
 

 

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

Zondag 10 november 2019 
OOGSTDIENST/VOEDSELBANK 

 
    Voorganger:  ds. Elisabeth Posthumus 

 Meyjes 
Ouderling:   Anja Homburg 
Diaken: Jorrit Berkel  
Orgel:    Wouter Harbers 
Kosters: Ella van Oostenbrugge en 

 Corma Schaap 
Lector: Gerard van Donselaar 
Crèche:   ? 
Kindernevendienst: Mathilde en Tiny 
Beamist:        Bert de Goede 

 

VOOR DE DIENST 

Orgelspel 

Begroeting 

Stilte ter voorbereiding 
   INTREDE 

Binnenkomst ambtsdragers en aansteken van de paaskaars 

Bemoediging  

V  Onze hulp is de Naam van de Eeuwige 

G  die trouw houdt tot in eeuwigheid 

G  en niet loslaat wat zijn hand begon. 

V  die trouw houdt tot in eeuwigheid G en niet loslaat wat 

zijn hand begon. 

Lied 225: Zingen wij van harte zeer … 

Kyriegebed TAIZE 

Gloria Psalm 103: vers 1 en 2 

Groet 

 
DE SCHRIFT 

Gebed bij de opening van de Schrift 

Moment met de kinderen de heilige Maarten   

Kinderlied 744: Sint Maarten strijdbaar man’ 

Lezing uit het Oude Testament: 1 Kronieken 29, vers 10-16 

Psalm 103 ver 3 en 4: 

Evangelielezing Lucas 17: vers 11-19 

Acclamatie psalm 103 vers 9 

Overweging 

Orgelspel 

Lied 737: vers 1,2,12, 14, 15,21 ‘Jeruzalem mijn vaderstad’  

 

GAVEN EN GEBEDEN 

Geloofsbelijdenis lied 344 ‘Wij geloven een voor een’ 

Bevestiging ambtsdragers 

Wie kan gaat staan 

Presentatie nieuwe ambtsdragers 

V  Gemeente aanvaardt U Ab van Westreenen, Jan Sinke en 

Ron Spruit als ambtsdrager in uw midden en wilt u hen 

steunen bij hun dienstwerk 

Gemeente Ja 

Lied 418:  vers 1 en 3 ‘God schenk ons de kracht’ 

Allen gaan zitten 

 

Bloemengroet: ter bemoediging  en met een hartelijke groet 

Christa Smit, Uilenkamp 1 

Gebeden: Dankgebed – voorbeden – stil gebed – 

gezamenlijk Onze Vader 

Elke bede beantwoord met lied 368: ‘Heer, hoor ons bidden’.  

Collecten: “Nuvole Bianche” van Ludovico Einaudi op de 

vleugel 
 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied 416:   ‘Ga met God’  

Zegen: Allen  AMEN, AMEN, AMEN  

Orgelspel 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Na de dienst 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 10 NOVEMBER   OOGSTDIENST: VOEDSELBANK.  VOEDSEL INZAMELEN EN COLLECTE: 
Afgelopen woensdag was het dankdag. We zamelen vandaag voedsel in ter ondersteuning van de voedselbank. Want ook in 
Driebergen zijn er mensen die in (stille) armoede leven. De kerken zien zich daarom genoodzaakt nog vaker in te springen om aan 
meer mensen hulp te kunnen verlenen. Ook de kerken in Driebergen hebben hiermee te maken. Uit een breed kerkelijke onderzoek 
volgt de conclusie dat de effecten van de kredietcrisis en economische neergang nog steeds 
zichtbaar zijn in het aantal hulpvragen bij de kerken. Die hulpvragen zijn spectaculair gestegen. 
Helpt u mee dit project te ondersteunen? 
 

INZAMELING VOOR VOEDSELBANK: 10 NOVEMBER vóór en nà de kerkdienst!! 
Zoals elk jaar wil de Diaconie van de Protestantse Gemeente Driebergen ook in november weer 
voedsel inzamelen voor de Voedselbank Utrechtse Heuvelrug. Dit gebeurt op zondag 10 november 
2019. Er zullen dan kratten in de hal van de kerk staan om meegebrachte producten in te deponeren. Dit zijn geschikte voedselwaren: 
jam, chocopasta, aardappelpuree, pasta, rijst, blikjes vis, thee, ontbijtgranen, beschuit, ontbijtcrackers, ontbijtkoek, limonade-siroop, 
pot-groenten, soep blik/pak, olijf-/zonnebloemolie  SAMEN DELEN DOET ZO GOED! 
 



 

 

LIEDERENCYCLUS RUST EN VREDE VAN HUUB OOSTERHUIS   “TEKSTEN EN MUZIEK DIE JE RAKEN” 
De Catharijne Cantorij zal op 10 november ‘s avonds om 19.30 uur in de GROTE KERK de liederencyclus Rust en Vrede 
uitvoeren. Deze ‘gezangen voor uitvaart en afscheid’ zijn geschreven door Huub Oosterhuis en getoonzet door Tom 
Löwenthal. Het zijn teksten en muziek die je raken en waar je stil van wordt! In deze tijd aan het einde van het kerkelijk 
jaar wordt door velen stilgestaan bij de overledenen.  De cantorij staat onder leiding van dirigente Lieke van 
Oostenbrugge. De muzikale begeleiding is door Paul van Oosten - orgel, Bas Verheijden - piano en zijn dochter Sterre 
Verheijden - viool. De solopartijen worden gezongen door Inge van Keulen en Lieke van Oostenbrugge. Ook is in de 
meeste liederen een deel gemeentezang opgenomen.   
De toegang van deze vesper is uiteraard gratis, er is alleen een uitgangscollecte voor een vrijwillige bijdrage. De 
opbrengst van deze collecte, na aftrek van noodzakelijke kosten, is bestemd voor de Voedselbank. 
 
DINSDAG 12 NOVEMBER  IKO LEZING  IN  ’T HOGE LICHT 10:00 uur:  “DE AARDKORST IS 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.  
 
WOENSDAG 13 NOVEMBER  20.00 UUR  locatie “t Hoge Licht  “ZIN IN POPMUZIEK” 
Samen luisteren en spreken over de betekenis van (pop)muziek. Mensen geloven in muziek, worden er door geraakt, aan 
het denken gezet, getroost, door elkaar geschud, een spiegel voorgehouden, vergezichten aangereikt. Popmuziek 
wortelt stevig in gospel en spirituals. En door met andere oren te luisteren, ontdek je soms onverwachte nieuwe lagen 
in heel bekende nummers. Denk aan U2 en BLOF, Maar ook Queen en Depeche Mode, Nick Cave, Lady Gaga, Johnny 
Cash, Elvis Presley, Michael Jackson, om maar een paar namen te noemen. 
Ga mee op ontdekkingsreis naar de zin die in popmuziek zit. En vertel ook je eigen verhaal: welke muziek raakt jou? 
Opgave bij ds. Gerrit van Dijk, tel.: 0343-758523  mailadres: gerritvandijk@wgcatharijne.nl 
 
CRECHE 
We zijn blij, dat er weer nieuwe jonge mensen zijn bijgekomen in onze gemeente die hun kinderen naar de crèchedienst 
brengen. Dat is één van de redenen, dat we nieuwe mensen zoeken: op 10 nov, 22 dec en met ingang van 5 jan van het 
nieuwe jaar 2020. En ondergetekende moet om gezondheidsredenen deze taak neerleggen. Dus: Wie wil één keer per 5 
á 6 weken ons kleine ploegje versterken en een keer op onze jonge kinderen passen? U kunt zich opgeven bij Heleen 
v.d. Brom: na de kerkdienst, of telefonisch: 514531 of per mail: brombog2@gmail.com 
 
AANWEZIGHEID/BEREIKBAARHEID DS ELISABETH POSTHUMUS MEYJES 
Eind novemberverhuizen wij naar Culemborg vanuit het hoge noorden. Om die reden zijn mijn werkdagen tot aan 
december niet vast. Ik zal aanwezig of bereikbaar zijn op:  Vanaf 3 december zullen mijn vaste werkdagen vallen op 
dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik ben dan bereikbaar op telefoonnummer 0345 507953 (boodschap graag inspreken) en 
via email ds.elisabethpm@wgcatharijne.nl 
Komende week aanwezig:    Maandag 11, dinsdag 12 en vrijdag 15 november 
Van 17 november tot 1 december ben ik afwezig vanwege de verhuizing. 
 
ACTIVITEITEN AGENDA, locatie  ’t Hoge Licht: 

- Iedere woensdagmorgen 10.15 uur Bijbellezen  “Jozef en zijn grote broers” 
- Dinsdag 12 november 10.00 uur IKO-lezing, “De aardkort in beweging”, door Jan Lambert 
- Woensdag 13 november 20.00 uur “Zin in Popmuziek” ds. Gerrit van Dijk 
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