
 

 

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE 
CATHARIJNE  

Nieuwsbrief zondag 18 april 2021  
 

Voorganger:  ds. Aleida de Hoog 
Ouderling:  Ron Spruit 
Diaken: Jan Sinke 

Organist: Paul van Oosten 

Lector: Esther Geitenbeek 

Koster/coördinator: Theo Visser 

     en Ella van Oostenbrugge 

Zanggroep o.l.v. Lieke Geraats 

met Anneke Sinke, Bram Dekker 

en Ella van Oostenbrugge 

Uitzending:  Ariadne en Annelies 

                                                         Roelants 

INLEIDING 
We lezen hoofdstuk 21 uit het Evangelie van Johannes, 

het slotakkoord. Hierin horen we over hoe Jezus ontbijt 

met zijn leerlingen met brood en gebakken vis. Het 

wonderlijke is dat ze aanvoelen dat het de Heer is maar 

het niet durven benoemen. Petrus krijgt drie keer de 
vraag of hij Jezus lief heeft. Het leidt opnieuw tot 

verdriet. Wat betekent het om Jezus lief te hebben? En 

wat krijg je er voor terug?  

 

  VOORBEREIDING 

Orgelspel  

Welkom door ambtsdrager van dienst  

Aansteken van de Paaskaars 

Lied: 33 vers 2 en 8 

Bemoediging en groet 

Gebed van toenadering, overgaand in kyriegebed en 

kyrielied: 647 

Glorialied: 869 vers 1 en 7 

  

  DIENST VAN HET WOORD 

Inleiding  

Lezing: Johannes 21 vers 1 – 19 

Lied: Die vroege morgen op het strand (tekst: Michel van 

der Plas, melodie Liedboek ’73 486 Wij rijken zeer door U 

bemind)  

 

 1.Die vroege morgen op het strand. 

   Dat eerste licht, de kleine golven, 

   de boot nog druipend in het zand 

   onder een berg van vis bedolven. 

 

2.De wereld is nog bleek en puur, 

   en iemand met wat brood gezeten 

   bij't vrolijk knetterende vuur 

   roept: Komen jullie bij mij eten. 

 

3.Hij lijkt doorschijnend, wit en teer. 

   Wij komen langzaam aangelopen. 

   Johannes zegt: Het is de Heer! 

   en dan gaan onze ogen open. 

  

4.Wij zitten aan zijn vroege dis, 

   wij durven nauwelijks te spreken, 

   blij dat hij leeft en bij ons is, 

  bang dat de ban misschien zal breken 

 

5.Maar wij zijn samen in de kring 

   waarin de liefde wordt beleden. 

   Het is de Heer die ons ontving. 

   Het is de maaltijd van zijn vrede. 

  

Preek  

Orgelspel over lied 908 vers 2, 5 en 7 

 

Lied: Jezus heeft het voorgedaan (Zingen van het licht 17) 

  
2.Jezus heeft het voorgedaan:  

   mensen moeten samengaan,  

   samen bidden, samen lezen,  

   voor elkaar de liefde wezen,  

   samen in de ene kerk  

   voor de wereld aan het werk.  

 

3.Jezus heeft het voorgedaan:  

   mensen moeten samengaan.  

   God de Vader zal hen dragen  

   als zij om Zijn zegen vragen.  

   Lees en bid en speel en zing:  

   God staat midden in de kring. 

    

 

 



 

 

  DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

Bloemengroet: de bloemen zijn bestemd voor de heer 

Evert Geitenbeek, Gooijer Wetering 11. 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze 
Vader 

Collectedoelen: YFC en kerk 

 

  UITLEIDING 

Lied: 791 vers 1, 3, 4  

Zegen 

Orgelspel 

 

COLLECTE: ZONDAG 11 april 2021: Vrije collecte Traject 
24: EMENA YFC Jordanie. Syrische jongeren in Libanon  

91 Syrische jongeren met hun families die in tenten in 
Oost-Libanon’s Bekaa Valley leven krijgen maaltijden 
(Food vouchers). Deze kansarme Syrische jongeren 
worden enorm geholpen in hun bestaan. Bereikt wordt 
dat deze jonge mensen zich met God en met elkaar 
verzoenen in dit gebied dat bekend staat om 
verdeeldheid en conflicten. 
Graag uw financiële bijdrage op het bekende rek.nr. 

van de Diaconie: NL47 RABO 0385 2538 18 o.v.v 

collecte 18 april: YFC 

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 

 
ZORGEN 
Eén van de waardevolle kanten van de kerk is dat je in deze gemeenschap lief en leed kunt delen. Niet om er mee te 
koop te lopen, maar om met elkaar mee te kunnen leven. Ik heb dat zelf ervaren in de afgelopen weken. Daarin zijn we 
geconfronteerd met berichten dat mijn beide ouders ongeneeslijk ziek zijn. Met name bij mijn moeder was de snelheid 
waarmee de ziekte zich ontwikkelde, overrompeld. Na een kort verblijf in het ziekenhuis is ze deze week thuis 
overleden. We zijn verdrietig, maar ook dankbaar voor alles wat er was en hebben in alle rust afscheid kunnen nemen. 
In praktische zin betekent dit dat ik tijd moet vrijmaken om van alles te regelen en te doen. Ik ben blij met de ruimte die 
kerkenraad en collega’s daarvoor bieden. Concreet betekent dit dat Aleida de Hoog zal voorgaan in de dienst van 
aanstaande zondag, waar ik haar zeer erkentelijk voor ben. We ervaren veel steun van de mensen om ons heen. En 
geloof en vertrouwen op God is een grote kracht voor mijn ouders en voor ons. 
 
Gerrit van Dijk 
 
AMNESTY SCHRIJFACTIES APRIL: MENSENRECHTEN VOOR IEDEREEN! 
Deze maand hebben we 2 brieven, één voor Mexico en één voor China. 
In beide gevallen gaat het om mensen die zich ook voor anderen inzetten, zoals hier onder te lezen valt. 
 

China: activiste Li Qiaochu vast voor aankaarten marteling 
 
Li Qiaochu is een prominente activiste. Ze werd begin februari 2021 opgepakt, waarschijnlijk 
omdat ze twitterde over de ervaringen van enkele Chinese mensenrechtenverdedigers met 
marteling en slechte gevangenisomstandigheden. 
 

Aangeklaagd voor ‘aanzetten tot ondermijning van de staat’ 
De Chinese mensenrechtenverdediger Li Qiaochu is een prominente feministe, die onderzoek doet naar rechten van 
vrouwen en werknemers. Vanwege haar mensenrechtenwerk heeft ze diverse aanvaringen met de Chinese overheid 
gehad. Ze zat in 2020 bijna een half jaar vast zonder enig contact met de buitenwereld. Ze zegt in die tijd slecht te zijn 
behandeld. 
Li Qiaochu wordt momenteel vastgehouden in een ziekenhuis. Vanwege haar vreedzaam activisme, en omdat ze de 
marteling van mensenrechtenverdedigers aankaartte, wordt ze aangeklaagd voor ‘aanzetten tot ondermijning van de 
staat’. 
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Schrijfactie Mexico: ontslagen schoonmaker moet  compensatie krijgen 
Jorge Pérez Ortega (70) klaagde over het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen tegen 
covid-19 in het Mexicaanse ziekenhuis waar hij als schoonmaker werkte. Prompt werd hij 
ontslagen. Nu heeft hij moeite om rond te komen. 

 
Kritiek op covid-beleid ziekenhuis kost schoonmaker baan                                         

Jorge Pérez Ortega (70) verdiende een mager loontje in een Mexicaans ziekenhuis. Hij en zijn collega’s kregen van het 
schoonmaakbedrijf geen persoonlijke beschermingsmiddelen tegen covid-19 uitgereikt. Jorge beklaagde zich hierover in 
een interview met een televisieploeg die een reportage maakte over het ziekenhuis. Zes dagen later werd hij ontslagen 
door het bedrijf, dat ingehuurd was door overheidsorganisatie ISSSTE. Sindsdien hebben Jorge en zijn vrouw moeite om 
rond te komen. 
De Mexicaanse overheid is als opdrachtgever van het schoonmaakbedrijf verantwoordelijk voor het onterechte ontslag 
van Jorge en moet hem daarvoor compenseren. De overheid moet ook zorgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen 
voor alle werknemers in ziekenhuizen, inclusief schoonmakers. 
 

N.B. De voorbeeldbrieven zijn als bijlage gevoegd bij de Nieuwsbrtief. 
 
WETENSCHAP EN GELOVEN 
Prof. dr. ir. Krijn de Jong is hoogleraar Anorganische chemie en Katalyse aan de Universiteit Utrecht.  Onlangs 
gaf hij een interview op TV over het onderwerp ’Wetenschap en Geloof’. Op maandag 26 april 2021 is er een 
avond van 20.00-21.30 uur met Krijn over bovenstaand thema. Als jonge atheïst is hij tijdens zijn studie tot 
geloof gekomen. Hij zal zijn visie op het onderwerp geven. Aan de orde komen vragen als: Kun je integer met 
wetenschappelijke waarheden omgaan zonder je geloof geweld aan te moeten doen en omgekeerd? Waarom 
is geloven voor hem zo belangrijk geworden en gebleven? Hoe verhoudt zich geloof met het feit dat we steeds 
dichter bij de kern van leven komen met behulp van bijvoorbeeld genetica en andere wetenschappelijke 
inzichten?  
Krijn zal een korte inleiding geven. Daarna is er volop ruimte om vragen te stellen. De avond wordt gestreamd 
en uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl vanuit ’t Hoge Licht in Driebergen. Voor een klein gezelschap is 
er gelegenheid om aanwezig te zijn, uitgaande van de corona-richtlijnen. Maar ook zij die online deelnemen 
kunnen digitaal vragen indienen.  
Aanmelding en nadere informatie bij Gosse Hiemstra via: gosse@hiemstrabruin.nl of 06-53381884 (telefoon 
of WhatsApp). 
 

WOENSDAGMIDDAG OPENSTELLING GROTE KERK  

Van maart t/m november 2021 is de Grote Kerk op de woensdagmiddag weer geopend, van 14:00–16:00 uur. Op de 

aangegeven tijd bent u van harte welkom om binnen te lopen voor een moment van rust, om een kaarsje te branden, 

voor een gesprek(je), een kopje thee of om alleen maar even te zitten en tot rust te komen in deze soms hectische tijd.  

Albert Blok speelt om de 2 weken op het orgel. 

Wij houden ons uiteraard aan de voorschriften rondom Corona. Er staat daarom een fles ontsmettingsmiddel om uw 
handen te reinigen en we zien u graag met een mondkapje. Ook kunnen we u een glas water of thee aanbieden. In de 
vitrines achterin de kerk wordt een tentoonstelling ingericht met fraai beschilderde paaseieren. 
 WEES WELKOM!!  
 
 MEE BIDDEN IN KAPELDIENSTEN IN NIEUW HYDEPARK  

Op Nieuw Hydepark vindt elke doordeweeks morgen en avond een online gebedsdienst plaats.  We moedigen 

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 www.bidindebinnenkamer.nl 

 

VACATURE CLASSIS UTRECHT 

Het College van beheerszaken in de classis zoekt medewerkers.  

Een tekst met de werkbeschrijving is verkrijgbaar via [scriba@pgdriebergen.nl] 

  

http://www.bidindebinnenkamer.nl/


 

 

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.  
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