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GEZAMENLIJKE DIENST WIJKGEMEENTE CATHARIJNE EN IMMANUEL 

ZONDAG 2 JANUARI 2022 GEZAMENLIJKE DIENST VANUIT DE GROTE KERK 

ONLINE UITZENDING AANVANG 10.00 UUR 
 

Voorganger: ds. Gerrit van Dijk   
Ouderling: Leen Terlouw  
Diaken: Ab van Westreenen 
Organist: Nico van Tongeren  
Lector: Thijs van de Berg  
Koster:   Bram Dekker  
Uitzending: Marja en Henk Westerhoff 

 
 

 
INLEIDING 
In het Westerse christendom ligt de nadruk voor het feest van de geboorte van Jezus op Kerst, 25 december. 
In de Oosterse kerken licht 6 januari meer op. Het feest van Driekoningen. De eerste zondag van het nieuwe 
jaar hangt daar tussenin. En we LEZEN uit Matteüs het verhaal over twee koningen. Hoe dat precies in elkaar 
steekt? En wil je weten  wat er nu precies uit het oosten komt? Schakel via het scherm in op 2 januari.  
Het is jammer dat we het nieuwe jaar online moeten beginnen. Maar we kunnen elkaar gelukkig het beste 
voor het nieuwe jaar toewensen via allerlei sociale media. Bijvoorbeeld de eigen kerkapp van Donkey Mobile. 
 
VOORBEREIDING 
Orgelspel 
Welkom door ambtsdrager van dienst 
Aansteken van de paaskaars 
Eerste lied: Psalm 72 vers 5 en 6 ”Voor kleine mensen 
is hij bereikbaar” 
Bemoediging en groet 
Kyriëgebed 
Gloria-lied: 526 vers 1 en 4 “Juich voor de Koning van 
de Joden” 
 
DIENST VAN HET WOORD  
Zondagsgebed  
Schriftlezing: Jesaja 39 
Lied: 444 “Nu daagt het in het oosten” 
Schriftlezing: Matteüs 2 vers 1 - 12 
Lied: 476 vers 1 en 4 “Nu zijt wellekome” 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
Lied: 519 “Gij die de ster van David zijt” 
 
DIENST VAN  GEBEDEN EN GAVEN 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader. 
Mededelingen Bloemengroet  
Collectedoelen: 

1. Plaatselijk Ouderenwerk 
2. Kerk  

  
UITLEIDING 
Slotlied: 518 vers 1 en 3 “Hoe helder staat de 
morgenster” 
Heenzending en zegen (gezongen amen) 
 
 
DIACONALE COLLECTE Zondag 2 januari 2022:  
1. Plaatselijk ouderenwerk: 
De collecte is voor het ouderenwerk van onze eigen 
diaconie. Er wordt o.a. een bijdrage gegeven aan het  
werk van IKO en AVE. Veel bloemetjes voor zieken en 
ouderen worden ook door de diaconie betaald. De 
kosten hiervoor stijgen, vandaar dat wij u, de 
gemeente, vragen om de diaconie en deze projecten 
te steunen. 
2. KERK 
Graag uw financiële bijdrage op het bekende rek.nr. 
van de Diaconie: NL47RABO 0385 2538 18 o.v.v. 
diaconale collecte 31 december. Wist u dat u nog 
veel makkelijker via de kerk app kunt doneren, gaat 
veel sneller!  
De kerkdiensten zijn online te volgen. De mee te 
zingen liederen zijn steeds zichtbaar op het scherm.  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476-Grote-
Kerk--- Driebergen-Rijsenburg.  
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Een nieuw jaar is weer gestart, 

een nieuw jaar, het blijft apart. 

Je denkt te weten hoe het zal verlopen,  

of het ook zo gaat is alleen maar te hopen. 

Nieuwe ervaringen komen zeker weer voorbij, 

koester de mooiste want dat maakt je blij. 

Vergaande dromen en nieuw dromen, 

we zullen ze allemaal weer tegenkomen. 

Leef het leven zo lang het mag duren, 

jou levenspad kun je niet sturen. 

Hoe je dit komende jaar ook al hebt bedacht, 

geniet juist van wat je niet verwacht. 

 
MEDEDELINGEN 

 
AANDACHT VOOR ELKAAR 
Met heel veel dank kijk ik terug op de periode van herstel na mijn val op 19 september jl. 
De aandacht die ik mocht ontvangen vanuit de kerkelijke gemeente deed Mij heel goed.  

Dank jullie allemaal,  houd moed, heb lief en houd elkaar vast. 
Ik wens u allen een gezegend 2022. Marrie Verweij 
 
De heer H.W. Vellinga is n.a.v. een val opgenomen in het Diaconessenziekenhuis in Utrecht. Een kaartje zal 
hem zeker goed doen! 
 
 

Deze tijd is een tijd van bezinning  en goede voornemens.  Deze keer geen 
concrete tip maar iets om over na te denken en wellicht leidt dat tot andere 
keuzes in ons consumptie gedrag.  
Een Nederlands huishouden heeft ongeveer 20 kilo plastic verpakkingsafval 
per jaar! 

Hartelijke groet, werkgroep duurzaamheid 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Wij wensen u, jou van harte veel heil en zegen in het nieuwe jaar. 
De Kerkenraden van de Protestantse Gemeente Driebergen! 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Kopij voor de Nieuwsbrief uiterlijk voor donderdag 6 januari a.s. naar nieuwsbrief@wgcatharijne.nl of naar 
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl  
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