
 

 

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE 
CATHARIJNE 

JOHAN DE HEER DIENST 
Zondag 14 februari 2021 

         
Voorganger: ds Aleida de Hoog 
Ouderling:  Ariadne Roelants 
Organist:     Rogier Postma 
Zang:           Lieke Geraats 
Lector:         Dixie Veenstra 
Koster:  Theo Visser 
Beamteam/uitzending:  
Alie Kramer en Ron vd Hoek 
De dienst wordt online via 
kerkdienst gemist  uitgezonden 

 
 
VOORBEREIDING 

Muziek 
Medley (orgel) van: ‘Daar ruist langs de wolken’ (33), 
Scheepke onder Jezus’hoede’ (213), Als op levenszee 
de stormwind woedt (256), ‘Welk een vriend is onze 
Jezus’ (150) en ‘Als ik maar weet, dat hier mijn weg’ 
(17, solozang) 
 
Welkom door ouderling van dienst    
Aansteken paaskaars 
Bemoediging en groet 
V Onze hulp is de Naam van de Heer 
 die hemel en aarde gemaakt heeft, 
G die trouw is tot in eeuwigheid 
 en niet loslaat wat Hij begon. 
 
V Genade zij u en vrede 
 van God onze Vader 
 en van Jezus Christus onze Heer 
G Amen 
Psalm 138: 1 en 4 “U loof ik, Heer, met hart en ziel” 
 
Inleiding op de dienst   
Gebed van toenadering, overgaand in gebed om 
ontferming dat overgaat in solozang door Lieke met 
orgelbegeleiding: ‘Als g’in nood gezeten’ (nr. 7) 
 
Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet, 
wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet. 
Vrees toch geen nood, 's Heren trouw is groot, 
en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood. 
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad; 
God zal u behoeden, uw toeverlaat. 
 
God blijft voor u zorgen, goed is de Heer 
en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer. 
Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet, 
groter dan de Helper, is de nood toch niet. 

Wat ons ontviele, Redder in nood, 
red slechts onze ziele, uit zond' en dood. 
 
Gloria: ‘Kroon hem met gouden kroon’  (722: 3, orgel) 
 
Kroon Hem, de Vredevorst, 
wiens macht eens heersen zal, 
van pool tot pool,van zee tot zee, 
’t klink’ over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d’aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed 
Voor de kinderen    
Schriftlezing: Filippenzen 3: 1-12 
Zingen: ‘Grijp toch de kansen door God u gegeven’ 
(166, solo) 

1 Grijp toch de kansen, door God u gegeven. 
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. 
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven? 
D’ arbeid der liefde, gedaan om u heen. 

Refrein: 
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, 
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. 
Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, 
dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan. 

2 Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen, 
help hen die vielen, breng troost in hun smart; 
laat dan uw licht schijnen, blij als de morgen, 
wijs op de Heiland, die rust geeft voor ’t hart.  
Refrein 
 
3 Weet, al uw arbeid, uw lijden voor Jezus, 
’t wordt door Hemzelve geschat naar zijn waard’. 
En eens daarboven, daar vinden we weder, 
vruchten van ’t zaad, dat we strooiden op aard’. 
Refrein 
Verkondiging    
Meditatief orgelspel 
 
Lied:  581 Jezus, rustpunt van mijn hart 

1. Jesus, lover of my soul, 
Let me to Thy bosom fly, 
While the nearer waters roll, 
While the tempest still is high. 
Hide me, O my Savior, hide, 
Till the storm of life is past; 
Safe into the haven guide; 
Oh, receive my soul at last. 



 

 

2. Other refuge have I none, 
Hangs my helpless soul on Thee; 
Leave, ah! leave me not alone, 
Still support and comfort me. 
All my trust on Thee is stayed, 
All my help from Thee I bring; 
Cover my defenseless head 
With the shadow of Thy wing. 

3. Wilt Thou not regard my call? 
Wilt Thou not accept my prayer? 
Lo! I sink, I faint, I fall— 
Lo! on Thee I cast my care. 
Reach me out Thy gracious hand! 
While I of Thy strength receive, 
Hoping against hope I stand, 
Dying, and behold, I live. 

1 Jezus, rustpunt van mijn hart, 
’k Vlied tot U in nood en smart; 
Laat het stormen, zoo het wil, 
Aan Uw boezem is het stil. 
Met U ga ’k door ’t leven heen, 
Veilig is ’t bij U alléén: 
Jezus, houd op ’t enge pad, 
Liefdevol mijn had gevat. 
 
2 Laat mij, Heiland, niet alléén, 
’k Wens geen and’re toevlucht, neen! 
Hulp’loos klemt mijn ziel aan U, 
Gij zijt mijn vertrouwen nu. 
Als ’k den vijand soms ontmoet, 
Of beletsel voor mijn voet, 
Jezus, houd op ’t enge pad, 
Liefdevol mijn hand gevat. 
 
 

 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
De bloemen gaan deze zondag ter bemoediging en 
met een hartelijk groet naar mw. Riek van Donselaar, 
Esmeijerlaan 10 
Gedachtenis: mw. F. Waasdorp- Brouwer 
Lied 920: “Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild” 
Gebed, voorbeden Onze Vader   
Collecte : 
1e collecte voor de Diaconie Armoedebestrijding 
2e collecte voor de plaatselijke kerk  
 

ZENDING EN ZEGEN 
 Slotlied: ‘Van U wil ik zingen’   

Zegen 
Amen     
Uitleidende muziek 
 
Diaconale collecte zondag 14 februari 2021:  
Plaatselijke armoedebestrijding: 
Ook in Driebergen zijn er mensen die in (stille) 
armoede leven. De hulpvragen zijn spectaculair 
gestegen. Binnen de Protestantse Kerk en de Rooms-
katholieke Kerk groeide het aantal hulpaanvragen met 
meer dan 20 %. De kerken zien zich daarom 
genoodzaakt om nog vaker bij te springen om meer 
mensen hulp te kunnen verlenen. We bevelen deze 
collecte van harte bij u aan. 
Wij vragen uw steun voor dit werk. Graag uw 
financiële bijdrage op het bekende rek.nr. van de 
Diaconie: NL47 RABO 0385 2538 18 o.v.v collecte 14 
februari 
1e collecte Diaconie Armoedebestrijding 
2e collecte plaatselijke  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 

 
 MEDEDELINGEN 
 
TAIZÉVIERING 14 FEBRUARI OM 19.30 UUR 
Op 14 februari is er een Taizé-viering in de Grote kerk. Vanwege de nog altijd geldende beperkingen is de dienst 
online te bekijken vanaf 19.30 uur. De liederen zullen worden begeleid door Liesbeth van der Kwast en in de kerk 
gezongen worden door Lieke Geraats. Thuis kunnen we allemaal meezingen.  
Uit de Bijbel horen we een fragment uit het Hooglied. Twee mensen die elkaar 
vol liefde over elkaar spreken. Het past bij deze Valentijnsdag. In de liefde die 
we als mensen voor elkaar voelen, mogen we Gods liefde voor ons 
weerspiegeld zien.  Tijdens de stilte kijken we naar een schilderij van Marc 
Chagall (Les amoureux de Vence), die zich bij veel werken liet inspireren door 
de liefde en het Hooglied.  
In de kerk bidden we en steken we kaarsen aan. Je kunt dit thuis ook doen en 
mogen we ons met elkaar op afstand verbonden weten en voelen.  

We hopen met elkaar op een mooie en inspirerende Taizéviering!   

Liesbeth, Lotte, Pim, Gerrit “ 

 

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


 

 

LOCKDOWN VERLENGD TOT 2 MAART   
Als gevolg van de verlenging van de lockdown zullen de kerkdiensten de komende zondagen tot 2 maart uitsluitend 
via www.kerkdienstgemist.nl te volgen zijn. 
U wordt van harte uitgenodigd thuis uit volle borst mee te zingen. Zo houden we de lofzang gaande! 
Tot slot: houdt vol en houdt moed. Houdt contact met elkaar. Samen gaat het ons lukken! 
 
MOGELIJKHEID TOT VOORBEDE  
Graag wijzen wij u nog op de mogelijkheid voorbeden aan te reiken voor de dienst van komende zondag en de 
daarop volgende diensten. Zie daarvoor op website www.wgcatharijne.nl  onder menu items links: Mogelijkheid 
tot voorbede 

 
ASWOENSDAG 2021 
Wanneer op Aswoensdag de veertigdagentijd begint, betekent dat al eeuwen voor veel christenen het begin van 
‘de grote vasten’. In deze periode bereiden mensen zich voor op het komende Paasfeest door ‘af te zien van…’ en 
‘ruimte te maken voor…’. 
Anno 2021 onthouden veel mensen (ook steeds meer buiten de kerk) die vasten zich van eten en drinken door 
bijvoorbeeld alcohol, vlees en/of snoep te mijden. Ook wordt van andere dingen afgezien: de vanzelfsprekendheid 
van uitvoerige conversaties aan tafel, roken, Netflixen, sociale media, soms ook seks. Vanwege de nog altijd 
voortdurende coronamaatregelen is er al veel waar van we ons te ‘onthouden’ hebben. Dat ervaren we als een 
beproeving en het is soms lastig vol te houden. Maar zitten er ook nog positieve kanten aan dat wat niet kan en 
mag? 
Door te vasten ontstaat ruimte voor God en de ander. In de eeuwen na de Reformatie nam het gebruik om te 
vasten onder protestanten af, maar sinds een paar decennia leeft juist onder hen het vasten weer op. Waar komt 
de hernieuwde belangstelling voor dit gebruik vandaan? En waarom zou je het doen als protestant, vasten? En hoe 
vul je de sobere ruimte op weg naar Pasen op een zinvolle manier in? 
Op 17 februari begint de veertigdagentijd. Om 19.30 uur is er een korte online viering. Met daarna een online 
bijeenkomst om over bovenstaande zaken met elkaar van gedachten te wisselen. Wilt u, wil jij daaraan mee doen? 
Geef je dan op, dan ontvang je bericht over hoe je digitaal kunt deelnemen. Opgave kan via 
gerritvandijk@wgcatharijne.nl 
 
KERKDIENST GEMIST!? 
Iedere zondagochtend om 10.00 uur zitten heel veel gemeenteleden klaar om de kerkdienst van de Grote Kerk via 
“ Kerkdienst gemist “ mee te beleven. 
Dat wordt mogelijk gemaakt door de beamergroep. Er wordt een Power Point Presentatie (ppt) 
gemaakt zodat de tekst op de zondagsbrief/liturgie voor u thuis zichtbaar is. 
Op dit moment zijn er twee teams:  Henk en Marja Westerhoff en Alie Kramer en Ron van den Hoek.  Henri Floor 
maakt ook regelmatig de PPT. 
Michèl en Mylene van den Berg hebben vanwege blijde verwachting, tijdelijk hun taak neergelegd. 
Om het uitzenden en beamen wekelijks mogelijk te blijven maken hebben we dringend uitbreiding nodig.  Annelies 
Roelants wil het team komen versterken, maar naast haar moet een maatje komen. 
Wie heeft een uurtje in de maand over om te komen helpen? 
Sinds vorige week hebben we nieuwe apparatuur, daar zijn we erg blij mee. 
We kijken uit naar uw of jouw hulp! Vast heel erg bedankt!  
Voor informatie en/of opgeven kun je terecht bij Henk Westerhoff – h.westerhoff@ziggo.nl of bij 
Anja Homburg – g.a.homburg@hetnet.nl  
 
NIEUWS VAN GEMEENTELID MARIA SNIJDER, 
Dag Allemaal,  
Een paar weken terug heb ik een boek (biografie) over de watersnoodramp van 1953 uit mogen geven met hulp 
van uitgever Boekscout. 
Wil jullie dat graag laten weten.  
Ik geef hieronder een samenvatting van mijn verhaal en hoop dat je zo nieuwsgierig wordt dat je mijn boekje wilt 
kopen. Het boekje heet: “Vijf vluchtelingen en één koffertje”. Ik heb er nog een paar in voorraad. 
Maria Witvliet werd geboren op één van de mooiste Zeeuwse eilanden en groeide op tot een meisje dat het liefst 
buiten rondzwierf. ’s Zomers zag je haar vaak aan het water. Verlangend keek ze de vele boten na, die voorbij 
voeren. Waar gingen ze heen wat zou er achter de horizon liggen? 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.wgcatharijne.nl/
mailto:gerritvandijk@wgcatharijne.nl
mailto:h.westerhoff@ziggo.nl
mailto:g.a.homburg@hetnet.nl


 

 

Maria maakte de watersnoodramp van 1953 mee. Ze was angstig voor de zware storm en ze was bang dat de 
dijken het niet zouden houden. Ze moesten evacueren. Een barre tocht met een vrachtboot vol vluchtelingen, 
waarheen? Hoelang? Ze moesten zich aanpassen aan de situatie , maar hoe doe je dat als je een puber bent? 
Hebben jullie vragen over het bericht of wil je meer informatie over het boekje neem dan gerust contact op met 
mij via de mail: mariawitvliet@kpnmail.nl of bel mijn mobiele nummer 06-20157458 
 
MEE BIDDEN IN KAPELDIENSTEN IN NIEUW HYDEPARK 
Op Nieuw Hydepark vindt elke doordeweeks morgen en avond een gebedsdienst plaats.  Deze wordt door heel wat 
mensen in Nederland of in het buitenland online gevolgd. Omdat we in de Week van Gebed niet fysiek in 
gebedsvieringen samen kunnen komen, moedigen we iedereen aan om digitaal mee te doen met de 
gebedsdiensten op Nieuw Hydepark. Die zijn elke werkdag om 9.30 en 21.30 uur vanuit de kapel. De diensten zijn 
te volgen via bidindebinnenkamer.nl/kapel 
 
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@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.: 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  19 februari a.s. Berichten voor deze Nieuwsbrief graag voor woensdag 
17 februari 2021  sturen naar; nieuwsbriefwgcatharijne@gmail.com
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