
 

Zondagse Nieuwsbrief 
Wijkgemeente Catharijne 

Zondag 9 februari 2020 
JOHAN DE HEER DIENST  

 
Voorganger: Ds. Gerrit van Dijk 
Ouderling: Gijs Schaap 
Diaken: Jan Sinke 
Orgel:    Paul van Oosten 
Kosters: Ella van Oostenbrugge en ?  
Lector: Leen Terlouw 
Crèche:  Anneke Sinke en 

 Ina van Ginkel  
Kindernevendienst: Peter Tabbers 

Beamist: Henk Westerhoff 

_____________________________________________ 
VOOR DE DIENST  

Orgelspel 
Welkom door ouderling van dienst 
Stilte ter voorbereiding 
  
 INTREDE 
Binnenkomst ambtsdragers;  
Aansteken Paaskaars  

Lied JdH 569: “Heer wees Gij mijn gids” 

Bemoediging en groet  
Verootmoediging 
Gebed 
Lied JdH 150: “Welk een vriend is onze Jezus” 
Lezing van de Wet (delen uit de Bergrede, Matteus 5-7) 
 
Jezus zei: ‘Jullie moeten goed weten met welk doel ik ge-
komen ben. Ik ben niet gekomen om de wet van Mozes of 
de andere heilige boeken weg te doen. Ik ben juist geko-
men om hun echte betekenis te laten zien. 
Luister goed naar mijn woorden: Zo lang als de hemel en 
de aarde bestaan, zal er geen punt of komma uit de wet 
verdwijnen. De wet zal altijd blijven bestaan, totdat alles 
gebeurd is wat er gebeuren moet. 
Stel dat iemand het kleinste regeltje van de wet afschaft, 
en dat hij anderen leert om dat ook te doen. Dan zal hij 
op de laatste plaats komen in Gods nieuwe wereld. Maar 
stel dat iemand zich aan de hele wet houdt, en dat hij an-
deren leert om dat ook te doen. Dan zal hij op de eerste 
plaats komen in Gods nieuwe wereld. 

Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt 
worden. Daar gaat het om in de wet en in de andere hei-
lige boeken. 
Ga naar binnen door de smalle poort. Want door die 
smalle poort kom je bij het eeuwige leven. Het is een 
moeilijke weg, en het lukt maar weinig mensen om die 
weg te vinden. De meeste mensen kiezen de makkelijke 
weg, de weg met de brede poort. Dat is de weg naar de 
dood. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Gezongen gebed: JdH 80:  “Elk uur, elk ogenblik” 
 
Kinderen in het midden 
Begin kindernevendienst: We zingen “We gaan voor even 
uit elkaar” 
 

 DE SCHRIFT 
Schriftlezing: Exodus 1 
 Lector:   Woorden van de Heer 
 Gemeente:  Wij danken God 
 
Lied JdH 461: “God leidt ons, leidt met Vaderhand” 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
Lied JdH 757:  “Meester, hoe kunt Gij zo slapen” 

 
GEBEDEN EN GAVEN 

Bloemengroet: de bloemen gaan deze zondag met een 
hartelijke groet naar Corma Schaap, Uilenkamp 
Wie wil de bloemen wegbrengen? 
Gedachtenis: de heer J. van Barneveld,  
Lied 920: “Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild” 
Dankgebed, voorbeden, stilte, gezamenlijk gebed Onze 
Vader 
Inzameling van de gaven. 
Lied JdH 33: “Daar ruist langs de wolken” 
Lied JdH 213: “Scheepke onder Jezus hoede” 
 

ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied JdH 232: “Waarheen pelgrims” 
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. 

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

 

MEDEDELINGEN  
COLLECTE ZONDAG  SOFAK, Stichting ondersteuningsfonds allochtone kerken: 
SOFAK is een christelijke stichting die interkerkelijk georiënteerd is. Wij waarderen de gezamenlijke traditie waarin wij 

als kerken staan en het uitgangspunt van onze visie is dan ook de geestelijke eenheid van de kerk van alle eeuwen en 

plaatsen door de Geest van God. Hierin laten we ons leiden door het principe van Efeze 4: 5:  Eén Here, één geloof, 

één doop. Binnen deze geestelijke eenheid zien wij in de verscheidenheid van kerken het veelkleurige karakter van God 

terug en is de diversiteit aan kerken wat ons betreft een rijkdom voor Nederland. Praktisch gezien herkennen we de 



apostolische geloofsbelijdenis als een centrale verwoording van het geloof van de kerken van alle eeuwen. De Bijbel 

zien wij als het door Gods Geest geïnspireerde Woord van God. Als stichting willen we allochtone kerken 

ondersteunen. Dat doen we door financiële steun te verlenen, maar ook op verschillende andere manieren. In de 

ontwikkeling van SOFAK zijn wij onderweg op nieuwe wegen. Financiële ondersteuning is een belangrijk deel van het 

werk en tegelijkertijd zijn de contacten en begeleiding van kerken verbreed en zijn wij benieuwd waar deze nieuwe 

wegen ons leiden.  Wij vragen uw steun voor deze stichting. 

ZONDAG 9 FEBRUARI ”JOHAN DE HEER DIENST” 10.00 UUR 
In deze kerkdienst krijgen de liederen van Johan de Heer een plek in de dienst. De liederen zijn aangedragen door ge-
meenteleden uit onze wijk. Johan de Heer woonde en werkte lang in Driebergen. Hij gaf aan het begin van de 
20ste eeuw een liedbundel uit die zijn weg vond naar vele christelijke gezinnen.  
 
ZONDAG 9 FEBRUARI OM 19.30 UUR TOP2000 KERKDIENST! 
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. En door een andere manier van luisteren krijgen sommige popsongs een andere lading: Human 
van Rag’n’Bone Man, Believe van Mumford &amp; Sons en The Cross van Prince bijvoorbeeld.  
 
In kerken door heel Nederland worden diensten gehouden waarin popmuziek een prominente plek inneemt. Dat gaat 
nu ook gebeuren in de Grote Kerk in Driebergen. Het bijzondere aan deze Top2000kerkdienst is dat alle onderdelen van 
een ‘gewone’ kerkdienst zijn vervangen door popsongs. 
De muziek worden met passie en veel gevoel gespeeld worden door de band Major 
Seventh. De band bestaat uit zes 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, het verhaal van God en 
mensen.  
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting in Nieuw Salem. De toegang is vrij.  
Aan het eind wordt een collecte gehouden voor de onkosten (richtbedrag € 10).  
 
BLOEMENGROET, intekenlijst 
Vandaag is het weer zover. Na de dienst staan we met de Intekenlijsten voor de Bloemengroet in Salem. Het gaat om 
de zomermaanden juni t/m september 2020. Deze maanden zijn altijd wat lastiger in te vullen i.v.m. vakanties enz. 
Toch moet de Bloemengroet doorgaan. In je agenda is beslist nog wel een plekje te vinden. Met jullie hulp komen de 
lijsten zeker weer vol. Vriendelijke groet, Anneke en Maria 
 
IKO LEZING DINSDAG 11 FEBRUARI OM 10 UUR IN ’t HOGE LICHT “De aardkorst in beweging” door Jan Lambert  
De buitenste rand van de aarde is een zeer dunne schil van gesteenten, die continu in beweging is. De daarop liggende 
continenten verplaatsen zich daardoor, zodat Amerika en Europa ongeveer 3 cm per jaar uit elkaar gaan. Deze 
verschuiving is ook verantwoordelijk voor o.a. aardbevingen, gebergtevorming, tsunami’s en vulkanisme. Welke 
processen zitten hier achter? In deze lezing zal nader ingegaan worden op de ontdekkingstocht hiernaar. Een zeer 
actueel onderwerp door Jan Lambert, bioloog/geoloog  
Voor vervoer: T. Kingma 518799. 
 
AGENDA VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN: 

• 9 februari TOP2000 Kerkdienst met de band Major Seventh om 19.30 uur GROTE KERK  

• 11 februari IKO lezing, 10.00 uur “De aardkorst in beweging” door Jan Lambert in ’t Hoge Licht 

• 13 februari – Samen lezen in de Bijbel: Exodus. Tijd: 10.30 – 11.30 uur (Koffie/thee vanaf 10.15 uur) ’t Hoge Licht 

• 13 februari “KIJKBIJBEL van Rembrandt”. Veel van wat Rembrandt maakte, is gebaseerd op Bijbelse verhalen. Deze 

keer kijken we naar hoe Rembrandt de Heilige Familie verbeeldt. Locatie: Nieuw Salem, van 20.00 tot 22.00 uur. 

• 19 februari – Zin in popmuziek. Welke popmuziek heeft bijzondere betekenis voor jou en wat raakt je in die mu-

ziek? Deze avond is bedoeld om jouw verhaal te delen en muziek te laten horen. Om elkaar te inspireren. Geef bij 

aanmelding aan of en welke popsong jij wilt laten horen (0343-758523 of gerritvandijk@wgcatharijne.nl). Locatie: 

Nieuw Salem, van 20.00 tot 22.00 uur. 

• 20 februari – Samen lezen in de Bijbel  Exodus Tijd 10.30 – 11.30 uur (koffie/thee vanaf 10.15 uur) ’t Hoge Licht. 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk dinsdag 11 februari naar: nieuwsbriefwgcatharijne@gmail.com 
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