
 

 

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

Zondag 20 oktober 2019 
Viering Heilig Avondmaal 

 

Voorganger:  ds. Elisabeth Posthumus Meyjes 
Ouderlingen:   Gijs Schaap, Ron Spruit, Evert Geitenbeek, Ariadne Roelants  
Diakenen:  Clara Hagen, Jan Geurkink, Jorrit Berkel  
Orgel:     Walter van den Brom 
Kosters:  Theo Visser, Jan Sinke 
Lector:  Barend Samsom 
Crèche:   Anneke Sinke, Ina van Ginkel 
Kindernevendienst: Margreet 
Beamist:   Bert de Goede 
 

VOOR DE DIENST 

Orgelspel 

Begroeting 

Stilte ter voorbereiding 
  

INTREDE 

Bemoediging  Lied 298 (cantorij en gemeente) 

Psalm van de zondag: 15: 1 (cat.) en 4 (gemeente) 

Kyriegebed: 

 
Glorialied:  303 vers 1, 2, 3  

Kinderen in het midden 

Kinderlied: 175 ‘Wij hebben een sterke stad’  

vers 1 twee keer, vers 4 één keer 

  

DE SCHRIFT 

Groet 

 
Gebed bij de opening van de bijbel 

Lezing uit het Oude Testament: 2 Samuel 5 vers 6, 9-10 

Lied: 860 vers 1 en 4 

Lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 18, 1-8 

Acclamatie: dienstboek p. 527 ‘U komt de lof toe’  

Overweging 

Muziek: voorspel voor lied 385 

Lied: 385:  1, 2 (allen)  3 (Cantorij) , 4  (allen) 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

Bloemengroet 

Gebeden 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk 

onzevader 

Respons:  368 j (4 stemmig) 

Collecten 

 

VIERING MAALTIJD VAN DE HEER  

Opdragen van de gaven  

Nodiging  

Tafelgebed: lied 403c 

Na het Tafelgebed gaan wij staan en bidden samen het 

“Onze Vader”  

Vredegroet  

Gemeenschap van brood en wijn: 

Tijdens de gemeenschap: 

Lied 68aUbi caritas et amor (Lied 568a) 

Lied 234 ‘Die met ons deelt’ 

Dankgebed 

 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: 418 ‘Ga met God’ 

Zegen 

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.

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar Isa van de Berg, Valentijn.   



 

 

MEDEDELINGEN 
COLLECTE ZONDAG 20 OKTOBER: Plaatselijke gehandicapte pastoraat: 

Met deze collecte ondersteunt u het vele werk dat we in onze gemeente doen om samen, 
mensen met en zonder beperking, kerk te kunnen zijn. Samen leven, samen geloven? 
Gewoon Doen! Enkele van de vele activiteiten: Pastorale begeleiding, geestelijke verzorging 
en bevordering van integratie van mensen met een beperking onderling en in het dorp, 
bijbelgespreksgroepen, individuele catechese, doop- en belijdeniscatechese. 
We organiseren om de twee jaar een uitje. Iedere eerste en derde vrijdagavond van de 
maand is het Goedenavondcafé geopend van 19.30-22.15 uur, in ’t Hoge Licht, Klaproos 2. 
Uw steun voor dit werk is onmisbaar. 

 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Vandaag kunt u weer Amnesty-brieven meenemen  
 
U kunt schrijven voor: 
Bangladesh: Student geschorst vanwege afkomst 
Op 6 september schorste de Cox’s Bazar universiteit in Bangladesh de 20-jarige 
student Rohima Akter Khushi vanwege haar Rohingya- identiteit. Zij studeerde 
rechten en zat al in het tweede semester. Nu zit ze thuis en is ze depressief geworden. Haar huis voelt aan als een 
gevangenis. 
 Hiermee schendt Bangladesh het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Dat 
stelt dat iedereen, zonder discriminatie, recht heeft op onderwijs. 
 
India: 
Negen Indiase mensenrechtenactivisten uit verschillende delen van het land zijn in 2018 gearresteerd onder een 
uiterst strenge antiterrorismewet. De wet wordt vaak gebruikt om critici van de regering het zwijgen op te leggen. 
De negen activisten hebben niets misdaan. Ze verdedigden de rechten van de armste gemeenschappen in India, 
waaronder de Dalits en de Adivasi’s. 
 
Egypte: Waar is mensenrechtenonderzoeker Ibrahim? 
Ibrahim Ezz El-Din werd in de nacht van 11 juni 2019 op straat met geweld opgepakt door agenten in burger. 
Sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Zijn familie en advocaten hebben op het politiebureau in Caïro 
gevraagd waar hij was, maar de autoriteiten ontkennen dat hij vastzit. 
 
Meer informatie over de gevangenen waarvoor u kunt schrijven, ontvangt u bij de brieven. 
 
AANWEZIGHEID/BEREIKBAARHEID DS ELISABETH POSTHUMUS MEYJES 
Met een hele vracht doosjes ben ik op 6 oktober geland in wijkgemeente Catharijne. 
Martin en ik verhuizen pas eind november naar Culemborg vanuit het hoge noorden. 
Om die reden zijn mijn werkdagen tot aan december niet vast. 
Ik zal aanwezig of bereikbaar zijn op: 
 

Woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 oktober 
Maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 oktober 
Woensdag 30, donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november 
Maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 november 
Maandag 11, dinsdag 12 en vrijdag 15 november 
Van 17 november tot 1 december ben ik afwezig vanwege de verhuizing. 
 

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 
 
AFWEZIG : 
Gerrit van Dijk van 20 oktober t/m 26 oktober 

mailto:ds.elisabethpm@wgcatharijne.nl


 

 

DANK 
Wat ben ik dankbaar voor alle fije mensen om mij heen. Zoveel lieve kaarten, mensen die de dankdienst voor het 
leven van Pim bezochten en zomaar een bemoedigend knikje gaven. Dank u wel! 
U weet niet half hoe gedragen ik mij voel. 
Een bijzondere ervaring! 
Ida Mol. 
 
CRECHE 
We zijn blij, dat er weer nieuwe jonge mensen zijn bijgekomen in onze gemeente die hun kinderen in de 
crechedienst brengen. Dat is één van de redenen, dat we nieuwe mensen zoeken: op 3 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 4 á 5 (misschien wel 6 of 7...)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, telefonisch: 514531 of per mail: brombog2@gmail.com 
 
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 
- 13 november Zin in Popmuziek ds. Gerrit van Dijk 

 
VRIJDAG 1 NOVEMBER “HERDENKEN IN DRIEBERGEN” 

Op veel plaatsen in ons land worden in november de overledenen herdacht. Ook in 
Driebergen is in de Grote Kerk de gelegenheid voor iedereen om stil te staan bij het 
verlies van zijn of haar dierbare. Iedere inwoner is dan ook van harte welkom 
gedurende deze avond. In de kerk is dan ruimte om stil te zijn, een kaars aan te steken 
en de naam te noemen. Vanaf 19.00 uur is de kerk geopend en kan iedereen vrij 
inlopen. Gedurende perioden van een half uur zal het afwisselend stil zijn, een gedicht 
worden gezegd of muziek klinken. Bij binnenkomst kan de naam van de overledene 
worden opgegeven. 

 
Om 19.30 uur zal er een korte plechtigheid zijn, waarin de opgegeven namen genoemd zullen worden en de 
naamkaartjes aan een boomtak bevestigd zullen worden. Rond 20.00 uur eindigt deze plechtigheid en is er 
gelegenheid om samen na te praten met koffie / thee. De boomtak met de kaartjes zal tot eind november in de 
GedachteNis van de kerk blijven staan. 
 
Deze herdenking is een initiatief van de protestantse wijkgemeente Catharijne en de ondernemingen Alcuon 
Uitvaartverzorging en Stichting Uitvaartverzorging de Algemene. 
 
Contactpersoon: Berend Ponger tel. 0653352748 of b.ponger@planet.nl 
 
GELOOF IN ECONOMIE 
Bespreking van het boek De economie van goed en kwaad van Tomas Sedlacek  
Tomás Sedlácek leest oude teksten, waaronder de Bijbel, met een economische bril. En dan 
blijkt er verrassend veel van de verhalen te handelen over economische zaken. Daarnaast ziet 
hij hoe in de huidige economische theorieën en wetenschap de vragen naar wat goed en 
kwaad is, veel te weinig of niet meer gesteld worden. Hij pleit voor een terugkeer van de 
verbinding tussen ethiek en economie. In vijf bijeenkomsten gaan we dit boek met elkaar 
bespreken. 
Data: donderdag 7 november, woensdag 4 december, donderdag 9 januari, donderdag 6 februari, donderdag 5 
maart. Alle avonden zijn van 20.00 tot 22.00 uur. Locatie: Nieuw Salem 
Opgave bij ds. Gerrit van Dijk (0343-758523 of gerritvandijk@wgcatharijne.nl 

mailto:brombog2@gmail.com
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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 
 

 
 

 

 

 
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! 
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