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ZONDAGSE NIEUWSBRIEF 
PROTESTANTSE GEMEENTE DRIEBERGEN 

Wijkgemeente Catharijne         Wijkgemeente  Immanuël 

Voorgangers: ds. Gerrit van Dijk 
               pastor Renske Slot 
  Ouderling: Leo Blom 
  Diaken: Ab van Westreenen 
  Orgel:       Paul van Oosten  
  Trompet: Laurens van Egmond 
 
 

Zondag 14 augustus 2022 

 

 

 

 

 
 
 
“DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID” is de leidraad voor deze zomerdiensten. 

Deze zondag is de laatste van zes zomerdiensten in samenwerking met RCN het Grote Bos. Buiten op de camping 
komt dan weer een mooie mix van twee wijkgemeenten en campinggasten bij elkaar om te zingen, te bidden en 
de Bijbel open te slaan. Na hongerigen te eten geven, dorstigen te drinken, vreemdelingen een plek geven, 
naakten kleden en zieken niet aan de zijkant laten staan, valt het licht vandaag op het zesde ‘werk van 
barmhartigheid’: gevangenen bezoeken. Voor de meesten van ons geen dagelijkse kost. Ken je überhaupt iemand 
die vast zit of heeft gezeten? Toch worden we zeker één keer per maand in de kerk geconfronteerd met mensen 
die ten onrechte of zonder enig proces gevangen zitten. Via brieven van Amnesty International pleiten we voor 
hun rechten bij machthebbers. Ook deze keer worden die brieven uitgedeeld. In de hoop dat ze een verschil 
maken.  
 

VOORBEREIDING 
Orgelspel 
Welkom door Eelco Stienstra (parkmanager) 
Aansteken van de paaskaars 
Stilte 
 
Eerste lied Hemelhoog 396: “Kijk eens om je heen”  
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. 
Geef elkaar een hand, je bent niet alleen. 
Want wij moeten delen,  
samen zingen, samen spelen. 
Ook al zijn wij nog maar klein: 
Samen spelen is pas fijn. 
 
 Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. 

Wij zijn in de wereld niet alleen. 

God kent ieder kind bij name, 

Zeg maar ja en zeg maar amen. 

Ook al zijn we nog maar klein, 

God wil onze Vader zijn. 

Bemoediging en groet 
Gebed  
Loflied: Psalm 68 vers 2 en 7 
Met de kinderen 

Lied met de kinderen Hemelhoog 388: “Als je geen 
liefde hebt voor elkaar“  
1.Als je geen liefde hebt voor elkaar 
   vallen de dromen in duigen.   
   Dromen van vrede worden niet waar, 
   kwaad is niet om te buigen. 
 
refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar 
           leef je buiten Gods gloria.(2x) 
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2.Als je geen antwoord geeft op verdriet. 
   zullen de tranen niet drogen. 
   Als je het leed in de wereld niet ziet, 
   worden Gods woorden verbogen. 
 
3.Als je geen oog hebt voor het gemis, 
   als je geen brood weet te delen, 
   denk dan aan Jezus die brood en die vis, 
   uit liefde deelde met velen. 
 
4.Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
   is er geen hoop meer op zegen. 
   Kinderen, maak de liefde toch waar: 
   schrijf het op alle wegen. 
De kinderen gaan naar hun eigen ruimte 

DIENST VAN HET WOORD 
Bijbellezing: Matteus 11 vers 2 – 6  
Lied: Zangen van zoeken en zien 681 vers 1,3,5,6,7 

3.Hij heeft zichzelf gegeven, 
   hij heeft gedeeld ons leven, 
   de onmacht van de mensen, 
   hij is die weg gegaan. 
 
5.De armen zullen leven, 
   de patsers gaan verloren, 
   gevangenen bevrijding, 
   een rechte weg gebaand 
 
6.Voor blinden een goed uitzicht, 
   een woord van mededogen: 
   dat mensen neergebogen  
   weer rechtop mogen staan. 
 
7.Een naam: God zal bevrijden 
   uit onmacht en uit lijden, 

   een nieuw begin van leven, 
   een waar genadejaar. 
Verkondiging 
Orgelspel 
Liedboek 1005:vers 1,2, 4 en 5 “Zoekend naar licht” 
 
DIENST GAVEN EN GEBEDEN  
Bloemengroet: Namens Wijkgemeente Catharijne en 
Immanuel gaan de bloemen deze zondag naar de heren die 
de afgelopen weken de digitale uitzendingen hebben 
verzorgd, zodat  gemeenteleden de kerkdiensten thuis 
konden volgen, t.w. Pieter Borst, Paul van de Griendt en 
Henk Westerhoff. 

Voorbeden uitlopend op het gezamenlijk gebeden Onze 
Vader 
COLLECTE: Diaconale collecte PGD bestemd voor het 
plaatselijk werk voor mensen met een beperking. 
 
ZENDING EN ZEGEN  
Slotwoord 
Liedboek 791 vers 1, 3, 4, 6 “Liefde eenmaal 
uitgesproken” 
Zegen 
Orgelspel 
 
DIACONALE COLLECTE PGD BESTEMD VOOR PLAATSELIJK 
WERK VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING. 
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. Van harte aanbevolen!  
De collecte doelen zijn allen aangepast in de kerk app van 
Donkey mobile! Graag uw financiële bijdrage op rek.nr. 
van de Diaconie: NL47RABO 0385 2538 18 o.v.v. collecte 
14 augustus  2022 
 
De Grote Kerk en ’t Hoge Licht zijn dicht tijdens deze 
laatste dienst die in het Grote Bos gehouden wordt! 
Vanaf zondag 21 augustus zijn de erediensten weer in de 
Grote Kerk en ’t Hoge Licht op het gebruikelijke tijdstip 
van 10 uur! 
De openlucht kerkdiensten in het Grote Bos zijn via de 
gebruikelijke kanalen https://kerkdienstgemist.nl  
alle zondagen te volgen 

 
MEDEDELINGEN 

AANDACHT VOOR ELKAAR 
- De gezondheidssituatie van mw. Riet van Halm maakte opname in het hospice in Houten noodzakelijk.  

Adres: Hospice Kromme Rijnstreek Handboog 8 3994 AD Houten. 
- Mw. Joke Amoureus is afgelopen week verhuisd naar Beukenstein, app. 210. 

Een kaartje zal hen zeker goed doen! 

https://kerkdienstgemist.nl/
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DANKBERICHT:  
Van de heer en mevrouw Aldewereld kwam een dankbericht binnen:  ”Hartelijk dank voor de kleurrijke bos bloemen die 
wij  t.g.v. ons 65 jarig huwelijk namens u kregen.  Jacques en Bets Aldewereld." 
DANK Woensdagmiddag  10 augustus om 15.30 uur hebben we een heel gezellige middag gehad in het Hoge Licht, met een 
heerlijke high tea. We werden allemaal hartelijk welkom geheten door Nel van de Werff, die ons voorging in een dankgebed. 
Uiteindelijk was het 2 jaar geleden dat we een high tea hadden. We hebben thee en koffie gehad. Er stond een tafel vol met 
allerlei lekkers, waar we konden pakken wat we wilden hebben  Wat hebben we gesmuld!!! 
Hartelijk dank  lieve dames, die hiervoor gezorgd hadden. 
Ook wilde ik de chauffeurs bedanken, die verschillende mensen ophaalden en weer thuis brachten. Dank !!!! 
Janet Bijland  

AMNESTY INTERNATIONEL  Brieven schrijven voor recht.  
.Aan het eind van de kerkdienst zullen er brieven én informatie worden uitgereikt die u kunt 
ondertekenen, adresseren en opsturen naar de autoriteiten van het land waar de betreffende 
persoon gevangen wordt gehouden én naar de ambassade van dat land in Nederland. De 

Ambassades zijn verplicht de ontvangen post door te sturen, zodat het verzoek 2x wordt ontvangen. Onze brieven helpen! Dat 
is te lezen in de informatie bij de uit te reiken brieven. Doet u/ doe jij weer mee? 
 
WIST U DAT …… 

• Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is de Grote Kerk open, u kunt luisteren naar; orgelmuziek, een kaarsje 
aansteken in de Gedachtenis, de stilte zoeken, een kopje thee drinken.  

• Elke vrijdag  tussen 11.30 en 13.30 uur kunt u VERSE SOEP , voor één Euro, eten bij het Achterom, de Lei  

• In de zomermaanden, waarin er minder activiteiten in de gemeente zijn, willen wij graag weer een paar keer  
open huis/tuin houden voor alleen gaanden. U bent van harte welkom op de zondagmiddag 4 september vanaf 14.30 
uur. Voor vervoer kan worden gezorgd.  Klaas en Erna Allaart. W. Banninglaan 25. Tel. 0343-411092. 

• Terugkijken naar activiteiten zoals de laatste viering van Kliederkerk op 26 juni jl? Dat kan in het ledengedeelte 
van www.wgcatharijne.nl. Als u lid bent van de Protestantse Gemeente te Driebergen-Rijsenburg kunt u toegang 
hiertoe vragen via scriba@wgcatharijne.nl 

• Het nieuwe kerkblad digitaal lezen? Dat kan via het adres: https://www.pgdriebergen.nl/kerknieuws/218-
rondomkerk-jaargang-1-nr-2-juli-en-augustus 

 
PRINSHEERLIJK;   
Wegens het succes van vorige jaar komen er ook dit jaar weer Prinsheerlijk verwendagen en wel op 
woensdag 24 augustus en donderdag 22 september. Deze dagen zijn bestemd voor mensen met een 
fysieke beperking of mensen die door omstandigheden niet  meer met vakantie kunnen. De folders 
liggen in de kerk of kunt u krijgen bij Ida van Duuren, tel. 0343-515793 / idavanduuren@gmail.com 
of Oranjelaan 42. 
De kosten per dag zijn 15 euro. U kunt zich opgeven telefonisch of per mail.  
Contactpersonen:    Ida van Duuren, tel. 0613249834 e-mail: idavanduuren@gmail.com 
                                    Mieke Nijenmanting tel. 0638063057 e-mail: m.nijenmanting@ziggo.nl 
Opgave voor één voor meerdere dagen is mogelijk. 
Betaling: vooraf via de bankgiro t.w. NL57RABO 0157 4981 23 t.n.v. Diaconie PKN Driebergen-Rijsenburg o.v.v. Prinsheerlijk 
verwendagen.  Na betaling bevestigen wij jullie inschrijving. 
 
GEGEVENS WIJKPREDIKANTEN EN DE  VAKANTIEPERIODE: 
Ds. Aleida de Hoog ds.aleidadehoog@kpnmail.nl  tel.: 030-7852218 / 06-21893914 Tel. spreekuur: maandag t/m vrijdag van 
9.00 – 9.30 uur. 
Ds. Gerrit van Dijk   gerritvandijk@wgcatharijne.nl  tel.: 0343-758523 / 06-31515565 Telefonisch bereikbaar: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 – 9.00 uur en van 17.00 – 18.00 uur.  
Ds. Henk Reinders: van 18 juli t/m zondag 14 augustus. In dringende pastorale gevallen is ouderling pastoraat Jenny van 
Voornveld bereikbaar tel. 06 22835197 of jvvoornveld60@hotmail.com. Voor andere kerkelijke zaken kunt u contact opnemen 
met dhr. Carl Altena, 06 40681895 c.e.altena@mac.com  
Hester van Gurp: hestervangurp@wgcatharijne.nl tel.: 06-44267373 bereikbaar op de vaste werkdag woensdag.  
 
De Kerkenraden van de Protestantse Gemeente Driebergen wensen u een gezegende zondag en een goede week.  
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk donderdag 18 augustus naar nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-
driebergen.nl of naar nieuwsbrief@wgcatharijne.nl 
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