
 

Zondagse Nieuwsbrief 
Wijkgemeente Catharijne 

Zondag 5 januari 2020 Epifanie 
 

Voorganger: Ds. Daco Coppoolse 
Ouderling: Harrie Smit 
Diaken: Clara Hagen  
Orgel:    Paul van Oosten 
Kosters: Bram Dekker en  

         Ella van Oostenbrugge 
Lector: Mirjam Dekker 
Crèche:  Elisabeth Sollman 
Kindernevendienst: Peter Tabbers 

Beamist: Bert de Goede 

_____________________________________________ 
VOOR DE DIENST  

Orgelspel 
Welkom door ouderling van dienst 
Stilte ter voorbereiding 
  
 INTREDE 
Binnenkomst ambtsdragers;  
Aansteken Paaskaars en Adventskaarsen 
Psalm 72 vers 1,4 en 5:  “Geef Heer, de koning uwe rech-
ten”  
Bemoediging en groet  
Gebed van toenadering 
Glorialied 498: “Bethlehem, o uitverkoren stad”  

 
DE SCHRIFT 

Gebed 
Kinderen in het midden  
Lied 495 vers 1, 3 en 4: “Toen midden in de winternacht”  
Begin kindernevendienst 
Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6  
Lied 476: “Nu zijt wellekome” 
Schriftlezing: Matteüs 2:  1 -18 
Ter afsluiting van de lezingen: 
 L Woorden van de Heer - 
 G wij danken God. 
 
Lied 1010 1, 2 en 4: “Geef vrede Heer, geef vrede” 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
Psalm 43 1, 2 en 3: “O God, komt mijn geding beslechten” 
 

GAVEN EN GEBEDEN 
Bloemengroet: Fam. Jansen, Loolaan 26 ter bemoediging 
en met een hartelijke groet. Wie wil de bloemen weg-
brengen? 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk Onze 
Vader 
Collecten 
Kinderen komen terug 
 

ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied 657 1 en 4: “Zolang wij adem halen” 

Zegen  
Allen: Amen, amen, amen 

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

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: Plaatselijke armoedebestrijding: 
Ook in Driebergen zijn er mensen die in (stille) armoede leven. De hulpvragen zijn spectaculair 
gestegen. Binnen de Protestantse Kerk en de Rooms-katholieke Kerk groeide het aantal hulpaanvragen 
met meer dan 20 %. De kerken zien zich daarom genoodzaakt om nog vaker bij te springen om meer 
mensen hulp te kunnen verlenen. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
TERUGBLIK KERST 2019 
En liggen ze al weer achter ons, na weken van voorbereiding en toeleven naar Kerst en alle bijzondere diensten 
die daarbij horen. We slingerden met de kinderen in Advent langs een lint van namen die door Matteus in lijn met 
Jezus zijn gezet. En we volgen de ster tot aan Driekoningen. 
Een kerk vol kinderen en ouders tijdens de kinderkerstnachtdienst, met een kinderkoortje dat onder begeleiding 
van Liesbeth van der Kwast de sterren van de hemel zong. Een was een mooie samenwerking met tussen 
Immanuel en Catharijne. En tijdens de jaarlijkse wandeling naar de kerststal kwamen we een groep herders tegen 
die de wacht hielden bij een kudde exotische dieren. 

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


Met Aurora buiten voor de deur en het kerkkoor binnen onder het orgel kreeg de kerstnachtdienst een mooi 
muzikaal karakter. Ook dit keer konden we veel gasten verwelkomen die zich konden warmen aan het verhaal van 
het kind in de kribbe. 
Kerstmorgen waren er opnieuw veel kinderen met hun ouders en grootouders en vierden we de hele dienst 
samen met bekende kerstliederen begeleidt door onze organist Paul van Oosten. En deze keer geen prekende 
dominee op de kansel, maar een dromerige Jozef op het podium. 
Iedereen die zich in de afgelopen periode heeft ingespannen om de kerk te versieren, eten en drinken te 
verzorgen, te oefenen met kinderen, de diensten uit te werken, voor en achter de schermen: enorm bedankt voor 
jullie inzet! 
 
LIEF EN LEED 
Helaas kon eind vorig jaar onze wijkpredikant Elisabeth Posthumus Meyjes haar werkzaamheden tijdelijk niet 
verrichten. Een griep en een ontsteking achter haar oog hebben haar geveld. 
Gelukkig gaat het nu wat beter. 
Afhankelijk van de resultaten van de behandeling zal zij in de loop van januari haar taken gedeeltelijk hervatten. 
Wij wensen haar en haar man veel sterkte in de komende periode en bidden voor een spoedig herstel  in dit 
nieuwe jaar. 
U allen ook een gezegend 2020. 
Met vriendelijke groet, 
Gijs Schaap. 
 
 
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 broederge-
meenschap 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! 
 

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.  

 

VREDE ZIJ MET U ALLEN, ASSALAAMUALAIKUM 

Aan: De Driebergse kerkgemeenschappen,   

Bij onze buren van de Turkse moskee gemeenschap werd vandaag gezegd dat ‘we leven in een tijd waarin ego-

isme overheerst. Dit is echter onverenigbaar met ons geloof. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en 

liefdadig zijn naar ons gezin, onze omgeving en uiteindelijk naar de hele gemeenschap. We dienen onszelf deelge-

noot te maken in de eventuele zorgen van onze buren en deze verminderen. Wanneer onze buren in blijdschap 

verkeren, moeten we hun vreugde delen en deze vergroten”.   

Het lijkt ons mooi, als Marokkaanse moslimgemeenschap, deze boodschap van de Turkse moslimgemeenschap te 

delen met onze Driebergse kerkgemeenschappen.   

Wij hopen dat het laatste deel van de boodschap zeker nu geldt, wanneer jullie in vreugde jullie kerstdagen vie-

ren. Wij wensen jullie al het goede toe, voor nu, 2020 en daarna,  

  

Bestuur van de Islamitische Stichting Annasr   

 

 


