
 

 

ZONDAGSBRIEF  
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE 

CATHARIJNE  
Jubilate zondag 25 april 2021  

 
 

Voorganger: ds. Aleida de Hoog 
Ouderling:    Anja Homburg 
Diaken:         Clara Hagen 

Organist:      Maarten van Kapel 

Lector:          Dixy Veenstra 

Koster/coördinator:  Jan Sinke   

Zanggroep:  Anja, Anneke, Leen 

o.l.v. Lieke Geraats 

Uitzending: Alie Kramer en Ron 

                        v.d. Hoek  

 
 

VOORBEREIDING  

Orgelspel 

Welkom door ouderling van dienst    

Aansteken van de paaskaars 

Lied: Psalm 66: 1 en 3 “Breek, aarde, uit in 

jubelzangen” 

Bemoediging en groet 

Lied: Psalm 66: 7 “De naam des Heren zij 

geprezen!” 

Gebed van toenadering, overgaand in kyriegebed 

en -lied Taizé : 

 
 

Glorialied: 464 LB 1973 

Alle volken, looft de Here, 
aarde, zing een vrolijk lied! 
Juicht nu allen, geeft Hem ere: 
Hij vergeet de zijnen niet! 
In het beurtgezang der sferen, 
in des afgronds bange kreet 
ruist de lof, de lof des Heren, 
die de zijnen niet vergeet. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed  

Eerste schriftlezing: Ezechiël 34: 1-10 

Lied/Psalm 23: 1 (solo) “Ik wil van God als van mijn 

Herder spreken” 

Tweede lezing: Johannes 10: 11-16 

Lied/Psalm 23: 2 en 3 “Zelfs door een dal van diepe 

duisternissen” 

Verkondiging 

Meditatief orgelspel  

Lied: 653: 1, 6 en 7 “U kennen, uit en tot U leven” 

 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

De bloemen zijn ter bemoediging en met een 
hartelijke groet vanuit de gemeente, deze zondag 
voor de familie van Dijk, Rijsenburgselaan 9 

  Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Collectedoelen:  
1. Diaconale vakanties PKN op Landgoed 

Hydepark 
2. Kerk 
 

UITLEIDING 
Slotlied:  967: 1 (solo),  3, 5, 6 en 7 ”Zonne der 
gerechtigheid” 
Zegen 
Orgelspel 
 

COLLECTE: ZONDAG 25 april 2021  
Diaconale vakanties: Vakantiebureau PKN: Op 
landgoed Hydepark in Doorn staat het zorghotel 
Nieuw Hydepark. Men organiseert met veel plezier 
al bijna 60 jaar vakantieweken in heel Nederland 
voor circa 2.700 vakantiegasten en zijn 
gespecialiseerd op het gebied van zorgvakanties en 
senioren vakanties in Nederland. De vakantieweek 
van “Prins Heerlijk” , die vanuit onze gezamenlijke 
Diaconie 2-jaarlijks wordt georganiseerd, is hier 
ook een onderdeel van! 
Uw steun kan hieraan bijdragen. 
Graag uw financiële bijdrage op het bekende 

rek.nr. van de Diaconie: NL47 RABO 0385 2538 18 

o.v.v collecte 11 april:  

 

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  
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MEDEDELINGEN 
Overlijden 

Vorige week zondag is in de nieuwsbrief door ds Gerrit van Dijk melding gemaakt van het overlijden van zijn 
moeder.  Nadat enkele weken geleden een zeer negatieve diagnose werd vastgesteld, verslechterde haar situatie zeer 
snel en overleed mw. Justina van Dijk - van Egmond  op 15 april op de leeftijd van 82  jaar. Afgelopen donderdag heeft de 
uitvaart plaatsgevonden. 
Wij  leven mee met  Gerrit en Carolien en hun gezin.  Gods liefdevolle nabijheid en zijn kracht bidden wij hen toe, ook in 
de aandacht en zorg om hun vader.  
 
De kerkenraad 
 
BEHOEDZAAM TERUG NAAR NORMAAL 
Op 20 april heeft het kabinet enige versoepelingen aangekondigd, ingaand per 28 april. Daarnaast zien we dat het 
vaccineren in hoog tempo verder gaat. Steeds meer mensen hebben een eerste vaccinatie kunnen krijgen, een aantal al 

twee. We zullen daarom ook met de nodige zorg, zoals die ook vóór 20 december van toepassing was, weer op 
uitnodiging bezoekers gaan toelaten in de kerkdiensten. 

Met de volgende afspraken: 

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 zowel binnen als ook buiten 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.  1,5 meter afstand komt overeen met twee stoelen vrij laten. 

7.  Draag bij betreden en verlaten van het kerkgebouw een mondkapje en doen deze binnen alleen af als u op uw 

stoel zit. 

 

Uiteraard zijn ook de hierna aangegeven gezondheidsvragen van toepassing. We starten op zondag 2 mei, de dienst 

waarin Hester van Gurp welkom wordt geheten als opvolger van Pim Vrijmoeth. 

Het schema van uitnodigen is als vooralsnog volgt:  

* zondag   2 mei: mensen met een beperking (deze is wel definitief) 

* zondag   9 mei: gemeenteleden waarvan de achternaam begint met I t/m R 

* zondag 16 mei: gemeenteleden waarvan de achternaam begint met S t/m Z 

* zondag 23 mei: gemeenteleden waarvan de achternaam begint met A t/m H 

* zondag 30 mei: gemeenteleden waarvan de achternaam begint met I t/m R 

We studeren ondertussen op een andere verdeling van achternamen vanaf zondag 9 mei, om wat onderlinge wisseling 
krijgen. Die verdeling zullen we dan tijdig publiceren via de nieuwsbrieven en de website. Verder zullen wij de situatie 

voortdurend monitoren en aanpassingen doorvoeren zodra dit nodig is of zodra dit kan. Houdt nog even vol. Samen 

gaat het ons lukken! 

 

Gezondheidsvragen 

Deelname van gemeenteleden en gasten van gemeenteleden aan kerkelijke activiteiten is uitsluitend mogelijk als op de 

hierna genoemde gezondheidsvragen met een “NEEN” kan worden geantwoord. 

1. Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of 
koorts (vanaf 38°C)?  

2. Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?  

3. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?  

4. Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?  

Als op één van deze vragen het antwoord ‘ja’ is, dan mag u de Grote Kerk of Nieuw Salem helaas niet betreden.  

 
 
 



 

 

AANDACHT VOOR ELKAAR 
Mw. C. van der Linden - van Nieuw Amerongen verblijft na een operatie ter revalidatie in Domstate, Beneluxlaan 928 
3526 Utrecht 
en de heer I.P. van Leerdam verblijft in het Zeister Ziekenhuis kamer 2.19.   
Een kaartje zal hen goed doen! 
 
WOENSDAGMIDDAG OPENSTELLING GROTE KERK  

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.  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 

  

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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