
 

Zondagse Nieuwsbrief 
Wijkgemeente Catharijne 

Zondag  5 juli 2020 

 
Voorganger: Pim Vrijmoeth 
Ouderling:    Ron Spruit 
Diaken:  Jorrit Berkel 
Orgel: Paul van Oosten 
Lector: Esther Geitenbeek 
Koster:  Bram Dekker en Theo Visser  
Beamer en uitzending:   

Henk Westerhoff 
M.m.v. een zanggroep  

Thema: Getuigen van God 

INTREDE 

Welkom door de ouderling van dienst 
Aansteken Paaskaars 
Lied: 868 1 en 2 “Lof zij de Heer, de almachtige 
koning der ere” 
Votum 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 in gemeenschap met de 
Heilige Geest. 
G AMEN 
Kyriegebed 
Glorialied: Lied 303 1, 2 en 3 “Zonne en maan” 
 

DE SCHRIFT 

Kindermoment: Hemelhoog 691 1 en 2 “Vertel het 
aan de mensen”  
Lezing: Handelingen 17:16-34 
Preek: Getuigen van God 
Lied: Lied 912 1, 2 en 3 “Neem mijn leven laat het 
Heer” 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
Bloemengroet: Gerie Döll en Bert Konings, 
Groenhoek –  wij feliciteren hen met een hartelijke 
groet! 
Dankgebed en voorbeden, stilte en onze Vader 
Collecte 

 

ZENDING EN ZEGGEN 

Lied:  838 1, 2 en 4 “O Grote God die liefde zijt ” 
Zegen 
Zegenlied: Lied 425 “Vervuld van uw zegen” 

 

DIACONALE COLLECTEBESTEMMING ZONDAG 5 
JULI  
Timon is in het bijzonder werkzaam in de 

grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en 

Utrecht. Ze richt zich op zorg voor kinderen, 

jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en 

hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden 

en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin 

komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. 

Van harte aanbevolen! 

U kunt uw bijdrage storten op het bekende 

rekeningnr. van de Diaconie NL47 RABO 0385 2538 

18 o.v.v. collecte 5 juli! 

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 
 

MEDEDELINGEN 
Bezoeken kerkdiensten t/m 5 juli 
Voor de diensten t/m 5 juli worden gemeenteleden uitgenodigd.  We gebruiken uitsluitend de zijingang aan 
de kant van de Traay. Bij binnenkomen wordt u verzocht uw handen te reinigen en de aanwijzingen van de 
coronacoördinatoren op te volgen. Deze zijn herkenbaar aan rode hesjes met de tekst "Houd moed, heb 
lief". Houdt steeds rekening met de twee hierna genoemde principes: 
1. in een rij onderlinge afstand twee lege stoelen en bezoekers die achter één voordeur wonen mogen bij 
elkaar zitten; 
2. één rij zitten, één rij overslaan. 
U wordt verzocht aan het einde van de dienst na de Zegen weer te gaan zitten, waarna de 
coronacoördinatoren per rij aangeven wanneer u de kerkzaal kunt verlaten.  
 
Diensten vanaf 12 juli 

Aanvankelijk was hiervoor een aanmeldingssysteem nodig, de recente verruiming staat tot 100 bezoekers 

binnen toe zonder aanmelding vooraf. Uit berekeningen blijkt dat in de Grote Kerk circa 100 bezoekers 
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mogelijk zijn bij 1,5 meter onderlinge afstand, mits de gehele 1e verdieping (balkon + galerijen) ook wordt 

gebruikt. Belangrijk te weten is dat mensen die achter één voordeur wonen géén 1,5 meter afstand van 

elkaar hoeven te houden. 

Aangezien veel meer dan 100 gemeenteleden normaal de kerkdiensten bezochten, is besloten een enquête 

te houden om onder andere te peilen wie onder de huidige omstandigheden weer wekelijks of regelmatig 

naar de kerk wil komen. De eerste prognose van de uitslag wijst uit dat het maximaal bezoekers in de 

komende maanden de 100 niet zal overschrijden. Vooralsnog wordt aanmelden dan niet vereist, maar wel 

is het belangrijk dat iedere bezoeker zich houdt aan de algemene richtlijnen van het RIVM. Zie ook ons 

protocol op de website. Mocht in de komende weken blijken dat meer dan 100 gemeenteleden naar de 

kerk komen, dan zullen we een aanmeldingssysteem gaan hanteren. 

De beperking in het aantal bezoekers heeft er ook toe geleid dat de wijkkerkenraden Immanuel en 

Catharijne hebben afgesproken dit jaar in de zomer twee in plaats van zes gezamenlijke diensten te 

organiseren. Deze worden gehouden op landgoed Hydepark, in de open lucht. Hierbij is het mogelijk tot 

250 bezoekers te gaan zonden aanmeldplicht. 

Voor de open luchtdiensten op Hydepark geldt dat deze bij verwacht slecht weer komen te vervallen, dit zal 
2-3 dagen van tevoren via nieuwsbrieven en via de website worden gecommuniceerd.  
 
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 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 leeftijd, door de Nazi’s werd 
geëxecuteerd. Bonhoeffer is beroemd geworden 
vanwege zijn gelovige stellingname tegen 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 Bonhoeffer over de kerk, ons kunnen helpen als wij nadenken over de 
kerk in onze tijd. 
Data: 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 
 
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 dingen 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 ontmoeten. 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 
 
 

 
 
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 
donderdagen 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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