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 Corma Schaap 
Beamer en uitzending:  
        Henk en Marja Westerhoff 
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INTREDE 
 

Aansteken paaskaars 
Inleiding op de dienst 
Lied: 217: 1 allen, 2 vrouwen 3 mannen 5 allen 
 
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 
 
Gebed van toenadering, overgaand in het gebed om 
ontferming. We neuriën het kyrie, gezongen door het 
zangkwartet. 
Glorialied: 103c: 2 
 

DE SCHRIFT 
 
Gebed       
Voor de kinderen 
Schriftlezing: Psalm 103: 1-12 
Zingen: Psalm 103: 5  gezongen door het zangkwartet 
Voortzetting lezing Psalm 103: 15-21 
Zingen: Psalm 103: 9  allen 
Verkondiging 
Orgelspel 
Lied:  909: 2 en 3 

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar 
Fam. Wolswinkel, Schippersdreef. 
 
Gedachtenis overleden gemeenteleden in de voorbije 
maanden. De stenen met de namen erop worden in de 
GedachteNis geplaatst. 
 
Ondertussen worden er Taizéliederen door het 
zangkwartet gezongen en kunt u ze later ook 
meeneuriën: Bless the Lord, my soul, Bleib mir deiner 
Gnade , Oculi nostri en Wait for the Lord. 
 
Collecten : ZWO (Cuba) en kerk 
 
Gebed, voorbeden Onze Vader 
 

ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied: Gezang 413: 1 allen, 3 door zangkwartet, 2 
allen. 
Zegen 
Amen     
 
DIACONALE COLLECTE: ZWO: 2-jarig project: Cuba: 
De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger lange 
tijd door de overheid ingeperkt. 
Nu bloeien ze weer op en dat in een tijd waarin de 
samenleving hen hard nodig heeft. De crisis heeft zijn 
weerslag op ouderen, zieken en kinderen. Kerk in Actie 
ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in 
Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken 
diaconale activiteiten op te zetten.  
Helpt u mee om dit project tot een succes te maken? 
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 
 

 
 

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


MEDEDELINGEN 
 

 
OPBRENGST COLLECTE LIBANON 
De opbrengst van de Beiroetcollecte is € 5123,00. Dit bedrag wordt nog de diaconie verdubbeld 
 
DE GROTE KERK OPEN  ALLEEN OP DE WOENSDAGMIDDAG. 
Vanaf 1 september is de Grote Kerk alleen open op woensdag van 14.00 tot 16.00 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. 
 
MONUMENTENWEEKEND 12 EN 13 SEPTEMBER. 
Dit weekend zijn veel gebouwen open voor bezichtiging, zo ook de Grote Kerk. 
Het thema voor dit weekend is 'Leermo(nu)menten'. 
Zoals gebruikelijk zullen we daarvoor ook nu een kleine tentoonstelling inrichten over onderwijs en alles wat 
wij in ons leven aan leermomenten kunnen ervaren. 
Mocht u hiervoor leuke attributen, suggesties of ideeën hebben dan horen wij dit graag. 
Wij gaan deze tentoonstelling op woensdag 2 september inrichten. 
Contactadressen hiervoor zijn   bramdekker2012@gmail.com   tel. 518826 en 
idavanduuren@gmail.com   tel. 515793 
Dank voor jullie aandacht en hartelijke groet Ida 
 
ZWO: BLOEMBOLLENACTIE VOOR MIKONDO. 
Denkt u eraan de bestellijst tijdig (uiterlijk donderdag 10 sept.) bij één van de op de lijst staande adressen in 
te leveren!? 
 
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 11 september a.s. Berichten voor deze Nieuwsbrief graag voor 
woensdag 9 september sturen naar; nieuwsbriefwgcatharijne@gmail.com 
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