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Intro: muziek en welkom door ouderling van dienst 
INTREDE 

Aansteken paaskaars 
Gedicht 

Ik ben een kleine diepzeevis 
en vraag: zouden er vogels bestaan? 
Er zijn vissen die dat niet geloven 
maar zwommen zij ooit naar boven, 
ver uit boven hun bestaan? 

 
Ik weet van vliegende vissen 
die boven hun levenszee uit 
een heldere zon zagen stralen, 
de vogels op ‘t watervlak dalen 
En stijgen in ’t glinsterend licht. 

 
Ik ben maar een kleine diepzeevis, 
wat zou ik van vogels weten? 
Maar ik geloof de vliegende vissen, 
ik geloof dat de vogels bestaan. 

(Jaap Zijlstra) 
 
Inleiding op de dienst 
Lied: 903: 1 en 4 
Bemoediging en groet 
Gebed van toenadering, overgaand in het gebed om 
ontferming 
Glorialied: Psalm 36: 2 
 

DE SCHRIFT 
Gebed       
Voor de kinderen 

Schriftlezing: Genesis 1: 20-23   en  Johannes 21:1-14 
Lied: 339a 
Verkondiging 
Gedciht: ‘Ιχθυς’  (Ichthus = vis) 

De vis, getrokken door mijn hand 
en èven vrij nog van de golven, 
zal straks gewist zijn van het strand 
en door de grote vloed bedolven. 
Maar in het water, dat hem nam 
zwemt levende het Monogram. 
Geheime trek van tij en maan: 
Hij zal op alle kusten staan. 

(Ida Gerhardt  
uit 'Het levend monogram' 1955) 

(Ιχθυς: Iesous Christos Theou Uios Soter – Jezus 
Christus, Zoon van God, Verlosser) 
 
Lied:  644: 3, 4 en 5 
De bloemen van de zondag gaan naar Dirk en Bartha 
Lodder, Arnhemsebovenweg 265 
Collecten: Schuldhulpmaatje en kerk 
 

VIERING VAN DE TAFEL VAN DE HEER AAN DE 
OEVER VAN HET MEER 

Binnenbrengen van brood en wijn onder muziek 
Inleiding op de Maaltijd 
Gebed, voorbeden Onze Vader 
Instellingswoorden 
Gedicht: ‘De disgenoten’  

Het simpele gerei,  
het brood dat is gesneden, 
de stilte de gebeden –  
want de avond is nabij.  

 
Uit tranen en uit pijn  
dit samenzijn verkregen:  
bij sober brood de zegen  
twee in uw naam te zijn.  

 
Waar aan de witte dis  
uw teken wordt beleden  
verschijnt Gij - : ‘u zij vrede’  
gij Brood, gij Wijn, gij Vis 

  (Ida Gerhardt) 
Vredegroet 
Uitdeling en gemeenschap van brood en wijn 



De Taizé-liederen die worden gespeeld, kunnen 
worden meegeneuried 
Bless the Lord,  Laudate omnes gentes  
Ubi caritas en Eat this bread 
 

ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied: 641: 1 en 2 
Zegen 
   
DIACONALE COLLECTE: Plaatselijke 
Schuldhulpverlening: 
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke 
kerken in Nederland als antwoord op de toenemende 
schuldenproblematiek zeker in deze coronatijd. Overal 
in het land schieten de professioneel opgeleide maatjes 
mensen te hulp die vastlopen met hun 
financiën. SchuldHulpMaatje geeft géén geld. Wat de 
vrijwilligers wel doen: zij komenlangszij en helpen 

iemand om weer orde op zaken te stellen De diaconie 
van de Protestantse Gemeente Driebergen is zeer 
actief betrokken bij het project 
SchuldHulpMaatje. 
Uw steun is onmisbaar. 
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 16 
augustus 
 
Als aanvulling op digitaal collecteren. Er staan  
mandjes bij de uitgangen van de 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 
Om in deze verwarrende tijd veilig en verantwoord met elkaar te kunnen blijven kerken, is het belangrijk 
dat we ons bij het kerkbezoek aan een aantal afspraken houden: 
 
1. Blijf thuis als u of een van uw huisgenoten symptomen van Covid-19 vertoont. 
2. Er wordt één ingang gebruikt, aan de Traaij-zijde. 
3. Bij binnenkomst wordt u als bezoeker geregistreerd en reinigt u de handen met het aanwezige 
ontsmettingsmiddel. 
4. Houdt ook bij het betreden van de kerk de onderlinge afstand van 1,5 meter aan. 
5. Loop niet zelf naar een plaats om te zitten, maar wacht op de coronacoördinator die u zal wijzen waar 
u kunt gaan zitten en hoe ernaartoe te lopen. 
6. Bent u minder goed ter been, kom dan minstens 25 minuten vóór aanvang, zodat u een zitplaats op 
de begane grond kunt krijgen. 
7. Bij het vullen van de kerkzaal begeleidt een coronacoördinator u. Rijen worden standaard gevuld 
vanaf een zijmuur (Bosstraatkant eerst en dan Traaijkant). 1,5 meter afstand komt overeen met twee 
stoelen vrij laten. Als beneden vol is dan gaat u aan de Traaijkant naar boven. We vullen hierbij eerst het 
achterste balkon en daarna de zijbalkons. 
8. Aan het eind van de dient gaat iedereen na de Zegen weer zitten en wachten op de 
coronacoördinatoren die aangeven wanneer u de kerkzaal kan verlaten. 
 
De procedure is dan: 
 
a. Achterste- en zijbalkon(s): gemeenteleden van de zijbalkons vertrekken als eerste naar de 
dichtstbijzijnde voordeur (Hoofdstraatzijde). 
Gemeenteleden op het achterste balkon die links zitten vertrekken rij voor rij door de linkervoordeur 
naar buiten. De eerste rij vertrekt als eerste, daarna de 2de rij enz. 
Gemeenteleden op het achterste balkon die rechts zitten vertrekken rij voor rij door de rechtervoordeur 
naar buiten. De eerste rij vertrekt als eerste, daarna de 2de rij enz. 
Gemeenteleden houden zelf de 1,5 m afstand in de gaten. 
b. Kerkzaal begane grond: rij voor rij op aangeven van de coronacoördinatoren, via de zijuitgang aan de 
Traaij-zijde. 
c. Verlaat het plein bij de zijuitgang via De Lei of via de Traaij, dus niet via de doorgang naar de 
Hoofdstraat!! 
Ron Spruit 
scriba Protestantse wijkgemeente Catharijne 
 
Het nieuwe bijgewerkte protocol Grote Kerk is geplaatst op de eerste pagina van www.wgcatharijne.nl 
 
 

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


SAMEN LEZEN IN DE BIJBEL  
In de maand augustus is er elke donderdagmorgen de mogelijkheid om onder leiding van ds. Aleida de Hoog 
samen in de bijbel te lezen. U bent dan vanaf 10.15 uur welkom in ’t Hoge Licht, koffie/thee staat voor u klaar,  
waarna er van 10.30-11.30 uur een bespreking van een Psalm plaats vindt. Deze week (donderdag 27 
augustus) wordt psalm 72 gelezen besproken. Graag opgave: dsmadehoog@wgcatharijne.nl.  

 
DE GROTE KERK OPEN  OP DE WOENSDAG EN ZATERDAG. 
De deuren van de Grote Kerk staan maand augustus open, op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en op 
zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur. Voor wie rust en ruimte zoekt,  wie naar muziek wilt luisteren, wie een 
kaarsje aan wilt steken, wil bidden. 
Wees welkom, er is iemand aanwezig bij wie je terechtkunt met je verhaal, je vragen en een luisterend oor. 
 
AFWEZIGHEID PIM VRIJMOETH 
Van 13 augustus t/m 1 september is P:im Vrijmoeth afwezig  i.v.m. vakantie.  
Bij noodgevallen kan men terecht bij ds. Gerrit van Dijk.  
 
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 28 augustus a.s. Berichten voor deze Nieuwsbrief graag voor 
woensdag 26 augustus sturen naar; nieuwsbriefwgcatharijne@gmail.com 
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