
 

Zondagse Nieuwsbrief 
Wijkgemeente Catharijne 

Zondag na Kerst  29 december 2019 
 

Voorganger: Ds. Gerrit van Dijk 
Ouderling: Harrie Smit 
Diaken: Ries Jelier  
Orgel:    Walter vd Brom 
Kosters: Ella van Oostenbrugge en 

   Corma Schaap 
Lector: Heleen v.d. Brom 
Crèche:  Elisabeth Sollman 
Kindernevendienst: Bram 

Beamist: Bert de Goede 

_____________________________________________ 
VOOR DE DIENST  

Orgelspel 
Welkom door ouderling van dienst 
Stilte ter voorbereiding 
  
 INTREDE 
Binnenkomst ambtsdragers;  
aansteken Paaskaars en Adventskaarsen 
Lied: 139 vers 1 en 3  “Heer, die mij ziet zoals ik ben”  
Bemoediging en groet  
 
Smeekgebed 
Glorialied: Hemelhoog 591 vers 1,2, en 4 

 

DE SCHRIFT 
Gebed 
Kinderen in het midden 
Lied: Psalm 8b “Zie de zon, zie de maan” 
Begin kindernevendienst 
 
Schriftlezing: Psalm 8 
Lied: Psalm 8 vers 1, 2, 3 en 6 “Heer onze Heer, hoe heer-
lijk en verheven” 
Schriftlezing: Matteus 2: 13-18 
Ter afsluiting van de lezingen: 
 L Woorden van de Heer - 
 G wij danken God. 
Lied: Psalm 4 “Laat als ik roep mij op U hopen 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
Lied: 221 “Zo vriendelijk en veilig als het licht” 
 

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

ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied 518 vers 1 en 5 “Hoe helder staat de morgenster” 

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: Wycliffe Bijbelvertalers: 
Waarom Bijbelvertaalwerk? Het is ons doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen 
taal. Hiermee geven we invulling aan de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) om alle volken tot Zijn leerlingen te 
maken. Wereldwijd is er nog Bijbelvertaalwerk nodig voor miljoenen mensen die samen ruim 1.600 talen spreken. 
Deze mensen hebben op dit moment nog geen toegang tot Gods Woord in een taal die ze het best begrijpen. 
Helpt u mee dit werk mogelijk te maken? 
 

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”.   

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


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   

GEZAMENLIJKE DIENST IN  ’T HOGE LICHT 
Dinsdag 31 december 19.30 uur: Ds. Aleide de Hoog zal in deze dienst voorgaan. 
 
Woensdag 1 januari 10:30 uur;  op deze eerste morgen van het nieuwe jaar komen we ook bij elkaar in een 
gezamenlijke dienst in ’t Hogel Licht. Ds. Aleida de Hoog gaat dan voor. 
Tijdens de koffie/thee is er gelegenheid om elkaar een gezegend nieuw jaar toe te wensen 

Zondag 5 januari 10.00 uur;  Ds. Elisabeth Posthumus Meyes 

 

 


