
 

 

   Zondagse Nieuwsbrief  
Wijkgemeente Catharijne 

Zondag 31 januari 2021 
 

 
Voorganger: ds Gerrit van Dijk 
Ouderling:    Berend Ponger 
Organist:  Maarten van Kapel 
Koster: Ella van  

        Oostenbrugge 
Beamer/uitzending: Alie Kramer   
                             en Ron vd Hoek 
 
De dienst wordt online via 
kerkdienst gemist  uitgezonden 

 

Inleiding 
Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept u en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
      

Dit is het eerste couplet van het lied (Liedboek 
531) dat Ad den Besten schreef bij het evangelie 
volgens Marcus (hoofdstuk 2 vers 14-20). Ik (Gerrit 
van Dijk) vind het knap hoe hij hier in acht regels 
het oude verhaal verbindt met ons leven. 
Daardoor grijpt dit lied je ook wel direct bij de 
kladden en krijg ik er een ongemakkelijk gevoel bij. 
Betekent geloven inderdaad alles opgeven en 
Jezus na te leven? Kan ik dat en hoe doe je dat en 
houd ik dat vol? Vragen genoeg…. 
 

Voorbereiding 
Orgelspel 
Welkom door ambtsdrager van dienst  
Aansteken van de Paaskaars 
Lied: Psalm 66 vers 5 
Bemoediging en groet 
Kyriegebed 
Glorialied: 981 vers 1, 3, 5  “Zolang er mensen zijn 
op aarde “ 
 

 Dienst van het Woord 
Lezing: 1 Koningen 19 vers 19 – 21  
Lied: 840 vers 1 en 2  “Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en 
ik kom” 
Lezing: Marcus 1 vers 14 – 20 
Lied:  531 “Jezus die langs het water liep” 
Preek  
Orgelspel 
Lied: 362 “Hij die gesproken heeft een woord dat 
gaat” 

 

 Dienst van gebeden en gaven 
Met een hartelijke groet en ter bemoediging gaan 
de bloemen deze zondag naar mw. A.L. Mets, 
verpleeghuis Beukenstein, zorgwoning nr. 5 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk 
Onze Vader 
Collectedoelen: 1e collecte Diaconie Sirkelslag  
2e collecte voor de kerk. 
 

 Uitleiding 
Lied: 838 vers 1 en 2 “O grote God die liefde zijt” 
Zegen 
Orgelspel 

 
Diaconale collecte zondag 31 januari 2021: 
Sirkelslag (JOP) 
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij 
het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel 
Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerk 
organisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens 
Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland 
op hun eigen locatie een interactief spel. Ze 
strijden tegen groepen in andere plaatsen, met wie 
ze online in verbinding staan, om de hoogste 
score. Bij Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal 
centraal. Op een ongedwongen manier zijn 
jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen 
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 31 januari 2021! 
 
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 
KEEK OP DE PREEK 
We kunnen voorlopig nog niet tijdens de koffie in Nieuw Salem napraten over de kerkdienst. Maar online gaat 
ook goed. 
Bij deze dus van harte uitgenodigd om digitaal aan te schuiven via laptop, tablet of smartphone. Op zondag 31 
januari van 19.00 tot 20.00 uur. Je kunt de volgende link gebruiken https://meet.google.com/fvc-ebmq-oej 
Of een aanmelding sturen naar gerritvandijk@wgcatharijne.nl dan krijg je per mail de uitnodiging. 
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****************************************************************************************** 
LOCKDOWN VERLENGD TOT 9 FEBRUARI  
Verlenging van de lockdown en zingen tijdens de kerkdiensten 
Als gevolg van de verlenging van de lockdown zullen de kerkdiensten van 31 januari en van 7 februari 
uitsluitend via www.kerkdienstgemist.nl te volgen zijn. 
Na ontvangen dringend advies van de landelijke PKN zullen wij voorlopig stoppen met het zingen tijdens de 
kerkdienst. Er zal dus voorlopig niet meer worden gewerkt met zanggroepjes.  Dit geldt in ieder geval tot 9 
februari, de huidige einddatum van de lockdown. 
De volgende overwegingen vormen de basis voor dit advies: 

• De grote zorgen van de overheid over een verdere verspreiding van de zeer besmettelijke Britse 

variant van het coronavirus 

• De situatie in twee gemeenten waar zingen waarschijnlijk een bron van besmetting is geweest 

Wel wordt u 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. 
****************************************************************************************** 
 
JOHAN DE HEER DIENST OP 14 FEBRUARI 
Het is een jaarlijkse traditie, deze dienst. Een speciale dienst in februari waarin liederen van Johan de Heer 
klinken. Met dit verschil dit jaar, dat we ze niet zingen, maar zullen werken met video-opnamen. Daarvoor 
kunt u een favoriet lied opgeven. U kunt daarbij ook vermelden waarom u dit lied mooi vindt en/of welke 
speciale herinnering u aan dit lied hebt. U/jij kunt dit naar mij mailen: dsmadehoog@wgcatharijne.nl   of 
doorbellen/inspreken op het telefoonnummer 06-21893914. 
 
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@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  29 januari a.s. Berichten voor deze Nieuwsbrief graag voor 
woensdag 3 februari 2021  sturen naar; nieuwsbriefwgcatharijne@gmail.com 
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