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 INTREDE 
Muziek  
Welkom door ambtsdrager van dienst  
Aansteken van de Paaskaars 
 
Bemoediging en groet 
v. Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Hoor ons aan Eeuwige God 
Hoor naar ons naar ons bidden 
Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt  
blijf ons niet verborgen 
Wij herkenden U niet wij zochten onszelf 
Gij, Heer, vergeef ons 
Doe ons herleven en maak ons weer nieuw Geef ons 
uw genade 
Breng ons in het reine met U en met elkaar 
Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht 
AMEN 
Woorden om de toon te zetten voor deze dienst 
Lied 121, 1,2 en 4 gezongen door de zanggroep, wij 
neuriën mee 
Kyrie gebeden 
v.  God, hoor ons als wij tot u roepen 

g. Ontferm u over ons 

Gloria  Lied 30; gezongen door de zanggroep, wij 

neuriën mee 

Kindermoment 

 
DE SCHRIFT 

Gebed voor de opening van het woord 

Eerste lezing: Exodus 32, 1-7 

Lied 329; zanggroep zingt, tweede keer neuriën wij mee 

Tweede lezing: Matteus 18,21-35 

Lied 833;  zanggroep, tweede keer neuriën wij mee 

Verkondiging 

Muziek 

  

GEBEDEN EN GAVEN 
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet 
naar de familie van Dolderen, Prins Hendriklaan 9a. 
Bericht van overlijden: ds. Auke van Nijen 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gesproken Onze 
Vader. 
Collecte 
 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied, 316, 1,3,4 zanggroep, wij neuriën mee 

Zegen 

Amen, gesproken door ons allen 

 

DIACONALE COLLECTE  Zondag 13 september 2020: 
PKN Groene Kerken:  Kerk in Actie zette samen met 
Tear het programma Groene Kerken op. Hiermee 
stimuleren en inspireren kerken elkaar om duurzamer 
te worden. Zo wil de Protestantse kerk aanwezig zijn in 
de samenleving. Ook in de klimaatmars. Omdat wij ons 
geroepen voelen te zorgen voor Gods aarde. Omdat we 
onze zorgen willen uiten en om een appèl te doen op 
heel onze samenleving.       Helpt u mee? 
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 13 
september  
Als aanvulling op digitaal collecteren zo mogelijk 
met mandjes bij de uitgangen van de kerk. Wordt 
tijdens de dienst aangegeven. 
 

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  

OP ZONDAG 4 OKTOBER IS ER STARTZONDAG,  de activiteiten voor komende winter zullen dan ook 
gepresenteerd worden d.m.v. het V&O boekje. Onze wijkpredikanten zullen in deze dienst voorgaan. 

Nadere informatie volgt nog. 

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


ZINGEN IN DE GROTE KERK 
We hebben als kerkenraad gemerkt dat een deel van de gemeente het heerlijk vindt om weer te zingen. We 
hebben ook gemerkt hoezeer dat tot het wezen van de gemeente behoort. De landelijke kerk heeft het zingen 
per 1 juli weer mogelijk gemaakt. Daarbij worden de mogelijkheden van het zingen bepaald en beperkt door 
het kerkgebouw. Hoe groot is het gebouw, wat zijn de ventilatiemogelijkheden, etc.etc.  Daar zijn bepaalde 
rekenmodules op losgelaten, zoals in de wijkgemeente Catharijne ook is gebeurd.  Verder laat de landelijke 
kerk e.e.a. over aan de verantwoordelijkheid van de kerkenraden. Zie voor de uitkomsten van dit alles het 
protocol op de website. 
Toch zijn er mensen die ongerust zijn, ondanks het landelijke fiat en ondanks de accuratesse waarmee 
rekenmodel en protocol zijn opgesteld. Er zijn dus mensen die met een gerust hart weer naar de kerk komen 
en er zijn mensen die vanwege een onrustig hart verkiezen thuis te blijven. 
 
We hebben deze signalen vanuit de gemeente overwogen.  Daarbij willen wij anticiperen op eventuele 
aanscherpende maatregelen in de komende tijd met het oog op een mogelijke tweede Corona golf. Ook al 
komen die aanscherpende maatregelen er niet, dan nog lijkt het ons verstandig om in alle voorzichtigheid een 
stap terug te zetten. We merken in de media dat onze overheid ook voortdurend zoekt naar aanpassing van 
het beleid. En dat is met ons niet anders. We doen graag wat verantwoord is en luisteren zoveel mogelijk naar 
wat in onze gemeente leeft en rondgaat. 
Concreet. We blijven de komende tijd wel zingen, maar in veel gevallen, minder. Minder coupletten, meer 
afwisseling in mannen, vrouwen, coupletten spreken i.p.v. zingen.  Meer responsies vanuit de gemeente in de 
liturgie dan gebruikelijk. Meer inbreng van zanggroepen, solisten, instrumentale muziek etc.   
De eigen predikanten vinden voldoende gelegenheid tot ruggenspraak, horen veel uit de gemeente en zullen 
met de nodige creativiteit hiermee wel uit de voeten kunnen. Gastpredikanten kunnen uit het bovenstaande 
een dusdanige keus maken dat zij in alle vrijheid en zonder zichzelf geweld aan te doen, kunnen voorgaan. 
Samenvattend, er komt dus enige beperking. Dit om gemeenteleden die hierover onrustig zijn, tegemoet te 
komen en hen te laten merken dat wij rekening met hen houden. Dat wij hopen dat ook zij in ontspannen 
sfeer en met vreugde de diensten kunnen beleven. 
 
Weest u er verder van overtuigd dat wij de maatregelen en de berichtgeving van de landelijke kerk over deze 
dingen volgen en zorgvuldig afwegen.  
 
Met een hartelijke groet, 
Uw kerkenraad 
 
OPEN MONUMENTENDAGEN 12 EN 13 SEPTEMBER 2020 
Fietsroute langs scholen in Driebergen. Op eigen gelegenheid of op beide dagen een gids die u om 14.00 en 
15.00 uur rondleidt. We starten bij de Schoolstraat. Op de plaats waar vroeger de 1e School met den Bijbel 
stond. Dus bij de Traaij het straatje in. Deze school stond op de grond van de kerk. Die heeft in de 
geschiedenis van het onderwijs een grote rol gespeeld. Zie daarvoor de tentoonstelling in de Grote Kerk.  We 
vervolgen onze fietsroute langs de Valkenheuvel en de Ontdekkingsreis op het Jagerspad, daarna de 
Uilenburcht. Langs de Rijsenburgselaan fietsen we tot aan de Florastraat en Drieklinken waar de Katholieke 
jongens en meisjes school vroeger stonden. 
Door de Bosstraat naar de Weideblomschool, daarna volgen we de Wethouderslaan naar de gerenoveerde 
Zonheuvel school in het Burgemeesterpark, dan richting Arnhemsebovenweg, naar het Gezondheidscentrum 
de Bosrand, voorheen de Bosrandschool.  
Oversteken de Welgelegenlaan uitrijden en bij de Vijverlaan richting Buntlaan naar de Coolsmalaan waar de 
Coolsmaschool zich bevindt. Dan hebben we nog richting de Horstlaan, De Horst/de Baak, vroeger de sociale 
academie de Horst. Terug richting centrum, linksaf bij het stoplicht de Hogesteeg in waar de IVA zich bevindt, 
ooit begonnen als eenvoudige opleidingsinstituut voor de Autohandel, nu MBO/HBO opleiding voor 
Automotive & Nautisch Business Management. Een unieke opleiding in ons dorp!   
Via de Engweg weer richting centrum aan het einde staat het wooncomplex De Prins, daar stond vroeger de 1e 
school van Driebergen begonnen in de kosterswoning van de Grote Kerk.  
In de Grote Kerk is een leuke tentoonstelling te zien hoe er vroeger les werd gegeven, koffie/thee en  
limonade staat voor u klaar. 

 
 



KERK IN CORONATIJDEN 
Het Coronavirus beheerst het nieuws. En dat wereldwijd. En dat niet voor even. Het heeft gevolgen die we bij 
lange na niet overzien. Het stelt ons voor vele vragen. Ook als het over de kerk gaat. Want, hoe gaan we 
verder in de kerk. Waar is God in deze pandemie. Heeft de Bijbel hierover iets te zeggen.  Wat zijn de 
gevolgen voor het beleven van de gemeenschap in en buiten de kerkdienst, op onze omgang met elkaar.  Hoe 
beleven we de liturgie, de on-linediensten.  En ook, als er een vaccin komt en we mogen in de toekomst weer 
volop bij elkaar komen… Gaat alles dan weer als vanouds of komt er ‘een nieuw normaal’ in de kerk.  Wat 
verwachten we, wat hopen we? 
 
Graag zouden we als predikanten samen met u hierover van gedachten wisselen. We stellen ons een pittige 
kring voor, op drie data, nl. 12 oktober, 26 oktober en 16 november. Op elk van deze drie data zijn er ook 
weer drie momenten, t.w. 10.00 uur, 15.00 uur en 20.00 uur. Ieder van ons heeft op een dergelijke dag een 
eigen groep. Het is i.v.m. de voorbereiding belangrijk dat u zich opgeeft en daarbij meteen aangeeft op 
welke tijd u wilt komen.  Dat kan op het e-mailadres: corona-gesprek@pgdriebergen.nl  Graag vóór 1 
oktober! 
 
Bij wie van ons u in de groep komt en wie er nog meer in de groep zitten, wordt t.z.t. een verrassing… 
Nog een laatste opmerking, het is fijn als u alle drie de keren deelneemt. 
Wij zien ernaar uit om met elkaar over dit onderwerp na te denken en elkaar te bevragen. Uiteraard op 1,5 m! 
 
ds Gerrit van Dijk ds Aleida de Hoog ds Henk Reinders  
 
ZWO: BLOEMBOLLENACTIE VOOR MIKONDO  
Heeft u nog het formulier van Mikondo liggen, het moest voor 10 september ingeleverd worden!! 
Nog even een reminder;  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.facebook.com/VriendenvanMikondo 
 

VAKANTIE: ds. Aleida de Hoog is wegens vakantie afwezig van 12 tot en met 30 september,  
ds. Gerrit van Dijk neemt waar.  
 
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 WOENSDAG!! 
 

 
Het nieuwe bijgewerkte protocol Grote Kerk is geplaatst op de eerste pagina van www.wgcatharijne.nl 
De kerkenraad wenst u een goede week! 
 
De volgende Zondagsbrief verschijnt vrijdag 20 september a.s. Berichten voor deze Nieuwsbrief graag voor 
woensdag 17 september sturen naar; nieuwsbriefwgcatharijne@gmail.com 
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