
 

Zondagse Nieuwsbrief 
Wijkgemeente Catharijne 

Zondag  15 december 2019 
m.m.v. Cantorij 

 
Voorganger:  Ds. Gerrit van Dijk 
Ouderling:   Ariadne Roelants 
Diaken:  Jorrit Berkel  
Orgel:     Paul van Oosten 
Kosters: Corma Schaap en Ella Oostenbrugge  
Lector:  Barend Samsom 
Crèche:  Elisabeth Sollman 
Kindernevendienst: Rebekka en Bram 
Beamist: Mylene en Michel v.d. Berg 
___________________________________________________ 

VOOR DE DIENST  
Orgelspel 
Welkom door ouderling van dienst 
Stilte ter voorbereiding 
  

 INTREDE 
Binnenkomst ambtsdragers;  
aansteken Paaskaars en Adventskaarsen 
Lied: Psalm 85 vers 1 en 3 “Gij waart goedgunstig 
voor uw land, o Heer” 
Bemoediging en groet 
Cantorij Kyrie van Mozart 
Lied: 1002 Een volk op weg gezet vers 1,2, en 3 door 
cantorij, refreinen door allen. 

DE SCHRIFT 

Zondagsgebed 
Kinderen in het midden - Adventsproject 
Lezing uit het Oude Testament: 2 Samuel 7:  1 – 16  
Ter afsluiting van de lezingen: 
 L Woorden van de Heer - 
 G wij danken God. 
Lied: Psalm 78 vers 24 en 25””Ja Juda heeft Hij tot 
zijn stam verkoren. 
Uitleg en verkondiging 
Muziek 
Cantorij en gemeente: Scheur toch de wolken weg 
en kom ZZZ 673 
 

GAVEN EN GEBEDEN 
Bloemengroet gaat ter bemoediging naar mevr. 
Tineke v.d.  Wal, verblijft in het Diakonessenzieken-
huis, wie wil de bloemen wegbrengen? 
Het echtpaar Ad en Janneke van Zanten - van Dusschoten 
zijn op 20 december 45 jaar getrouwd zijn, wij feliciteren 
hen van harte. (Jachtlaan 12a, 3972 TV Driebergen)  
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk 
Onze Vader 
Collecten 
 

ZENDING EN ZEGEN 
We zingen het kinderlied: “Kom we volgen de ster” 
Cantorij: 436 (als intro op slotlied) 
Slotlied: 435 Hef op uw hoofden, poorten wijd vers 1 
en 2 
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, 3e Advent:  
KiA: Kerstcampagne – Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland: 
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In jeugddorp De Glind wonen 120 
getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren die door allerlei problemen niet meer thuis 

kunnen wonen. Ze worden opgevangen in gezinshuizen, die gerund worden door ouders die er 
vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt kinderen structuur, continuïteit 
in zorg en veiligheid binnen de omgeving van een bestaand gezin. De Rudolphstichting, eigenaar 
van De Glind, gelooft sterk in de helende kracht van het gewone gezinsleven. Met de opbrengst 
van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Nederland licht op hun pad bieden richting een 
goede toekomst. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. Helpt u mee? 

 
 

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


KERSTSTUKJES 
Veel mensen gaven gehoor aan de oproep om spullen voor kerststukjes in te leveren. En groene takken waren 
ook in overvloed aanwezig. Alle ingrediënten lagen afgelopen zondag op de tafels klaar en het was prachtig om te 
zien dat veel gemeenteleden, jong en oud aan de slag gingen. Sommigen aarzelden of ze het wel zouden kunnen, 
maar stegen boven zichzelf uit. Het resultaat was een grote, bonte verzameling. De meeste stukjes zijn direct zon-
dag weggebracht. Niet iedereen was in de gelegenheid om dat te doen. De overgebleven exemplaren staan nog in 
de kerk, voorzien van een adres waar ze naar toe mogen. En het vriendelijke verzoek is of er zondag mensen zijn 
die alsnog de stukjes willen bezorgen. Alvast dank daarvoor. Dank ook aan alle handen die dit mede mogelijk ge-
maakt hebben! 
 
PASTORAAL 
Als gemeente leven we mee met Johan Voet. Vele kennen hem van zijn orgelspel in onder andere Sparrenheide. 
Deze week heeft hij de laatste chemokuur ondergaan. De kuren hebben veel gevergd van zijn conditie, maar Jo-
han is vol goede moed dat hij nu weer kan gaan herstellen. We bidden hem daarbij kracht toe in de komende we-
ken en maanden. Sterkte wensen we ook zijn ouders, zijn vader onderging vorige week een geslaagde ingreep. 

"Tijdens de ADVENTSPERIODE zijn de vitrines achter in de kerk weer ingericht met kerststallen en groepen van 

overal uit de wereld. Van primitief tot meer luxe exemplaren, maar allen vertellen op eigen wijze het verhaal 

van de geboorte van Jezus."  Een prachtige verzameling in de vitrines.  

 GELEGENHEIDSKINDERKOOR KINDERKERSTVIERING GROTE KERK   
Op dinsdag 24 december om 19.00 uur is er in de Grote Kerk een gezamenlijke 
kinderkerstviering. Hiervoor willen we een koor vormen van kinderen en jongeren 
die een aantal kerstliederen instuderen en uitvoeren.  Ben jij ergens tussen 4 en 14 
jaar en houd je van zingen? Dan is dit je kans. Geef je op, doe mee, je mag ook een 
vriend(in), buur jongen of buurmeisje meenemen.   
Zondag 1 december zijn we gestart met repeteren, zondag 15 december gaan we 
na de dienst om 11.30 uur weer verder. Jij doet toch ook mee  Grote Kerk. Je kunt 

je opgeven bij Liesbeth van der Kwast-Heek (liesbethvanderkwast@gmail.com).  

KERSTCONCERT ZONDAG 15 DECEMBER  2019 

Na verschillende optredens in de maanden april en juni staat er zondag 15 december 
een bijzonder en mooi feestelijk Kerstconcert op het programma . 
Er worden bekende kerstliederen gezongen zoals Joy to the world, A Christmas 
Alleluia, Oh Holy Night en meer. Daarna zingt het Koor het Kerstoratorium ‘Een Nieuw 
Begin’. 

Het Concert begint om 19.30 uur in de Grote Kerk , Hoofdstraat Driebergen. 
De Kerk is open vanaf 19.00. Toegang gratis; collecte aan het einde van het concert ter 
bestrijding van onkosten. 
Wij heten u van harte welkom en neem uw vrienden en familie mee! 

ADVENTSVIERING OUDEREN WIJKGEMEENTE CATHARIJNE 17 DECEMBER 2019  

Op dinsdag 17 december a.s. organiseert de Taakgroep Pastoraat een adventsbijeenkomst voor (80+) ouderen, 
aanvang 10:30 uur.  De liturgische viering wordt geleid door ds. Aleida de Hoog, met pianobegeleiding door Gerrit 
Pijper.  Hierna is er een gezellig samenzijn,  met aansluitend een lunch om 12:30 uur. De verwachting is, dat de 
bijeenkomst tot uiterlijk 14:00 uur zal duren.  

In verband met de catering, verzoeken wij u  om u vóór 13 december a.s. aan te melden bij mevr. Liesbeth van 
der Ploeg; telefoonnummer 0343-520683, het juiste mailadres is: ldvdploeg@gmail.com. !!! 

Als u vervoer nodig hebt, adviseren wij u gebruik te maken van de belbus (tel: 0343-523004) of 
regiotaxi.  In geval van nood, kunt u zich voor vervoer aanmelden (vóór 15 december)  bij mevr. 
Heleen van den Brom, telefoonnummer 0343-514531, mailadres: brombog2@gmail.com.  

U bent op 17 december vanaf 10:30 uur van harte welkom. Namens de sectiecoördinatoren, Meindert Kingma  
 

 
 



Festival of nine Lessons and Carols  zondag 22 december a.s. 
 
Op zondag 22 december bent u van harte welkom om deel te 
nemen aan het Festival of nine Lessons and Carols. 
Het Cantatekoor Driebergen o.l.v. Margo van Biezen zal, alleen 
en samen met u, bekende en onbekende carols zingen in deze 
bijzondere dienst, met begeleiding van orgel, strijkkwartet, 
contrabas en hobo. 
In 1918 werd op het King’s College in Cambridge voor het eerst 
op kerstavond een dienst gehouden waarin negen teksten uit de 
bijbel werden gelezen, afgewisseld met het zingen van Engelse 
kerstliederen (carols). Daarmee werd een traditie geboren en ook in 
Nederland is op veel plaatsen het Festival een opmaat geworden 
naar Kerst. 
In zowel de lezingen als de liederen wordt de aanloop naar de 

geboorte van Jezus Christus verwoord vanaf het begin (Genesis) tot aan de komst van de koningen bij de stal. 
De keuze van de liederen varieert per Festival, hoewel een aantal carols vrijwel altijd wordt gezongen: Once in 
Royal David’s City aan het begin van de dienst en aan het eind Hark the Angels sing. 
De wijkpredikanten Gerrit van Dijk en Aleida de Hoog zullen de inleiding en de lezingen verzorgen.  
Het Festival vindt plaats in de Grote Kerk, Hoofdstraat 115 te Driebergen en begint om 19.30 uur. 
U bent van harte welkom! 

 

  

 
 
 
 

 


