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_____________________________________________ 
VOOR DE DIENST  

Orgelspel 
Welkom door ouderling van dienst 
Stilte ter voorbereiding 
 
 INTREDE 
Binnenkomst ambtsdragers 
Aansteken Paaskaars  
Voorganger zingt 514b 
Psalm 66, vers 1 en 2 ‘Breek aarde uit in jubelzangen’ 
Bemoediging en drempelgebed  
Zingen Psalm 66 vers 6 en 7 
Kyriegebed Voorganger zingt antifoon Kyrie gebed Elke 
bede beantwoord met 301 a Kyrie eleison 
Zingen lied 66a: ‘Jubilate Deo, Alleluja’ 1 keer allen, dan 
in kanon, mannen beginnen, vrouwen vallen in. We zin-
gen het drie keer, de stemmen eindigen na elkaar. 

 

DE SCHRIFT 
Gebed om het licht van Gods Geest 
Kinderen in het midden  
Kinderlied: “Wij gaan voor even elkaar” 
 
Lezing uit het oude Testament: Jesaja 62 vers 1-5 
Lied: 96 vers 1, 4, 6 en 7 ‘Zing voor de Heer op nieuwe 
wijze’ 
Evangelielezing: Johannes 2, 1-11 
 L Woorden van de Heer - 
 G wij danken God. 
Lied 333: ‘Kom Geest van God maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt’ 
Overweging 
Orgelspel 
Lied 974: vers 1, 2 en 5 ‘Maak ons uw liefde groot tot op-
maat van het leven’ 
 

GAVEN EN GEBEDEN 
Bloemengroet, de bloemen gaan deze zondag met een 
hartelijke groet naar mw Geerling, Melv v Carnbeelaan 39 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk Onze 
Vader.  
Elke bede beantwoord met 368 c “Doe lichten over ons 
uw aangezicht” 
Collecten 
 

ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied 791 vers 1-6  ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ 

Zegen: Amen, amen, amen 
Orgelspel 
 

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

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de 

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

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

 

MEDEDELINGEN 
COLLECTE ZONDAG: PKN: JOP Sirkelslag YOUNG: 
Sirkelslag YOUNG is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen (12-16 jaar) uit heel Nederland. Je 
speelt het spel op vrijdagavond 7 februari 2020 vanaf je eigen locatie en speelt online tegen honderden andere 
groepen uit heel Nederland. Het thema van Sirkelslag YOUNG is 'Kom in beweging' en het gaat over het verhaal 
van Jona. De jongeren maken tijdens de avond hetzelfde mee als Jona. Het verhaal begint in het donker, in de vis. 
Door flashbacks begrijpen we hoe Jona er terecht is gekomen. Met de hulp van anderen (bijv. de zeelieden) komt 
Jona in beweging en trekt hij naar Nineve. Daar komen de mensen ook in beweging die het verhaal een nieuwe 
wending geven. Ook maken de deelnemers in het spel kennis met Jong in Actie, een diaconaal project waarbij 
jongeren gaan helpen om mensen in Nederland een nieuwe kans te geven. Cirkelslag YOUNG brengt bijbelse 
thema's op een laagdrempelige leuke manier bij kinderen, is goed voor de teambuilding, groepsopbouw en het 
vertrouwen binnen een groep, is een kant-en-klaar programma voor een leuke avond, spreekt kinderen niet 
alleen cognitief aan, maar juist ook op andere gebieden zoals creativiteit, kracht, inzicht & handigheid en het is 
gewoon erg leuk en spannend. 
Helpt u mee dit mogelijk te maken? 

 



 
IKO LEZING WOENSDAG 22 JANUARI OM 10 UUR IN DE PARKLAANKERK: 
De Spaanse erfenis, “de ontdekking” van Argentinië en Paraguay 
door Frans Loos in de voetsporen van Ulrich Schmidl 
Frans Loos en zoon Jurgen, gingen een maand lang in de voetsporen van de Beierse avonturier Ulrich Schmidl 
door Argentinië en Paraguay.  Schmidl was één van de ca. 1500 leden van een expeditie die in het jaar 1536 in het 
gebied van de Rio de la Plata aankwam. Van deze lange avontuurlijke reis hebben wij een powerpoint presentatie 
gemaakt.  Frans Loos  heeft voor de IKO al diverse interessante lezingen gehouden. 
Vervoer: Tiny Kingma 518799 

WEEK VAN GEBED – SAMEN BIDDEN 
Tot vorig jaar was het de traditie dat op de laatste zondag van de Week van Gebed, er 
een interkerkelijke viering is in de St. Petrus Banden aan het Kerkplein te Driebergen. 
Ook dit jaar zal die gehouden worden op zondag 26 januari om 10.00 uur. Deelnemende 
kerken met hun voorgangers zijn RK-parochie St. Petrus Banden, wijkgemeenten Catha-
rijne en Immanuel, de Parklaankerk en de Hagedienst. 
Nieuw dit jaar is dat u, jij de hele voorafgaande week welkom bent in de korte gebeds-
vieringen die ’s avonds gehouden worden en waaraan naast bovengenoemde kerken ook 
wijkgemeente Traject 24 en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt meewerken. 
Het thema dit jaar is “Buitengewoon” n.a.v. Handelingen 28. Jan -Willem Janse, projectleider bij Missie Neder-
land, zegt: “Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar 
ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Wanneer we de ander zien als bedrei-
ging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid”. 
 
U, jij bent welkom in de volgende gebedsvieringen, verzorgt door één van de deelnemende kerken: 
Maandag 20 januari: 19.30 – 20.30  uur Grote Kerk (Catharijne) thema: Verlichting 
Dinsdag 21 januari:   19:30 – 20.30 uur ’t Hoge Licht (Trjaect24), thema: Hoop 
Woensdag 22 januari:    9.30 – 10.30 uur St. Petrus Banden Kerk 
                                       19.30 – 20.30 uur Parklaankerk, thema: Vertrouwen 
Donderdag 23 januari: 19.30 – 20.30 uur ‘t Hoge Licht, thema: Kracht 
Vrijdag 24 januari:        Géén viering 
Zaterdag 25 januari:     19.30 – 20.30 uur De Bron (GkV) thema: Gastvrijheid/Bekering 
Zondag 26 januari:        10.00 uur Interkerkelijke viering in St. Petrus Banden, crèche en  

kindernevendienst aanwezig.  Geen 10.00 uur dienst in de Grote Kerk!! 
 
FILMAVOND DONDERDAG 30 JANUARI OM 19.30 UUR in ’t HOGE LICHT! 
De 3e filmavond van dit seizoen: Sam’s Apples (2005). Adam is een neonnazi. Hij moet de laatste maanden van zijn 
straf uitdienen onder de hoede van de ingoede pastoor Ivan. Die wil dat Adam zich een doel stelt. Adam zegt 
spottend dat hij een appeltaart wil bakken. Ondertussen eet hij, ondank het verbod van Ivan, de onrijpe appel op 
die voor hem op tafel lag. Het schemergebied tussen de goddelijke goedheid en het ultieme kwaad – daar draait 
het om in Adam’Apples. De zorgvuldige fotografie en de sprookjesachtige muziek dragen bij aan de wonderlijke 
sfeer. Deze film, die op het Amsterdam Fantastic Film Festival bekroond werd met de Publieksprijs, is een over-
rompelende verwarrende parabel over de strijd tussen goed en kwaad.  
Vanaf 19.15 uur is de zaal open, entree is 5 euro. Ds. Gerrit van Dijk si de begeleider van deze filmavond.   
 

ZWO CUBAANSE AVOND,  vrijdagavond 7 februari 2020 aanvang 17.30 uur locatie GROTE KERK  
Een Cuba avond vol Cubaans eten, muziek, Spaanstalige activiteiten en informatie over Cuba. 
Op Cuba wordt vrijheid van godsdienst beperkt door maatregelen van de overheid: de bouw van nieuwe  
kerkgebouwen is verboden; godsdienstonderwijs op scholen wordt niet toegestaan! 
Maar ook speelt op Cuba dat meer dan 50% van de bevolking beïnvloed is door samensmelting van Afrikaanse 
goden verering en rituelen met andere religies (Santeria-religie)  Wat kunnen wij doen?  
Kom naar de Cuba avond voor het 2-jarig ZWO project vrijdagavond 7 februari vanaf 17.30 uur. 
Alle opbrengst is voor het project dat gericht is op steun voor de kerk op Cuba, met theologische- en Bijbelkennis 
maar ook om haar diaconale taak mogelijk te maken. 
Voor informatie en tickets zie: www.zwodriebergen.nl 
Rein Zoethout, Kapelland 12, 3972DM Driebergen tel. 0343 521700 of 06 53283399 

 
 

http://www.zwodriebergen.nl/


 

ZONDAG 9 FEBRUARI AANVANG OM 19.30 UUR  

         TOP 2000 KERKDIENST IN DE GROTE KERK 
 

  
 
 
 
 
 
 

       Met na afloop Top 2000 Café in Nieuw Salem 
 
 

 

In de Top2000 staan veel songs die mensen raken. Ze roepen emoties op en herinneringen wakker. Popmuziek en 
geloof gaan prima samen. Verrassend veel popsongs zijn geïnspireerd door verhalen of personen uit de Bijbel:   

- Hallelujah van Leonard Cohen,  
- By the rivers of Babylon van Boney-M natuurlijk,   
- maar ook Judas van Lady Gaga  
- en Jesus van Queen.  

Door een andere manier van luisteren krijgen sommige popsongs een andere lading:  
Human van Rag’n’Bone Man, Crazy van Lost Frequencies en The Cross van Prince bijvoorbeeld. 
 
Het lukt elk jaar weer om een compleet nieuw programma samen te stellen van bekende popsongs die terug te vinden 
zijn in de Top2000-lijst. Ze worden met passie en veel gevoel gespeeld worden door de band Major Seventh.  
De band bestaat uit acht uiteenlopende muzikanten die elkaar vinden in de liefde voor muziek. Ze spelen de popsongs  
met respect voor het origineel, maar laten ook hun muzikale eigenheid doorklinken. De korte verbindende teksten  
tussen de nummers door nemen je mee in een verhaal over geloof, hoop en liefde. 
 
Toegang is vrij voor iedereen, maar om de kosten te bestrijden houden we na afloop bij de uitgang een collecte.  
Richtbedrag € 10,-- 
 
BRIEVEN VOOR AMNESTY = schrijven voor gerechtigheid 
Irak: mensenrechtenadvocaat opgepakt en verdwenen 
De 29-jarige advocaat Ali Jaseb Hattab al-Heliji is op 8 oktober ontvoerd. Twee dagen voor zijn verdwijning bedreigden  
mannen van de Irakese veiligheidsdienst hem. Ze zeiden dat hij moest ophouden met zich uit te spreken op Facebook 
over de vele demonstranten die gedood zijn tijdens de massaprotesten die begin oktober in Irak uitbraken.Ali al-Heliji  
kreeg op 8 oktober een telefoontje van een vrouw die met hem wilde afspreken.  
Al-Heliji dacht dat het om een nieuwe zaak ging. Maar meteen nadat ze elkaar hadden getroffen stopten er 2 zwarte 
pick-up trucks met gewapende mannen. De mannen zijn vermoedelijk onderdeel van een tak van het Irakese leger. 
Ze trokken Ali bij zijn auto vandaan en reden met hem weg. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen. 

Rusland: 6 jaar cel voor jonge activisten  

Yan Sidorov en Vladislav Mordasov wilden op 5 november 2017 op de stoep van een overheidsgebouw in Rostov  
aandacht vragen voor honderden inwoners die hun huizen verloren bij een grote brand eerder dat jaar.   
Tijdens hun voorbereidingen pakte de politie hen op.  
Op 4 oktober 2019 veroordeelde een rechter beide  activisten tot 6 jaar in een streng  strafkamp voor ‘een poging tot  
het organiseren van massarellen’.  Een derde man,Viacheslav Shashmin, werd op 5 november 2017 ook gearresteerd,  
op enige afstand van het overheidsgebouw. Hij beweert Sidorov en Mordasov niet te kennen en niet te hebben  
deelgenomen aan hun  vreedzaam protest. Toch kreeg hij een voorwaardelijke straf van 3 jaar opgelegd omdat  
hij volgens de rechter zou hebben willen deelnemen aan massarellen.   
Yan Sidorov en Vladislav Mordasov zeggen tijdens hun voorarrest te zijn gemarteld. Zij moesten bekennen dat 
ze van plan waren een gewelddadig protest te organiseren. Tijdens de hoorzitting weigerde een derde van de 
getuigen hun eerdere getuigenis te bevestigen, omdat ze deze onder dwang zouden hebben afgelegd. 



Colombia: medewerkers mensenrechtenorganisatie bedreigd                                                          
Sinds augustus worden medewerkers van de Colombiaanse mensenrechtenorganisatie 
dhColombia thuis en op kantoor in de gaten gehouden door onbekende mannen.  
Een van de werknemers is zelfs  met de dood bedreigd. dhColombia is een organisatie  
die juridische hulp verleend  
aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen.  Ook behandelen ze zaken waarbij hoge ambtenaren van het leger 
 en de overheid betrokken zijn bij mensenrechten schendingen. Dat ligt zeer gevoelig. Vanwege hun werk worden  
medewerkers en hun familie voortdurend bedreigd. Slechts een medewerker krijgt van de overheid bescherming.  
Overheid moet meer bescherming bieden 
In oktober vroeg de organisatie bij de autoriteiten om meer bescherming van hun werknemers.  
Ze willen twee beveiligers voor persoonlijke beveiliging, een auto en beveiliging van hun hoofdkantoor.  
Maar de overheidsinstantie die hiervoor verantwoordelijk is heeft tot op heden geen maatregelen getroffen. 
 
Het goede nieuws van Amnesty:  

Slowakije verwerpt wet die tijd terugdraait voor vrouwen 
Vrouwen in Slowakije die een abortus overwegen, worden niet verplicht eerst een echo 
 te laten maken van het embryo of de foetus. Een wetsvoorstel hiertoe is vandaag door 
 het Slowaakse parlement verworpen.‘De uitslag van de stemming is een overwinning  
voor vrouwen,’ zegt Monica Costa Riba van Amnesty International. 

Er waren geen medische redenen voor de strenge en vernederende maatregelen in de wet. Het wetsvoorstel schond  
het recht op privacy en de reproductieve rechten van vrouwen – dat zijn alle rechten die samenhangen met de  
voortplanting. Er komt geen verslechtering van de zwaarbevochten rechten van vrouwen. 
Huiveringwekkend precedent 
Als de wet was aangenomen, zou dit een huiveringwekkend precedent voor Europa zijn. Zwangere vrouwen in 
 Slowakije die een abortus overwegen, zouden dan worden gedwongen een echo te ondergaan en naar de hartslag  
van de embryo of foetus te luisteren. Ook zou het verstrekken van informatie over abortus verboden worden.  
Dit zou ertoe kunnen leiden dat vrouwen zouden uitwijken naar onveilige abortuspraktijken. 
Er stemden 59 parlementsleden voor de wet, 24 stemden tegen en 40 leden onthielden zich van stemming.  
Om de wet aan te nemen waren 76 stemmen nodig. 
 
Vermiste Turkse mannen terecht 
De Turkse Gökhan Türkmen en Mustafa Yılmaz werden sinds februari 2019 vermist. Amnesty voerde actie voor 
 bekendmaking van hun verblijfsplaats. Op 5 november en 21 oktober kregen hun families te horen dat ze in een  
politiecel zaten. Zij zijn nu beiden in een gevangenis in Ankara en wachten tot de rechtszaken tegen hen beginnen. 
Hun vrouwen hebben de mannen bezocht in de gevangenis. Ze waren beiden bleek en sterk vermagerd.  
Mustafa Yılmaz vroeg zijn vrouw geen advocaat in de arm te nemen en zei dat zijn advocaat wel contact met  
háár zou opnemen. Ook vertelde hij dat hij acht maanden ondergedoken had gezeten, wat niet erg geloofwaardig is. 
 Gökhan Türkmen smeekte zijn vrouw een rechtszaak die ze was begonnen tijdens zijn vermissing stop te zetten en 
 niet langer via twitter aandacht te vragen voor zijn verdwijning. 
Beide mannen zouden eind oktober, begin november zijn voorgeleid voor een rechter zonder dat hun familie  
daarvan wist. Zelfs Türkmens advocaat werd niet op de hoogte gesteld. Na de hoorzittingen werden zij  
teruggestuurd naar de gevangenis, Mustafa Yılmaz op verdenking van ‘leiderschap van een gewapende terroristische  
organisatie’. In de Sincan-gevangenis in Ankara wachten zij nu wat er verder met hen gaat gebeuren. 
Autoriteiten ontkennen betrokkenheid 
De Turkse autoriteiten ontkennen dat de mannen sinds hun verdwijning  door de overheid werden vastgehouden.  
Amnesty roept de autoriteiten op een grondig, onafhankelijk onderzoek in te stellen naar hun verdwijning en  
ervoor zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen. 
 
 

 

  
 


