
 

 

 

   Zondagse Nieuwsbrief  
Wijkgemeente Catharijne 

Zondag 7 februari 2021 
 

 
Voorganger: ds Gerrit van Dijk 
Ouderling:  Berend Pronger 
Organist:  Paul van Oosten 
Koster: Ella van Oostenbrugge 
Beamer/uitzending:  
  Alie Kramer en Ron vd Hoek 
 
De dienst wordt online via 
kerkdienst gemist  uitgezonden 
 

 
INLEIDING 
De eerste zondag in februari is de zondag van het 
werelddiaconaat. Dat heeft alles te maken met de 
Watersnoodramp uit 1953. Toen stroomde er hulp 
van alle kanten uit de wereld naar Nederland dat 
voor een deel onder water stond. Dankbaar voor 
die hulp willen we omgekeerd ook helpen waar 
mensen in nood zijn in deze wereld. Daar 
collecteren we voor. In Marcus 4: 35-41 klinkt ook 
een roep om hulp. De leerlingen die met Jezus in 
hetzelfde schuitje zitten zijn bang dat ze vergaan in 
de storm die over het water raast. Jezus slaapt, 
hoe bestaat het. Ze schudden hem wakker en hij 
strijkt de golven glad en stilt de wind. Hoe bestaat 
het…. 
 

VOORBEREIDING 
Orgelspel  
Welkom door ambtsdrager van dienst  
Aansteken van de Paaskaars 
Lied: Psalm 93 vers 3 en 4  
Bemoediging en groet 
Kindermoment 
Kyriëlied: 1003 Stil is de straat overal  
Gloria: Psalm 107 vers 1  
 

DIENST VAN HET WOORD 
Lezing: Psalm 107 vers 23 - 32 
Lied: Psalm 107 vers 13  
Lezing: Marcus 4 vers 35 – 41 
Lied: Scheepke onder Jezus hoede  
  
   ’t Scheepke onder Jezus’ hoede 
   Met zijn kruisvlag hoog in top 
   Neemt als arke der verlossing 
   Allen, die in nood zijn, op 
    

   Al staat de zee ook hol en hoog 
   En zweept de storm ons voort 
   Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord 
   En ‘t veilig strand voor oog 
  
   Zon, bestraal het kleine scheepje 
   Winden, stuwt het zacht vooruit 
   Golven, draagt het naar de verten 
   Waar Gods einder zich ontsluit 
    
   Dat nooit ’t geloof bezwijken moog’ 
   God houdt zich aan zijn woord. 
   Wij hebben ’s vaders Zoon aan boord 
   En ‘t veilig strand voor oog 
  
Preek  
Orgelspel 
Lied: 940 Verberg mij nu  
 

 VAN GEBEDEN EN GAVEN 
De bloemen gaan met een hartelijke groet naar 
mw. A. Nellestijn-van Dijk, Kon. Julianlaan 8 en 
naar Melanie 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk 
Onze Vader 
Collectedoelen: Yfc/EMENA -Libanon en Kerk 
 

UITLEIDING 
Lied: 416 Ga met God en Hij zal met je zijn  
Zegen 
Orgelspel 
Diaconale collecte: 
YfC/EMENA – Libanon: 
Youth for Christ is sinds 1963 operationeel in 
Libanon en bestaat uit vier hoofd-
bedieningsafdelingen:  
Schoolbediening & discipelschap, Manara Youth 
Centre, Syrische vluchtelingen 
en leiderschapstraining voor jongeren. 
De kernopdracht van al deze bedieningen is om 
jonge mensen met God en met elkaar 
verzoend te zien in een deel van de wereld 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  1. collecte: 7-2-21 Libanon 
  2. collecte: Plaatselijke 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
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MEDEDELINGEN 
 
LOCKDOWN VERLENGD TOT 9 FEBRUARI 
Verlenging van de lockdown en zingen tijdens de kerkdiensten 
Als gevolg van de verlenging van de lockdown zullen alle kerkdiensten tot 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! 
 
TAIZÉVIERING 14 FEBRUARI 
 Op 14 februari is er een Taizé-viering in de Grote kerk. Vanwege de nog altijd geldende beperkingen is de 
dienst online te bekijken vanaf 19.30 uur. 
De liederen zullen worden begeleid door Liesbeth van der Kwast en de in de kerk worden gezongen door Lieke 
Geraats. Thuis kunnen we allemaal meezingen.  Uit de Bijbel horen we een fragment uit het Hooglied. Twee 
mensen die elkaar vol liefde over elkaar spreken. Het past bij deze 
Valentijnsdag. In de liefde die we als mensen voor elkaar voelen, mogen 
we Gods liefde voor ons weerspiegeld zien. 
Tijdens de stilte kijken we naar een schilderij van Marc Chagall (Les 
amoureux de Vence), die zich bij veel werken liet inspireren door de 
liefde en het Hooglied. 
In de kerk bidden we en steken we kaarsen aan. Je kunt dit thuis ook 
doen en mogen we ons met elkaar op afstand verbonden weten en 
voelen. We hopen met elkaar op een mooie en inspirerende Taizé-
viering. Graag tot 14 februari!  
 
Liesbeth, Lotte, Pim, Gerrit 
 
MEELEVEN 
Deze zondag zijn er ook bloemen voor Melanie. In de zondagsbrief van twee weken geleden is aandacht 
gevraagd voor deze dorpsgenoot omdat zij een ernstige operatie moest ondergaan.  
Inmiddels is dat achter de rug, helaas met zeer teleurstellend resultaat. Het leven is erg moeilijk voor haar. Ter 
bemoediging voor haar een bloemengroet vanuit onze gemeente.  
Melanie heeft van diverse gemeenteleden een kaartje ontvangen en liet weten dat zeer te waarderen. 
 
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. 
 
RESULTATEN KERKBLALANS 2021 

Beste gemeenteleden,  
Met grote vreugde en dankbaarheid mogen wij als kerkenraad aan u de  
opbrengst melden van de actie Kerkbalans 2021. Nu alle binnengekomen  
toezeggingen geteld zijn, is de verheugende conclusie dat de opbrengsten ten  
opzichte van vorig jaar zijn gestegen. Omdat nog niet alle toezeggingen binnen zijn 
kan dit mooie  

resultaat alleen nog maar beter worden. Op het onderstaande overzicht worden de opbrengsten,  
gesplitst naar "VVB voor de kerk" en "Diaconie" weergegeven. 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.wgcatharijne.nl/


 

 

Bedragen gesommeerd voor de drie 
Wijkgemeenten 

 

        Totaal VVB voor de kerk 
 

  

Toezeggingen 2020 per 01-05-2020 € 293.300 

Toezeggingen 2020per 31-12-2020 € 285.700 

Ontvangsten per 31-12-2020                    € 291.800 

Toezeggingen per 02-02-2021  

Toezeggingen per 01-05-2021 € 291.800 

  

 Totaal diaconie 

Toezeggingen 2020 per 01-05-2020 € 80.900 

Toezeggingen 2020 per 31-12-2020 € 79.800 

Ontvangsten per 31-12-2021                    € 79.200 

Toezeggingen per 02-02-2021 € 82.900 

Toezeggingen per 01-05-2021  

 
 
Echte Liefde Leeft - Online Event 
Het is zover: je kunt je ticket bestellen voor het online-event: Echte Liefde Leeft! 
 
Ben jijzelf dat leuke stel, of ken jij een leuk stel dat hard ploetert met kids thuis in deze lockdown en wel een 
verzetje kan gebruiken? Geef jezelf of dit leuke stel een DateNight cadeau. Om zo even los te komen van alle 
reuring en echt tijd te maken voor elkaar. 
Zaterdagavond 6 februari kun jij samen met je geliefde deelnemen aan een bijzondere, virtuele avond uit! 
Deze avond zorgt LoveUp voor een avondvullend programma over liefde en relaties. 
Heb jij bijvoorbeeld altijd al eens mee willen kijken met een relatietherapiesessie? EFT-therapeut Karin 
Wagenaar doet een live-sessie met een koppel en vertelt ons welke dynamiek zij ziet. Hoogleraar Duurzame 
Relaties prof. dr. Esther Kluwer vertelt ons de uitkomsten van haar onderzoek naar relaties in tijden van 
corona en cabaretier TimZingt zorgt ervoor dat je ook nog eens om jezelf en elkaar kunt lachen. 
Verras je geliefde en jezelf met deze bruisende avond en investeer ook nog eens in je relatie! Aanmelden kan 

via: www.loveup.nl. Je krijgt van ons de link in je mailbox ♥︎. 
Tip: 
Geef een bevriend stel een online ticket cadeau. Organisatie: Marriage Week. 
 
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. 
 

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  22 januari a.s. Berichten voor deze Nieuwsbrief graag voor 
woensdag 10 februari 2021  sturen naar; nieuwsbriefwgcatharijne@gmail.com 
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