
 

 

Z O N D A G S B R I E F  
Protestantse wijkgemeente Catharijne Intrede dienst zondag 6 oktober 2019 

 

Orde van de dienst waarin ds Gerrit van Dijk en  
ds Elisabeth Posthumus Meyjes,  alsook ds Aleida de Hoog worden bevestigd 
als predikant van de wijkgemeente Catharijne.  
 
De bevestiging geschiedt door ds Trinette Verhoeven,  
predikant van de Classis UtrechtI 
 
Ouderling: Evert Geitenbeek 
Diaken:  Clara Hagen  
Organist:   Paul van Oosten 
Kosters:   Jan Sinke en Bram Dekker 
Gastvrouwen: Tiny Liebeek, Nel v.d. Meer en Ger van Waveren  
Crèche:   Elisabeth Sollmann 
Kindernevendienst: Mathilde 
Beamist:   Mylene en Michel v.d. Berg 

 

MEDEDELINGEN 
**********************************************************************~************** 
Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van 4/6 oktober 2019. Van deze nieuwsbrief zijn t.b.v. zondag 6 oktober 
een aantal exemplaren afgedrukt zodat gemeenteleden, die géén mogelijkheid hebben hem zelf te printen, 
hem mee kunnen nemen. Er is zondag 6 oktober een apart liturgieboekje. 
Het is vanaf 13 oktober de bedoeling géén Zondagsbrief meer af te drukken, maar uitsluitend een aantal 
Nieuwsbrieven bij de uitgangen neer te leggen die indien gewenst kunnen worden meegenomen. De liturgie 
wordt vanaf 13 oktober alleen nog weergegeven via de beamer. Van de liturgie worden er vanaf 13 oktober 
alleen nog een aantal met grote letter gedrukt.   
Nogmaals wijzen wij iedereen erop dat via de website www.wgcatharijne.nl een abonnement kan worden 
genomen op de Nieuwsbrief Catharijne. 
 

 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de predikanten de hand te drukken en elkaar te ontmoeten in 
één van de zalen van Nieuw Salem. Er is koffie, thee en limonade met wat lekkers. Welkom allen. 
 

DIACONALE COLLECTE:  
Zondag 6 oktober: Israëlzondag: Leren door ontmoeting en dialoog 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De 
Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek 
met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en 
netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal 
Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op 
ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De Uitdaging, waarin 
christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden.  
Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. 
 
Dinsdag 8 oktober 10.00 uur IKO lezing in ’t Hoge Licht. De verbeelding van de Hel door  
Onno de Jong. 
De hel is van oorsprong een religieus kernbegrip dat in de loop der eeuwen verder is ontwikkeld en in talrijke 
fascinerende beelden is vastgelegd. Deze presentatie toont voorstellingen uit het oude Egypte, de Griekse-
Romeinse3 oudheid, de Middeleeuwen (waaronder het ‘Inferno” van Dante met dienst hiërarchie van 
zondaars in de hel), en de periode na de Reformatie. Daarnaast komen er beelden van de hel aan bod bij he 
Jodendom, de Islam en het Hindoeïsme.    

http://www.wgcatharijne.nl/


 

 

Overeenkomsten en verschillen tussen voorstellingen komen ter sprake, evenals kernfuncties van beelden 
van de hel. Dr. Onno de Jong was werkzaam aan de Universiteit Utrecht en aan een Zweedse universiteit. Hij 
heeft een opgewekte protestantse opvoeding als achtergrond. 
Gespreksleiding: Joke de Zwaan. 
Vervoer binnen Driebergen: Tiny Kingma tel. 518799 
 
Zondag 13 oktober, Grote Kerk, 19.30 uur, Taizéviering 
Viermaal in het jaar houden we op een zondagavond een viering in de traditie van de oecumenische 
broedergemeenschap van Taizé. 
We zingen samen – vaak herhalend - korte (meerstemmige) liederen in, we lezen samen uit de Bijbel, zeggen 
onze gebeden en zoeken we de stilte. 
Na afloop wordt er koffie en thee aangeboden en is er gelegenheid voor ontmoeting. Van harte welkom voor 
iedereen! 
 
CONCERT ZATERDAG 12 OKTOBER:  
Uitnodiging van Lieke van Oostenbrugge (dirigente van de cantorij) Omdat ik vanuit de kerk, mijn familie en 
mijn vriendenkring al jaren de vraag krijg wanneer ik nou eens in de buurt kom zingen, leek het me leuk om 
een soloconcert te organiseren in mijn geboortedorp. Op 12 oktober gaat het dan eindelijk gebeuren: samen 
met pianiste Hanke Scheffer verzorg ik een liedrecital met liederen van onder andere Robert Schumann en 
Richard Strauss. Het concert begint om 20.00u, de deuren van de Grote Kerk zijn  
open vanaf 19.30u. De toegang is gratis. Wel vragen we om een vrijwillige bijdrage om de kosten te kunnen 
dekken. Het richtbedrag voor de bijdrage is 10 euro per persoon. Na afloop van het concert bent u van harte 
uitgenodigd voor een kopje koffie of thee. De eerste consumptie is gratis, daarna is het voor eigen rekening. 
Ik zie u graag op 12 oktober in de Grote Kerk! Groeten, Lieke van Oostenbrugge. 
 
Zondag 20 oktober: Tafels van Hoop. 
Evenals vorig jaar houden we ook in Driebergen een tafel van Hoop, een initiatief van de Raad van Kerken en 
de Diaconie. Het gaat om een ontmoeting aan tafel van vluchtelingen, asielzoekers, illegalen en Driebergers 
rond de maaltijd. We hebben al enkele gezinnen bereid gevonden iets uit hun streek te bereiden. U bent van 
harte welkom, wellicht met een vluchtelingengezin uit uw buurt. 
We beginnen om 17.30 met een alcoholvrij glaasje en om 18.00 uur gaan we aan tafel. We rekenen ook op 
kinderen.  Graag opgeven op dinsdag 15 oktober tussen 16.00 en 18.00 uur bij Lidy Nijhof (517890) of per 
email: bramdekker2012@gmail.com.  Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
 
Spiritueel reisje naar Leiden zaterdag 9 november 
2019 en 2020 zijn voor Leiden belangrijke 'jubileumjaren'.  400 jaar geleden zag Rembrandt in deze stad voor 
het eerste het licht; en na jaren van ballingschap vertrokken vanuit hier de 'founding fathers' naar Amerika, 
voor hen een land van belofte, waar zij hun geloof vrijelijk kunnen belijden. Deze zgn. Pilgrims hebben hun 
sporen in Leiden nagelaten.  Prachtige routes zijn in deze sfeervolle stad uitgezet, die elkaar voor een groot 
deel kruisen, zowel in tijdspad als in letterlijke zin. 
Vervoer: de trein en de kosten voor deze dag zullen, incl. reis, eten, drinken, toegang op ongeveer  
€ 45,00 zijn.  Deze berekening is inclusief. 
Opgave en informatie bij: idavanduuren@gmail.com  515793, h.h.w.weeda@gmail.com (Mieke) 520986 of 
dickvlot38@gmail.com  516137 
 
CONTACTGEGEVENS PREDIKANTEN:  
ds Gerrit van Dijk: e-mail: gerritvandijk@wgcatharijne.nl tel. 06-31515565 
ds Elisabeth Posthumus Meyjes e-mail: ds.elisabethpm@wgcatharijne.nl tel. nr. is tot nadere aankondiging  
050-5532194; bij haar afwezigheid s.v.p inspreken zodat zij terug kan bellen. 
ds Aleida de Hoog blijft: e-mail: madehoog50@gmail.com tel. 06-21893914 
 
Kopij voor de volgende Zondagsbrief:  
Uiterlijk maandagavond 7 oktober 2019, naar nieuwsbriefwgcatharijne@gmail.com   
 
Een hartelijke groet van de kerkenraad. 
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