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Voorganger:  ds. Martin Walton 
Ouderling: Berend Ponger 
Diaken: Ries Jelier 
Orgel: Paul van Oosten 
Lector: Gerard van Donselaar 
Kosters: Theo Visser en  
                         Mirjam Dekker 
Beamer en uitzending: 
Henri Floor en Ron van den Hoek 

 
VOORBEREIDING 

Muziek 
Welkom door de ouderling van dienst  
Aansteken Paaskaars 
Lied Psalm 67:1 
Bemoediging  
Drempelgebed 
Lied Psalm 67:2 
Kyrie met gesproken respons (3x) 
   Voorganger:   Barmhartige God, hoor ons  

als wij tot U roepen: 
   Allen:  Ontferm U over ons. 
Gloria 324: 1, 2, 3  
 

DIENST VAN HET WOORD 
Kindermoment 
Gebed 
Lezing: Jona 2: 1 – 11  
Lied: Psalm 139: 1, 2 
Lezing: Matteüs 14: 22 – 33 
Lied: Psalm 139: 6 
Preek  
Muziek 
Lied: 917: 1 t/m 6  

 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

Bloemengroet: Mw. J. van Barneveld, Park Sparrendaal 
64 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Met gesproken respons: 
   Voorganger:  Menslievende God, hoor ons bidden: 
   Allen:  Wees ons nabij. 
Collecte 
 

UITLEIDING 
Lied: Psalm 67: 3 
Zegen 
Muziek 
 
 
DIACONALE COLLECTEBESTEMMING  PKN Jeugdwerk 
(JOP) 
Bouwen aan jeugdwerk 
Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. 
Dat is het verlangen van Jong Protestant. Zij zet zich in 
voor kinderen, jongeren en hun ouders. Daarom 
ondersteunt Jong Protestant vrijwilligers en 
professionals in het jeugdwerk binnen de Protestantse 
Kerk. Zodat gemeenten een vindplaats kunnen zijn van 
geloof, hoop en liefde, voor alle generaties! 
Geloofsopvoeding is belangrijk. Wij vragen uw steun. 
 

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 
 
COLLECTES 
Als aanvulling op digitaal collecteren zo mogelijk met mandjes bij de uitgangen van de kerk. Wordt 
tijdens de dienst aangegeven. 
 
Het nieuwe bijgewerkte protocol Grote Kerk is geplaatst op de eerste pagina van www.wgcatharijne.nl 
 
SAMEN LEZEN IN DE BIJBEL Donderdag 13 augustus.  
U bent steeds vanaf 10.15 uur welkom in ’t Hoge Licht waarna er van 10.30-11.30 uur een bespreking van een 
Psalm plaats vindt. Op 6 augustus lezen we Psalm 27. Het is fijn als u zich van tevoren even opgeeft:  
dsmadehoog@wgcatharijne.nl 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476-Grote-Kerk---Driebergen-Rijsenburg
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476-Grote-Kerk---Driebergen-Rijsenburg
http://www.wgcatharijne.nl/
mailto:dsmadehoog@wgcatharijne.nl


 
Nieuwsbrief – Goedenavondcafé 
Het Goedenavondcafé heeft de afgelopen tijd helaas stil gelegen… Toch hebben de vrijwilligers van het café in 
de tussentijd niet stil gezeten! Zij hebben voor de bezoekers van het café kaartjes geschreven en 
sleutelhangers gehaakt. Welgeteld drie! 
Met Pinksteren is de eerste brief de deur uit gegaan met gelukwensen en een bijpassend klavertje vier. 
Met de start van de zomer is een tweede brief gepost om de bezoekers een hart onder de riem te steken. Of 
nou ja, een hartje voor de sleutelhanger. 
 

        
 
De laatste brief moet nog opgestuurd worden. Wat zou het volgende hangertje zijn….? Geluk, liefde en … Dat 
is nog een vraagteken… 
De bezoekers van het café zullen het snel genoeg weten. 
 
DE GROTE KERK OPEN  OP DE WOENSDAG EN ZATERDAG. 
De Grote Kerk is de maand augustus op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 13.00 
uur staan de deuren open. Voor wie rust en ruimte zoekt,  wie naar muziek wilt luisteren, wie een kaarsje aan 
wil, wil bidden. 
Wees welkom, er is iemand aanwezig bij wie je terechtkunt met je verhaal, je vragen en een luisterend oor. 
 
AFWEZIGHEID PREDIKANT 
Van 21 juli t/m 14 augustus is ds. Gerrit van Dijk afwezig  i.v.m. vakantie. Ds. Aleida de Hoog neemt in deze 
periode voor hem waar en is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 – 9.30 uur (030-
7852218)  In dringende  pastorale situaties kunt u ook contact opnemen met scriba Ron Spruit (06-30485346).  
 
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. 
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 14 augustus a.s. Berichten voor deze Nieuwsbrief graag voor 
woensdag 12 augustus sturen naar; nieuwsbriefwgcatharijne@gmail.com 
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