
 

Zondagse Nieuwsbrief 
Wijkgemeente Catharijne 

Zondag 12 januari 2020  
 

Voorganger: Ds. Gerrit van Dijk 
Ouderling: Ariadne Roelants 
Diaken: Jorrit  Berkel  
Orgel:    Rogier Postma 
Kosters: Corma Schaap, Jan Sinke  
Lector: Job Krijgsman 
Crèche:  Anneke Sinke,  

Ina van Ginkel 
Kindernevendienst: Mathilde 
Premezzo:  Edwin Wolswinkel 

Beamist: Mylene en Michel vd Berg 

_____________________________________________ 
VOOR DE DIENST  

Orgelspel 
Welkom door ouderling van dienst 
Stilte ter voorbereiding 
  
 INTREDE 
Binnenkomst ambtsdragers;  
Aansteken Paaskaars  
Psalm 45 vers 1 en 3:  “Met luider stem breng ik de ko-
ning hulde” 
Bemoediging en groet  
Kyriegebed  
Glorialied 906 vers 1 en 4: “God is tegenwoordig” 

 

DE SCHRIFT 
Gebed om het licht van Gods Geest 
Kinderen in het midden  
Kinderlied: “Wij gaan voor even elkaar” 
 
Lezing uit het oude Testament: Psalm 2 
Lied: Psalm 2 vers 1 en 3 “Wat drijft de volen, wat bezielt 
ze toch” 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteus 3 : 1- 17  
Ter afsluiting van de lezingen: 
 L Woorden van de Heer - 
 G wij danken God. 
Lied 524: “Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan” 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
Lied: 528:  “Omdat Hij niet ver wou zijn” 
 

GAVEN EN GEBEDEN 
Bloemengroet 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk Onze 
Vader 
Collecten 
 

ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied 526 vers 1,2: “Juich voor de koning van de Joden” 

Zegen  
Orgelspel 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de 

hal en zalen van Nieuw Salem. Er is koffie/thee  of fris. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie  

https://wgcatharijne.nl/kerkdiensten of  https://kerkdienstgemist.nl 

MEDEDELINGEN  
COLLECTE ZONDAG: Plaatselijk gehandicaptenwerk/Café Goedenavond:  

Met deze collecte ondersteunt u het vele werk dat we in onze gemeente doen om samen, mensen met en zonder 
beperking, kerk te kunnen zijn. Samen leven, samen geloven? Gewoon Doen! Enkele van de vele activiteiten: 
Pastorale begeleiding, geestelijke verzorging en bevordering van integratie van mensen met een beperking 
onderling en in het dorp, bijbelgespreksgroepen, individuele catechese, doop- en belijdeniscatechese. We 
organiseren om de twee jaar een uitje.  
 
Iedere eerste en derde vrijdagavond van de maand is het Goedenavondcafé geopend van 19.30-22.15 uur, 
in ’t Hoge Licht, Klaproos 2. 
Uw steun voor dit werk is onmisbaar. 
 
PREMEZZO 12 januari 
Aanstaande zondag is er weer Premezzo voor alle jongeren in de leeftijd van 11-18 jaar. Premezzo wordt elke 
tweede zondag van de maand georganiseerd. Tijdens de dienst hebben wij onze eigen bijeenkomst waar elke 

keer weer andere onderwerpen aan bod komen. Tot komende zondag!  

 
 

https://wgcatharijne.nl/kerkdiensten
https://kerkdienstgemist.nl/


 
TAIZEVIERING 12 JANUARI 2020 aanvang 19.30 uur 
Viermaal in het jaar houden we op een zondagavond een viering in de traditie van de oecumenische broeder- 
gemeenschap van Taizé. 
We zingen samen – vaak herhalend - korte (meerstemmige) liederen in, we lezen samen uit de Bijbel, zeggen onze 
gebeden en zoeken we de stilte. 
Na afloop wordt er koffie en thee aangeboden en is er gelegenheid voor ontmoeting. 
Van harte welkom voor iedereen! 
 
PAK EENS AAN!  
Is het u weleens opgevallen hoe schoon de kerkzaal is als u op zondag een dienst bijwoont? Iedere 
maandagochtend om 9.00 uur komen er een paar mensen om te stoffen, te dweilen, te stofzuigen, te poetsen, te 
lappen enz.…..Een uurtje werk met gezellige mensen en een kop koffie tot besluit. Helaas is het me niet gelukt om 
het rooster voor 2020 helemaal ingevuld te krijgen. Voor 6 weken heb ik niemand in kunnen plannen en op 
andere weken 1 persoon en dat is te weinig! Maar… onder u als trouwe kerkbezoekers moeten toch een paar 
mensen zijn die een handje kunnen helpen? 1 x per maand en bij veel aanbod 1 x per 6 weken. Wie helpt ons uit 
de nood? De kerkenraad rekent op u. U kunt zich bij mij opgeven, na de kerkdienst of via de mail: 
g.a.homburg@hetnet.nl  
Vast bedankt! coördinator van de PakaaN groep , Anja Homburg 
 
VERDIEPEN & ONTMOETEN: 
Op donderdag 16 januari  is het vervolg van Bijbelverhalen bekijken door de ogen van Rembrandt.  
Aanvang 20.00 uur in Nieuw Salem, ds Gerrit van Dijk geeft uitleg over “De kijkbijbel van Rembrandt”! 
 

Wilt u ook minder plastic afval in het nieuwe jaar? 
Hier een tip die heel wat minder plastic afval geeft en die iedereen kan 
toepassen: Geen vloeibare zepen in plastic flacons meer gebruiken. 
Pak gewoon een stuk zeep om handen te wassen en waspoeder verpakt in 
karton in plaats van vloeibaar wasmiddel.  
 

ZWO GIFTENRONDE 2019 
ZWO onderdeel van de diaconie van onze PGD staat voor Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking. We richten ons met de commissie ZWO op buitenlandse noden. 
In april is aan onze gemeenteleden gevraagd of zij een speciale betrokkenheid hebben bij een project of doel van 
een organisatie die werkzaam is ergens in de wereld op het gebied van de zending, of diaconie dan wel 
ontwikkelingssamenwerking. 
Hierop is door een aantal gemeenteleden gereageerd en hebben wij een behoorlijke lijst kunnen samenstellen 
waaraan een bijdrage is gegeven. In totaal hebben we dit jaar € 38000 mogen verdelen, dit bedrag is hoger dan 
anders omdat er nog gelden van voorgaande jaren beschikbaar waren. 
Hierbij onze verantwoording: 
 
Zulu Aid – Hillcrest Aids centre Zuid-Afrika  energiebesparing door zonnepanelen 
Open Doors   Noord- en Zuid Korea Muskatlon in grensgebied 
Stichting Thomas  India   nieuwe schoolbanken 
Stichting HoverAid  Madagaskar  medische safaries 
Kindersponsorplan  Albanië, Roemenië scholing voor kinderen 
Secteur10   Burkina Fasso, Kenia algenkwekerij – voedingssupplement 
Zending over de grenzen Moldavië, Albanië zaaigoedproject 
Spaanse Evang. Zending Cuba   theologisch onderwijs 
Mensenkinderen  Armenië  zaaigoed € 20 p. familie, hele jaar opbrengst 
Ora    wereldwijd   diverse projecten op gebied van Z, W en O 
Cama zending   wereldwijd  stichten v gemeenten in onbereikb gebieden 
Wycliffe   wereldwijd  Bijbelvertalingen,  bestrijding analfabetisme 
Dorcas    Jemen   voedselhulp, noodhulp 
Heifer    m.n. Afrika  hulp in natura, doorgeven van jong vee 
The Voice Society  Pakistan  women rights 
St. Jemima   Israël   House of Hope, herberg 

mailto:g.a.homburg@hetnet.nl


SDOK    China   China Aid 
GZB    Peru   project Nueva Esperanza 
Kerk in Actie   Pakistan  mensen van Hoop, christenen in Pakistan 
The Helping Hands  Zuid-Afrika  waterpompen, social projects, voetbalteam 
World Servants   Equador  cacaoverwerkingscentrum 
Evang. Zending Brazilië  Brazilië, Minas Gereis jeugdwerk 
 
In april 2020 zullen wij weer een oproep in de Nieuwsbrieven plaatsen om projecten voor te stellen waarbij u zich 

als gemeentelid persoonlijk betrokken voelt. Wij proberen zoveel mogelijk projecten te honoreren met een gift, 

maar de projecten moeten aan een aantal criteria voldoen (zie website), waaronder de ANBI status. 

 


