 
g.a.homburg@hetnet.nl of 06 13183503 
 
MONUMENTENWEEKEND 12 EN 13 SEPTEMBER. 
Dit weekend zijn veel gebouwen open voor bezichtiging, zo ook de Grote Kerk. 
Het thema voor dit weekend is 'Leermo(nu)menten'. 
Zoals gebruikelijk zullen we daarvoor ook nu een kleine tentoonstelling inrichten over onderwijs en alles wat 
wij in ons leven aan leermomenten kunnen ervaren. 
Mocht u hiervoor leuke attributen, suggesties of ideeën hebben dan horen wij dit graag. 
Wij gaan deze tentoonstelling op woensdag 2 september inrichten. 
Contactadressen hiervoor zijn   bramdekker2012@gmail.com   tel. 518826 en 
idavanduuren@gmail.com   tel. 515793 
Dank voor jullie aandacht en hartelijke groet Ida 
 
ZWO: BLOEMBOLLENACTIE VOOR MIKONDO. 
Het is bijna september en dus weer de tijd voor de onder de vlag van ZWO georganiseerde bloembollenactie 
voor de school LA TULIPE in Mikondo, een arme wijk van Kinshasa (DR Congo),  
in Driebergen nu al voor de 8e keer. 
LA TULIPE draait voor een substantieel deel op de financiële steun van de Stichting Vrienden van Mikondo en 
40% van de opbrengst van de bloembollenactie gaat via deze Stichting rechtstreeks naar de school. 
Met het bestellen van bollen slaat u dus twee vliegen in één klap: u helpt het onderwijs op LA TULIPE draaiend 
te houden en u krijgt zelf volgend voorjaar een mooie tuin vol fleurige bloemen!  
Win-win dus, prachtig toch! 
(Tip voor een derde vlieg: bollen als cadeautje met sint of kerst, leuk om te geven én te krijgen!)  
Iedereen die in één van de voorgaande jaren ook al bloembollen heeft gekocht, heeft inmiddels de nieuwe 
folder met een bestelformulier in de bus gehad. Mocht u toch vergeten zijn, bel even (0343.514423 Jan 
Geurkink) en ze worden alsnog bezorgd en dat geldt uiteraard ook voor nieuwe afnemers! 
Mocht u graag nog meer informatie willen over de MIKONDO kijk dan eens op www.mikondo.nl of like de 
facebookpagina www.facebok.com/VriendenvanMikondo 
 
AFWEZIGHEID PIM VRIJMOETH 
Van 13 augustus t/m 1 september is P:im Vrijmoeth afwezig  i.v.m. vakantie.  
Bij noodgevallen kan men terecht bij ds. Gerrit van Dijk.  
 
GEGEVENS BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN: 
Ds. Aleida de Hoog dsmadehoog@wgcatharijne.nl tel.: 030-7852218 / 06-21893914 
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 9.30 uur. 

mailto:dsmadehoog@wgcatharijne.nl


Ds. Gerrit van Dijk gerritvandijk@wgcathijne.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.: 0642281845; VASTE WERKDAG IS VERSCHOVEN VAN 
MAANDAG NAAR WOENSDAG!! 
 
De kerkenraad wenst u een goede week ! 
 
De volgende Zondagsbrief verschijnt vrijdag 28 augustus a.s. Berichten voor deze Nieuwsbrief graag voor 
woensdag 26 augustus sturen naar; nieuwsbriefwgcatharijne@gmail.com 
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