
 

 

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

Zondag 17 november 2019 
     

Voorganger:  Prof.dr.E.Schroten 
Ouderling:   Berend Ponger 
Diaken: Ries Jelier  
Orgel:    Maarten van Kapel 
Kosters: Jan Sinke en  

Ella van Oostenbrugge  
Lector: Geja Achterberg 
Crèche:  Elisabeth Sollman 
Kindernevendienst: Arendi en Tiny 
Beamist:        Henk Westerhoff 

 

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

INTREDE 
Binnenkomst ambtsdragers 
Aansteken Paaskaars 
Orgelspel 
Bemoediging en groet  
Psalm 85: 1, 3 en 4 ”Gij waart goedgunstig voor uw 
ladg, o Heer” 
Kyriëgebed met gezongen acclamatie ‘Kyrië’  
Glorialied:  305 “Daar kraait een haan, een goed 
bericht” 
Kinderen in het midden 
Kinderlied:  ‘Wij gaan voor even uit elkaar’  
   

DE SCHRIFT 
Gebed bij de opening van de bijbel 
Lezing uit het Nieuwe Testament:  Marcus 13 : 1 – 8 en 
24 – 32  

L ‘Woorden van de Heer’ 
  G ‘Wij danken God’   
 
Lied 451: 1, 2 en 5 “Richt op uw macht, o here der 
heerscharen” 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
Lied 769: 1, 2, 4 en 6 ‘Eens als de bazuinen klinken’ 
  

GAVEN EN GEBEDEN 
Bloemengroet: de bloemen gaan deze morgen naar Alie 
en Bert Kramer, zij mogen hun Gouden 
Huwelijksjubileum vieren. Wie wil de bloemen 
wegbrengen? 
Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 
gezamenlijk gebeden  ‘Onze Vader’ 
Collecten 
  

ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied  756 : 1, 2, 3, 4, 5 en 6 ‘Laat komen, Heer. Uw 
rijk’ 
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 17 NOVEMBER: ZWO-project: Kerk zijn in woord en daad De vrijheid van Cubaanse kerken werd 
vroeger lange tijd door de overheid ingeperkt. Nu bloeien ze weer op en dat in een tijd waarin de samenleving hen hard 
nodig heeft. De economische crisis heeft zijn weerslag op ouderen, zieken en kinderen. De kerk wil er voor hen zijn en 
zet verschillende sociale projecten op, voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en voor kinderen met een 
problematische thuissituatie. Om als kerk beter voorbereid te zijn op deze groeiende diaconale taak is er veel behoefte 
aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba 
met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Wij vragen hiervoor uw steun. 
  
BLOEMENGROET VANUIT DE GEMEENTE 
Vanmorgen staan wij na de dienst weer in Salem met de intekenlijsten voor de Bloemengroet.  
Het gaat om de maanden februari t/m mei 2020.  We hopen dat jullie allemaal weer mee willen doen om degenen die 
het nodig hebben met het Zondags boeket te verrassen. Een tip: Neem zo nodig je agenda mee. Tot zondag na de 
dienst. Anneke en Maria 
 
SCHRIJVEN VOOR AMNESTY = SCHRIJVEN VOOR RECHT Deze derde zondag van de maand worden er ook weer 
Amnestybrieven uitgereikt om naar de onderstaande landen én hun ambassades te sturen.  

- Egypte: Bekende advocaat opgepakt na protesten De bekende Egyptische mensenrechtenadvocaat Mahienour 
elMasry verliet op 22 september het openbaar ministerie toen agenten in burger haar een busje in duwden en 
naar een onbekende plek brachten. Een aanklager verhoorde ElMasry over ongefundeerde aanklachten, 
waaronder ‘het steunen van een terroristische organisatie’en ‘het verspreiden van onjuiste informatie’.  



 

 

- Tanzania: Journalist opgepakt om hem de mond te snoeren Op 29 juli pakten zes agenten in burger de 
gerespecteerde journalist Erick Kabendera thuis op. Zonder opgaaf van reden. Vermoedelijk zit hij vast omdat 
hij onderzoek doet naar de mensenrechtensituatie in Tanzania en daarover bericht in binnen en buitenland. 
Sinds zijn arrestatie gaat het slechter met de gezondheid van Kabendera. Hij heeft ademhalingsproblemen en 
een van zijn benen is verlamd. Hij wordt hiervoor behandeld in het ziekenhuis.  

- Israël: Palestijnse mensenrechtenwerker nog langer vast Israël houdt Ayman Nasser (rechts) al meer dan een 
jaar vast zonder hem ergens voor aan te klagen. Nasser werkt bij Addameer, een mensenrechtenorganisatie die 
onder meer opkomt voor de rechten van Palestijnse gevangenen. Nasser heeft last van een chronische 
ontsteking van de dikke darm en een hernia in zijn rug. Hij moet voor zijn klachten regelmatig naar een medisch 
specialist. Maar de gevangenis staat hem dat niet toe.  

 
IKO LEZING WOENSDAG 20 NOVEMBER PARKLAANKERK 10:00 uur:   
” Vogels in de tuin, altijd welkom” door Erwin van Laar 
Deze dia lezing behandelt het leven van de vogels in de tuin door de vier  jaargetijden heen.  
Aan de hand van het opknappen en herinrichten van een oude tuin kijken we hoe het vogelleven zich ontwikkelt. Door 
het ophangen van nestkasten kunnen we het plezier in de tuin nog aanzienlijk vergroten. 
Erwin van Laar is natuurfotograaf en liet ons eerder genieten van prachtige natuuropnamen en leuke verhalen . 
Voor vervoer: Tiny Kingma 518799 
 
DONDERDAG 21 NOVEMBER LEVENSEINDE EN HOOP inloop 19.45 uur ’t Hoge Licht. Vanaf 19.45 uur inloop met 
koffie/thee. 
In maart jl. is er over het thema levenseinde een voorlichtingsavond in de Grote Kerk geweest bedoeld voor een breed 
publiek. Door de inleiders van de avond – Martin Smalbrugge, specialist ouderengeneeskunde VUMC en mw. Fia 
Oomen, geestelijk verzorg – weer zeer verhelderend gesproken over de begrippen, achtergronden en protocollen rond 
voltooid leven, euthanasie en palliatieve zorg.  Tegelijk kwamen er ook vragen naar boven rond Bijbelse noties als het 
leven als een geschenk van de Schepper, compassie met de lijdende mens en de belijdenis van hoop op eeuwig leven. 
Wat is de betekenis daarvan in het debat rond het levenseinde? 
In het voorjaar bezochten ds. Henk Reinders en ds. Aleida de Hoog een symposium (georganiseerd door de PKN) over 
levenseinde en de rol van de pastor in dit debat. Zij willen als een vervolg op maart verslag doen van de uitermate 
positieve en inhoudsrijke bijdragen van deze dag.  
Opgave i.v.m. de koffie en thee, bij voorkeur per e-mail: madehoog50@gmail.com of domineereinders@kpnmail.nl 
 
Donderdag 21 november 20.00 uur LOCATIE NIEUW SALEM “DE KIJKBIJBEL VAN REMBRANDT” 
Bijbelverhalen bekijken door de ogen van Rembrandt 
Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn overleg. Maar zijn werk is nog springlevend en volop in de 
belangstelling. Veel van wat Rembrandt maakte, is gebaseerd op Bijbelse verhalen. Nu is het unieke van Rembrandt dat 
het hierbij niet gaat om “plaatjes” bij praatjes. Het zijn geen illustraties die hij maakt. Eigenlijk legt Rembrandt met zijn 
verbeelding het verhaal uit. Hij preekt met potlood, pen en kwast. Het is zonder meer de moeite waard om zijn beelden 
op je te laten inwerken. De visuele “preken” vormen dan ook het decor van 4 avonden. Per avond zullen we een aantal 
afbeeldingen onder de loep nemen en tegen het licht houden. We zullen de tijd nemen om er met elkaar naar te kijken 
en het veerhaal zoals Rembrandt het ons laat zien tot ons nemen.  
Opgave bij ds. Gerrit van Dijk email: gerritvandijk@wgcatharlijne.nl 
 
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). 
 
ACTIVITEITEN AGENDA, locatie  ’t Hoge Licht: 

- Iedere woensdagmorgen 10.15 uur Bijbellezen  “Jozef en zijn grote broers” 
- Donderdag 21 november 20.00 uur “Levenseinde en Hoop” Aleida de Hoog en Henk Reinders 

Locatie Nieuw Salem: 
- Donderdag 21 november 20.00 uur De kijkbijbel van Rembrandt. Opgave bij ds. Gerrit van Dijk 

mailto:madehoog50@gmail.com
mailto:domineereinders@kpnmail.nl
mailto:gerritvandijk@wgcatharlijne.nl

