
  

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

13 oktober 2019  
  

 Voorganger:   ds. Gerrit van Dijk  

 Ouderling:    Harry Smit     

 Diaken:    Jorrit Berkel  

Orgel:      Paul van Oosten  

Kosters:   Ella van Oostenbrugge en Corma Schaap  

Lector:    Thijs v.d. Berg  

Crèche:    Heleen v.d. Brom  

Kindernevendienst: Rebekka Geitenbeek en Bram Dekker  

 Beamist:    Henk Westerhoff  

  

 

Aanstaande zondag is er weer Premezzo voor alle jongeren in de leeftijd van 11-18 jaar. Premezzo wordt elke tweede 
zondag van de maand georganiseerd. Tijdens de dienst hebben wij onze eigen bijeenkomst waar elke keer weer 

andere onderwerpen aan bod komen. Tot komende zondag!  



   

MEDEDELINGEN  
COLLECTE ZONDAG 13 OKTOBER: Wereldvoedseldag: Bendejongeren opgeleid tot topkok:  

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. 
Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een 

kookschool gestart waar kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Ze leren hoogwaardige en 
gezonde gerechten te bereiden met lokale producten. Per jaar is er voor 200 jongeren plaats op de kookschool. De 

school werkt samen met twintig restaurants, waar jongeren stage kunnen lopen en na hun opleiding kunnen 

werken. Anderen worden geholpen om zelf een kleinschalig eethuis te beginnen. Onder de leerlingen bevinden 
zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te 

volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het 
belangrijke proces van vrede en verzoening. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk 

voor jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten.  Van harte aanbevolen.   

  

CONTACTGEGEVENS PREDIKANTEN:   

ds Gerrit van Dijk: e-mail: gerritvandijk@wgcatharijne.nl tel. 06-31515565 of 0343-758523 ds Elisabeth 

Posthumus Meyjes e-mail: ds.elisabethpm@wgcatharijne.nl tel. nr. is tot nadere aankondiging  050-

5532194; bij haar afwezigheid s.v.p inspreken zodat zij terug kan bellen. ds Aleida de Hoog blijft: e-mail: 

madehoog50@gmail.com tel. 06-21893914  

  

AANWEZIGHEID DS. ELISABETH POSTHUMUS MEYJES KOMENDE MAANDEN:  

Werkdagen in oktober: 7,8, 9 – 15,17,18 en 20 -  21,22,23  en 30 en 31 In 

november: 1, 4, 5, 6 en 10 – 11,12 en 15!  

De laatste twee weken van november heb ik verhuizingsvakantie.  

Vanaf december zijn mijn werkdagen dinsdag, donderdag en vrijdag.  

  

AFWEZIGHEID PREDIKANTEN :  

Aleida de Hoog van 14 oktober t/m 20 oktober  

Gerrit van Dijk van 20 oktober t/m 26 oktober   

  

ZONDAGAVOND 13 OKTOBER OM 19:30 UUR Taizéviering in de Grote Kerk.  We zingen samen - vaak herhalend – korte 

(meerstemmige) liederen in, we lezen samen uit de Bijbel, zeggen onze gebeden en zoeken we de stilte.  Na afloop wordt er 

koffie en thee aangeboden en is er gelegenheid voor ontmoeting. Van harte welkom voor iedereen!  

 

************************************************************************************************ 

BERICHT VAN DE WIJKKERKENRAAD 

Wijkkerkenraad Catharijne heeft Ab van Westreenen benoemd tot diaken. Hij heeft deze benoeming 

aanvaard. Conform de kerkorde kunnen bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de 

bevestiging van gekozene worden ingebracht door stemgerechtigde leden van Catharijne. Deze dienen binnen 

vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad (Ron Spruit, 

scriba@wgcatharijne.nl  te worden ingediend.  

Bevestiging zal plaats vinden in de dienst van zondag 10 november, door ds. Elisabeth Posthumus Meyjes. 
In deze dienst zal ook Jan Sinke worden bevestigd als diaken en Ron Spruit worden herbevestigd als ouderling. 

****************************************** 

Het is vanaf 13 oktober de bedoeling géén Zondagsbrief meer af te drukken, maar uitsluitend een aantal  

Nieuwsbrieven bij de uitgangen neer te leggen die indien gewenst kunnen worden meegenomen. De liturgie wordt 

vanaf 13 oktober alleen nog weergegeven via de beamer.  

Van de liturgie worden er vanaf 13 oktober alleen nog een aantal met grote letter gedrukt.  Nogmaals wijzen wij 

iedereen erop dat via de website www.wgcatharijne.nl een abonnement kan worden genomen op de Nieuwsbrief 

Catharijne. 

************************************************************************************************* 

 



AGENDA VAN VERDIEPEN EN ONTMOETEN, locatie  ’t Hoge Licht:  

- Iedere woensdagmorgen10.30 uur Bijbellezen  “Jozef en zijn grote broers”  

- 1 x per maand “Wees niet bang ”Samuel Wells lees en studiekring ds. Henk Reinders 30 oktober 20.00 uur  

- Zaterdag 2 november “Running Diner ”Ontmoeting gemeenteleden in huiselijk sfeer (zie inschrijfformulier in 

Kerknieuws!  

- 8 november Filmavond kijken we naar “Still Alice”  

- 7 november Geloof in economie ds. Gerrit van Dijk  locatie Nieuw Salem   

- 13 november Zin in Popmuziek ds. Gerrit van Dijk   

 

WERKGROEP DUURZAAMHEID GROENE KERK  

De nieuw gevormde werkgroep komt iedere maand met een TIP om over na te denken en om te doen. We 
zien al verschuivingen naar minder vlees eten, flexitariers en vegetariërs. Maar wist u dat veganisten geen 

dierlijke producten gebruiken en toch lekker eten.  Kom koken en proeven!  

Tip 2: Geef je op voor de cursus van twee avonden VEGANISTISCH KOKEN in De Ontmoeting, naast de Grote Kerk. 

We beginnen met koken om 17.00 uur en hopen met een gevulde maag om 19.30 te vertrekken. Data 7 en 21 
november. Kosten €10,- per avond.  

Opgave bij Bram Dekker bramdekker2012@gmail.com of 518826. Maximaal 10 cursisten.  

  

Help ons om samen een Groene Kerk te worden!  

 

TERUGBLIK OP ZONDAG 6 OKTOBER:  Na weken van voorbereiding: de uitnodigingen de deur uit, de catering 

geregeld, de beamer gemaakt, het orgel gestemd, extra stoelen klaargezet - was het dan zover.  

De bevestiging van onze nieuwe predikanten, Gerrit van Dijk, Elisabeth Posthumus Meyjes en Aleida de Hoog  door 

Trinette Verhoeven (predikant van de Classis Utrecht). Zij ontvingen daarna de zegen van collega predikanten, 
ambtsdragers en Martien van Kesteren.  Afwisselend namen de nieuwe dominees  een gedeelte van de dienst voor 

hun rekening. Bij terugkomst uit de kindernevendienst, zongen de kinderen een lied, werd door Lenie en Johan het 

stokje overgedragen aan Elisabeth en sprak Meindert vanuit het pastoraat Aleida toe.  

Na de zegen werden Gerrit, Elisabeth en Aleida toegesproken door de voorzitter van de AK, Cees van der Kooi , 
door collega Henk Reinders en door de voorzitter van de Wijkkerkenraad Gijs Schaap. De regen kwam met bakken 

naar beneden, maar in de kerkzaal ging de zon schijnen en was de blijdschap voelbaar.  

In Nieuw Salem was er onder het genot van een drankje en een broodje gelegenheid om de nieuwe predikanten te 

feliciteren.  Wijkgemeente Catharijne gaat een mooie tijd tegemoet met dit enthousiaste drietal. Wij wensen ze 
alle goeds toe.   Namens de kerkenraad, Anja Homburg  

  

LIED VAN DE KINDEREN:   Ter gelegenheid van de intrededienst van ds. Postumes Meijes, ds. Van Dijk en ds. de 

Hoog op zondag 6 oktober 2019.  

  

Welkom in onze Wijk  
"In naam van Oranje"  

 Kamiel van der Laan  Abraham J. Schooleman en G.J. van Kerlen  

  
   Zie  Ger - rit,  A-lei - da, E - li - sa - ha-beth!  Ze  pre - ken bij ons in de  

  
 kerk.  Een  luis - te - rend oor  en gaan  voor  in  ge-bed.  Ze  

= 120   



 

  

CONCERT ZATERDAG 12 OKTOBER:   

Uitnodiging van Lieke van Oostenbrugge (dirigente van de cantorij) Omdat ik vanuit de kerk, mijn 
familie en mijn vriendenkring al jaren de vraag krijg wanneer ik nou eens in de buurt kom zingen, 

leek het me leuk om een soloconcert te organiseren in mijn geboortedorp. Op 12 oktober gaat het 
dan eindelijk gebeuren: samen met pianiste Hanke Scheffer verzorg ik een liedrecital met liederen 

van onder andere Robert Schumann en Richard Strauss. Het concert begint om 20.00u, de deuren 

van de Grote Kerk zijn open vanaf 19.30u. De toegang is gratis. Wel vragen we om een vrijwillige 
bijdrage om de kosten te kunnen dekken. Het richtbedrag voor de bijdrage is 10 euro per 

persoon. Na afloop van het concert bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee. 
De eerste consumptie is gratis, daarna is het voor eigen rekening. Ik zie u graag op 12 oktober in 

de Grote Kerk! Groeten, Lieke van Oostenbrugge.  

  

DRIEBERGEN IKO LEZING WOENSDAG 16 OKTOBER OM 10 UUR IN DE PARKLAANKERK: Parklaan 7. “Lelijk?” door  

Jacquelina Berkhout Wat is lelijk? Welke zintuigen gebruiken we hiervoor? Umberto Eco schreef in 2007 het boek 

‘De geschiedenis van de lelijkheid’. Ook blijkt dat veel filosofen zich de vraag stellen: ‘Is lelijkheid rijker dan het 

simpel ontkennen van het mooie?’ Hoe gaan wij in het heden om met lelijkheid? Wat zijn de negatieve effecten 

van het nastreven van schoonheidsidealen? Kortom lelijk?  Voor vervoer: Tiny Kingma 518799.  

  

ZONDAG 20 OKTOBER: TAFELS VAN HOOP.  

Evenals vorig jaar houden we ook in Driebergen een tafel van Hoop, een initiatief van de Raad van Kerken en de 
Diaconie. Het gaat om een ontmoeting aan tafel van vluchtelingen, asielzoekers, illegalen en Driebergers rond de 

maaltijd. We hebben al enkele gezinnen bereid gevonden iets uit hun streek te bereiden. U bent van harte welkom, 

wellicht met een vluchtelingengezin uit uw buurt.  

We beginnen om 17.30 met een alcoholvrij glaasje en om 18.00 uur gaan we aan tafel. We rekenen ook op 
kinderen.  Graag opgeven op dinsdag 15 oktober tussen 16.00 en 18.00 uur bij Lidy Nijhof (517890) of per email:  

bramdekker2012@gmail.com.  Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.  

  

SPIRITUEEL REISJE 9 NOVEMBER NAAR LEIDEN:  

2019 en 2020 zijn voor Leiden belangrijke 'jubileumjaren'.  

400 jaar geleden zag Rembrandt in deze stad voor het eerste het licht; en na jaren van ballingschap vertrokken 
vanuit hier de 'founding fathers' naar Amerika, voor hen een land van belofte, waar zij hun geloof vrijelijk konden 

belijden. Deze zgn. Pilgrims hebben hun sporen in Leiden nagelaten.  

Prachtige routes zijn in deze sfeervolle stad uitgezet, die elkaar voor een groot deel kruisen, zowel in tijdspad als in 

letterlijke zin.  

Vervoer: de treinreis en de kosten van eten en drinken voor deze dag zullen, incl. reis (op basis van de kortingkaart), 
€ 45,00 zijn.  

Opgave en informatie bij: idavanduuren@gmail.com  515793, h.h.w.weeda@gmail.com (Mieke) 06-54703902 of 
dickvlot38@gmail.com  06-27461974  

  

 



Amnesty Brieven:  

Beste mensen, Eind dit jaar stop ik met het verzorgen van de Amnestybrieven. Het wordt te zwaar (deze maand 
word ik 81 jaar). Dat betekent dat er nog 2 personen overblijven voor dit vrijwilligerswerk, waarvan één persoon 

helpt met het vouwen en uitdelen van de brieven in de kerk. Het overige werk moet dan gedaan worden door één 

persoon. Dat houdt in: -brieven en informatie downloaden -brieven zo nodig corrigeren -brieven naar de drukker 
brengen en ophalen -gebruiksklaar maken voor versturen per mail naar de briefschrijvers - brieven klaarmaken 

voor het uitdelen in de kerk - contact opnemen met de dienstdoende predikant - stukje schrijven voor op de 
liturgieën. Dat is op zich allemaal goed te doen, maar wel wat veel voor één persoon. Het zou dan ook fijn zijn als 

één van u zich betrokken voelt voor het werk van Amnesty en tijd kan vrijmaken om te helpen.  Vriendelijke groet 

Trudy Martens-Weinbeck Wijkgemeente Catharijne,   

  

  

  

  

Getijdengebeden op Nieuw Hydepark  

  

Maak het stil in jezelf en bid mee  
  

Maandag t/m vrijdag om 

9:30 en 21:30 uur  
  

in de kapel van Nieuw Hydepark,   

Driebergsestraatweg 50 in Doorn of 
via het internet  

  

  

Workshop psalmzingen  

  

Op 11 september, 9 oktober en 6 november 2019  zal 

ds. Gert Landmanvoorafgaand aan het avondgebed  

het lezen en zingen van onberijmde psalmen inoefenen  
  

Aanvang 20.00 uur in de kapel 

Iedereen is van harte welkom!  
  

  

Voor meer informatie en contactgegevens:   

 

  

  

  

WWW. BIDINDEBINNENKAMER.   NL   



INDELING PASTORALE SECTIES Wijkgemeente Catharijne,   

  

  

Sectie  Coördinator  Telefoon  E-Mail  Predikant  

1  Leen Terlouw  0343 515799  leenterlouw@hetnet.nl  ds. Gerrit van Dijk  

2  Meindert Kingma 

(wnd.)  

0343 518799  mentkingma@casema.nl  ds. Elisabeth  

Posthumus Meyjes  

3  Meindert Kingma  0343 518799  mentkingma@casema.nl  

4  Elly Dekker  0343 518826  egpdekker@gmail.com  ds. Gerrit van Dijk  

5  Tiny Liebeek  0343 518572  t.liebeek@ziggo.nl  ds. Aleida de Hoog  

6  Liesbeth van der Ploeg  0343 520683  ldvdploeg@gmail.com  

7  Martine Koerts  0343 512869  martinekvdb@gmail.com  ds. Gerrit van Dijk  

8  Margreet le Clercq  0343 517692  margreet@leclercq.nl  

9  Heleen van den Brom  0343 514531  brombog2@gmail.com  

10  Leen Terlouw  0343 515799  leenterlouw@hetnet.nl  

  

  

Stratenverdeling over de secties  

Sectie 1  

Sportlaan, ’t Haagje, Patrimoniumstraat, Arnhemsebovenweg (gem.grens tot M.v.Carnbeelaan), Noorderplantsoen,  

Van Oosthuyselaan, Loolaan, Esdoornlaan, Middellaan, Verheullaan, Sparrenlaan, Acacialaan, Larixlaan,  

Kraaybeeklaan, Weth.Verhaarlaan, park Seminarie, Park Sparrendaal, Kraaybeek, Diederichslaan, Drift, Heidestein, 

Bornia, Tempelhof.  

  

Sectie 2  

Arnhemsebovenweg M.v.Carnbeelaan tot Traay, M.v.Carnbeelaan, Nassau Odijcklaan, J.v.Gaesbeeklaan, de 
Wetstein Pfisterlaan, C.Schellingerlaan, J.v.Limbeeklaan, de Beautfortlaan, W.v.Abcoudelaan, van Heeckerenlaan, 

van Westrhenenlaan, Traay (ten noorden Arnh.bovenweg), Oosterstraat, Oosterdwarslaan, Baden Powellaan, 

Verl.Horstlaan, J. Manger Catslaan, Sparrenheide, de Blauwvoet.  

  

Sectie 3  

Arnhemsebovenweg Traay tot Hydeparklaan, van Heemstrastraat, van Wassenaarstraat, Cordesstraat,  

v.d.Muelenstraat, Vijverlaan, Zonstraat, Zonnehof, Traay v.d.Muelenstraat tot Arnh.bovenweg, Brinkseweg, 
Welgelegenlaan, Kennedylaan, Buntlaan, Dennenlaan, Boomgaard, Coolsmahof, Coolsmalaan, Park Welgelegen,  

mw.Leinweberlaan, Bosbeemd, Beeklaan, Horstlaan, Verl.Horstlaan, Hydeparklaan, de Horst, 
Driebergsestraatweg/Hydepark, Manger Catslaan, Van de Meenestraat, Beelaerts van Bloklandstraat.  

  

Sectie 4  

Burgemeesterpark, Bosstraat, Burgemeesterlaan, mw.Van Vollenhovenpark, Rozenstraat, Secretarislaan,  



Wethouderslaan, Hermanshof, dr.Hermansstraat, Weidestraat, Binnenhof, Laan van Blommerweerd, van 
Berckstraat, Heetveld, Catharijnestraat,de Griffel, de Lei, Traay v.d.Muelenstraat tot Hoofdstraat, Nassaulaan, 

Lindelaan, Oranjelaan.  

  

Sectie 5  

Hoofdstraat Kerkplein tot Meenkselaan, idem Bosstraat tot Lindelaan, Rijsenburgselaan Kerkplein tot Damhertlaan,  

Kerkplein, Kerkstraat, Buzziburglaan, Drieklinken, Xaveriuslaan, Valentijn, Bouwlust,  

Oostrom, Engelenburg, Groenhoek, Korte Dreef, Tussen de Dreven, Lange Dreef Engweg tot Damhertlaan, de Prins, 

de Engh, Meenkselaan, Engweg Hoofdstraat tot Meenkselaan, Jagerspad, Edelhertlaan, Reelaan,  

Rodenbergsedreef, Zocherdreef, Van Wulvenhof, Valck Lucassenhof, Geerlig Riemerhof, De Lanoy Meyerhof, 
Barend Kraalhof, Van Bockom Maaserf, Bierens de Haanerf, Kapelleland.   

  

Sectie 6  

Rijsenburgselaan Damhertlaan tot Jachtlaan, Schippersdreef, Damhertlaan, Valkenkamp, Sperwerkamp,  

St.Hubertuslaan, de Wouw, Uilenkamp, de Havik, de Buizerd, Jachtlaan, Jagersdreef, de Sluis, de Warande, 
Vossenkamp, de Vos, Marterkamp, de Marter, de Wezel, W.Floorlaan, A.v.Lutzenburglaan, Ien Daleslaan, J.de 

Heerlaan, Lange Dreef Damhertlaan tot St.Hubertuslaan, de Hermelijn.  

  

Sectie 7  

Hoofdstraat 7, Hoofdstraat NS tot Kerkplein, van Vrijberghestraat, F.Boerwinkelhof, W.Harzinghof, Kleinloolaan,  

Emmalaan, Kon.Wilhelminalaan, J.Glaudemanslaan, H. Kraemerlaan, Prins Hendriklaan, van Rijckevorselstraat, 
Dr.Schaepmanlaan, Florastraat, van Asch van Wijklaan, A.v.d.Heijdenplein, Visser ’t Hooftlaan, W.Banninglaan, 

J.Eijkmanlaan, H.Kraemerlaan, Kardinaal Alfrinklaan, Majoor Bosshardthof. 

  

Sectie 8  

De Woerd, Hoge Woerd, Faunalaan, Roerdomp, Reiger, Meerkoet, Aalscholver, Fuut, Waterhoen, Boterbloem, 

Klaproos, Grutto, Kievit, Scholekster, het Scherpenzeel, Langbroekerdijk, Krommesteeg.  

  

Sectie 9  

Hoofdstraat Meenkselaan tot Akkerweg, idem Lindelaan tot Horstlaan, Engweg Meenkselaan tot Akkerweg,  

Parklaan, Hogesteeg, Weth.Teselinglaan, Sterrenboslaan, Rosariumlaan, N.v.Eybenlaan, D.C.Mullerlaan,  

Dennenhorst, van Bijnenlaan, Esmeyerlaan, Schotellaan, Pr.Irenelaan, Pr.Bernhardlaan, Pr.Marijkelaan, 

Pr.Margrietlaan, Kon.Julianalaan, Pr.Beatrixlaan, Pr.W.Alexanderlaan, Pr.Clausplantsoen, Eikenlaan, 
Zuiderplantsoen, Akkerweg, Beukenhorst, Gooyerdijk, Kloosterlaantje, Dennenburg, Rehoboth.  

  

Sectie 10   

Buiten de gemeentegrenzen van Driebergen.  

  

  

KOPIJ VOOR DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF EN WIJZIGINGEN VOOR DE WEBSITE DOORGEVEN   

Gegevens voor de website, kopij of wijzigingen voortaan doorgeven aan Bert de Goede (bert@hdegoede.nl)  

  

Soms krijgen wij bericht dat een Nieuwsbrief niet (meer) ontvangen wordt. Meestal zal deze dan te vinden zijn 

onder de “Spam”. Maar de Nieuwsbrief is vanaf de dag van verzending ook te vinden op de website 
www.wgcatharijne.nl  

  

Kopij voor de volgende Zondagsbrief:   

Uiterlijk maandagavond 14 oktober 2019, naar nieuwsbriefwgcatharijne@gmail.com    
  

Een hartelijke groet van de kerkenraad.  

  

http://www.wgcatharijne.nl/
http://www.wgcatharijne.nl/

