
 

 

Z O N D A G S B R I E F  
Protestantse wijkgemeente Catharijne 

Zondag 1 december 2019 
Eerste advent en Heilig Advondmaal 

 
Voorganger:  ds. Gerrit van Dijk  
Ouderling:   Ron Spruit, Harrie Smit, Ariadne Roelants, Anja Homburg, en Berend Ponger 
Diaken:  Ries Jelier, Jorrit Berkel, Clara Hagen,   
Orgel:     Paul van Oosten 
Kosters:  Bram Dekker, Theo Visser 
Lector:  Dixie Veenstra 
Crèche:   Elisabeth Sollman 
Kindernevendienst: Mathilde, Hanneke,  
Beamist:        Mylene en Michel v.d. Berg  

 

VOOR DE DIENST  
Orgelspel 
Begroeting door ouderling van dienst 
Stilte ter voorbereiding” 
 
  INTREDE 
Binnenkomst ambtsdragers 
Aansteken Paaskaars 
Lied 276: “Zomaar een dak boven wat hoofden” 
Bemoediging en groet  
Verootmoediging 
Lezing van de Wet: Matteus 5: 17 – 19; 38 – 48  
Lied 281: vers 1 t/m 5  “Wij zoeken hier uw aangezicht” 
 

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed 
Kinderen in het midden 
Begin kindernevendienst 
Schriftlezing: Genesis 49: 8 – 12  

L ‘Woorden van de Heer’ 
 G ‘Wij danken God’ !  

Lied: 78  vers 1 en 24 “Mijn volk, ik ga geheimen 
openleggen” 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
Lied: 972 vers 1, 2, 5, 7  “Hoe goed, o Heer, is ’t hier te 
zijn”. 
  

DIENST VAN DE TAFEL 
Bloemengroet deze zondag de bloemen ter bemoediging 
naar Gerdien Verhoef, Groenhoek 42 en Johan Voet, 
Faunalaan  145. Wie wil de bloemen wegbrengen? 
Voorbeden: Dankgebed – voorbeden - stil gebed en 
gezamenlijk ‘Onze Vader’. 
Inzameling van de gaven 

Tafelgebed uitlopen op het gezamenlijk gebed Onze Vader  
Vredegroet  
Delen van brood en wijn 
Dankgebed. 
 

ZENDING EN ZEGEN 
Zingen van projectlied “Kom volg de ster” (melodie The 
first Noël) 

 
 
Slotlied 444:  “Nu daagt het in het oosten” 
Zegen  
Allen:  AMEN, AMEN, AMEN  
Orgelspel 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Voor iedereen is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in 

de hal en zalen van Nieuw Salem. Er is koffie, thee en 

limonade. Welkom allen.  

 

 

 



 

 

MEDEDELINGEN 

COLLECTE ZONDAG Zondag 1 december, 1e Advent: 
KiA: Kerstcampagne – Collecte voor aidswezen in Zambia: 
Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn ouders overleden zijn aan aids. Conwa hakte hout voor de 
bouw, geen vetpot en zwaar werk. Hij was steeds te moe om te leren. Zijn cijfers op school holden achteruit. Geen mens 
die hem hielp, uit angst dat hij besmet was met het hiv-virus. Laat geen kind er alleen voor staan. In Zambia zijn zo’n 
20.000 gezinnen met tieners zoals Conwa als gezinshoofd. Zambiaanse kerken sporen deze gezinnen op. Conwa’s 
schoolgeld werd betaald, zodat hij zijn middelbare school kon afronden. Toch blijkt geld niet voldoende. Zijn zorgen 
drukken zwaar op zijn jonge schouders. Gemeenteleden en kerkleiders leren nu hoe ze ‘maatje’ kunnen zijn voor tieners 
zoals Conwa. De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje: iedere twee weken bezoekt hij drie weeskinderen en hun gezinnen. 
Hij geniet van hun vorderingen op school. We collecteren in onze kerk voor dit werk van Kerk in Actie. Dankzij uw steun 
kunnen meer maatjes getraind en meer weeskinderen gesteund worden. Laat geen kind er alleen voor staan! 
 
"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.  
Met repeteren starten we op de 1e Adventszondag (1 december) om 11.30 uur in de 
Grote Kerk. Je kunt je opgeven bij Liesbeth van der Kwast-Heek 
(liesbethvanderkwast@gmail.com). 

 
KERSTSTUKJES MAKEN 
Zondag 8 december, 2e Advent: kerststukjes maken met jong en oud 
Volgende week, zondag 8 december gaan we kerststukjes maken voor mensen die in de decembermaand een beetje 
extra aandacht verdienen. We starten na afloop van de dienst in Nieuw Salem. Voor een broodje wordt gezorgd.  
Inzameling versiering voor kerststukjes:  
Om het milieu sparen, zijn we opzoek naar bakjes en versiering voor kerststukjes (dennenappels, prikkers, kleine 
kerstballen, kaarsen, etc.) Ook de niet-reclame huisjes van de Albert Heijn spaaractie (zoals het kerkje) zijn welkom 
 
Zondag 1 december staan er bij de entree van de kerk verhuisdozen waar je je versiering in kunt doen. Kom je later deze 
week materialen brengen, kan dat in de verhuisdoos in de consistorie. 
Wie heeft er nog een taxus, den of spar in de tuin die we mogen komen snoeien? Bel Kamiel (06-10775240) 
 
WOENSDAG 11 DECEMBER IKO LEZING, PARKLAANKERK  “Het Magnificat van Bach”door Camile Verhamme 
Niet ieder die het Magnificat van Bach kent zal weten dat er 2 versies van dit werk bestaan. De 1e en nauwelijks bekende 
was tevens Bachs 1e grootschalige werk dat hij in 1723 in Leipzig schreef ter gelegenheid van het kerstfeest. Sinds de 
late Middeleeuwen was het traditie om aan het Magnificat 4 Duitse en Latijnse lofzangen toe te voegen. Bach heeft dat 
ook gedaan en u zult die 4 zogenaamde Lauden vandaag ook kunnen beluisteren. 
In deze lezing krijgt u wat meer te horen over de achtergrond van het Magnificat, maar de hoofdzaak zal bestaan uit een 
behandeling van elk van de delen waaruit het werk van Bach bestaat, waarbij de nadruk telkens zal liggen op de relatie 
tussen de tekst en de muziek. Anders gezegd: welke zogenaamd retorisch-muzikale middelen gebruikte Bach om de 
inhoud van de tekst tot zijn recht te laten komen. Camiel Verhamme is musicoloog en liet ons al heel vaak van 
schitterende muziek genieten. 
 
VRIJDAG 13 DECEMBER KERSTMARKT OP DE TRAAIJ EN NIGHT OF LIGHT IN DE GROTE KERK! 
Vrijdag 13 december van 16.00 tot 21.00 uur, wordt op de Traaij de Kerstmarkt gehouden. 
Evenals voorgaande jaren  zullen er in samenwerking met de Raad van Kerken Driebergen,  
kaarsjes worden uitgedeeld. U ontvangt een kaartje waarop alle kerkdiensten vermeld staan die 
rondom de Kerst in ons dorp worden gehouden!  
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“KAARSJE AANSTEKEN”, dat kan in de Grote Kerk, waar de stilte kan worden gezocht, muziek geluisterd en een kopje 
koffie/thee of warme chocolademelk worden gedronken. De Grote Kerk is verlicht met kaarsen. Wij hopen u te 
ontmoeten. 
 
SPIRITUEEL REISJE 14 DECEMBER NAAR VIERAKKER EN VORDEN IN DE ACHTERHOEK  
In Vierakker bezoeken we de “Willibrorduskerk”. Het interieur van deze parochiekerk is uitbundig vormgegeven in een 
overdadige-barokke stijl. Het werk van de kunstenaars en ambachtslieden, behorende tot de z.g. “Utrechtse School in 

de neogotiek”, wordt gerekend tot een van de meest belangrijke, nog bestaande 19e 
-eeuwse binnenruimten van Nederland. Wij worden door een plaatselijke gids 
rondgeleid. In Vorden hopen we de “Dorpskerk, ook wel de “Antoniuskerk” of de 
“Hervormde kerk” te bezoeken. In 1995 zijn enkele van de interessante 
muurschilderingen weer zichtbaar gemaakt. Na de lunch bezoeken we het 
“Heiligenbeeldenmuseum” in Kranenburg bij Vorden. Hier kunnen we genieten van 
de “Kerstgroepententoonstelling” uit de collectie van Jacob Graansma. De nadruk van 
zijn collectie ligt op oude groepen uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Italië. Alles 
bij elkaar een spirituele voorbereiding voor het komende Kerstfeest. Dit reisje is ook 
geschikt voor mensen die niet gemakkelijk lopen. Verwachte kosten: 45 euro p.p. 
inclusief koffie, lunch, entrees en reiskosten. Vervoer per auto: We starten om 9.00 
uur. Opgave deelname uiterlijk 9 december: 
idavanduuren@gmail.com 06-13249834;  
h.h.w.weeda@gmail.com (Mieke) 06-54703902;  
dickvlot38@gmail.com 06-27461974 

 
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, mailadres: 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 
  
WERKGROEP DUURZAAMHEID GROENE KERK . 
De werkgroep Duurzaamheid Groene Kerk is bestaat uit leden van De wijken Catharijne , Hoge Licht en Traject. Een van 
onze activiteiten is: elke maand een tip over zorgvuldiger omgaan met de aarde. 
Voor november deze tip: ondanks dat het nog niet echtkoud is buiten toch eens nadenken over het gasverbruik. De 
verwarming een graadje lager en misschien een extra shirtje aantrekken of nadenken over thermo ondergoed. We 
zullen het milieu hier niet mee redden, maar alle beetjes helpen.   
Namens de werkgroep, Tiny Kingma. 
 
AGENDA “VERBINDEN EN ONTMOETEN”  
 4  december Bijbellezen 10.15 uur ’t Hoge Licht 
  Geloof in economie 20.00 uur  Nieuw Salem 
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