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GEZAMENLIJKE ZONDAGSNIEUWSBRIEF PGD 
t.b.v. DE DIENST OP  

ZONDAG 15 AUGUSTUS IN DE GROTE KERK 
 

Wijkgemeente Catharijne        Wijkgemeente  Immanuël 

 
Voorganger:  ds. Bernard Baakman   
Organist:   Gerrit Grakist 
Ouderling:  Leen Terlouw 
Diaken:  Ries Jelier 
Kosters:  Henk Westerhoff en Jan Sinke 
Lector:  Gerard van Donselaar 
Beamer:  Ron v.d.  Hoek en Alie Kramer 
 
 
 

 
VOORBEREIDING 
Muziek  
Welkom door ambtsdrager van dienst  
Aansteken van de Paaskaars 
Psalm 1: : 1 en 2 “Gezegend hij, die in der bozen 
raad” 
Bemoediging en groet 
Kyriegebd 
Gloria: Lied 657 : 1 en 4 ”Zolang wij ademhalen” 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Kindermoment (afhankelijk of er kinderen zijn) 
Gebed 
Lezing: Efeze 4 : 17 - 25 
Lied: 353: “Nu heeft het oude leven afgedaan” 
Lezing: Markus 7 : 1 - 23 
Preek  
Muziek 
Lied 841: “Wat zijn de goede vruchten”  
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
Bloemengroet voor gemeenteleden van ’t HL en 
GK 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gesproken 
Onze Vader.  
Collectes: 
1e collecte is bestemd voor Pastoraal Centrum de 
Herberg 
2e collecte is bestemd voor de kerk 
 
UITLEIDING 
Lied: 418: “God, schenk ons de kracht” 
Zegen 
 

 
DIACONALE COLLECTES  zondag 15 augustus 
2021 

- Diaconaal Centrum de Herberg 
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als 
verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke 
gemeente een tijdelijk huis en geestelijke 
begeleiding bieden aan individuele 
gemeenteleden die, o wat voor reden dan ook, 
even afstand willen nemen van hun 
woon/werksituatie en zich willen bezinnen op 
levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale 
problemen een rol spelen.  
Wij vragen uw hulp bij dit werk. U kunt uw 
bijdrage storten op het bekende rekeningnr. van 
de Diaconie NL47 RABO0385 2538 18 o.v.v. 
collecte 15 augustus  
 
De KERKDIENSTEN zijn online te volgen. De mee 
te zingen liederen staan steeds zichtbaar op het 
scherm. https://kerkdienstgemist.nlstation/1476-
Grote-Kerk-Driebergen-Rijsenburg 
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade in 
Nieuw Salem. U bent welkom en van harte 
uitgenodigd.  
U bent volgende week weer hartelijk welkom in 
de Grote Kerk, de laatste gezamenlijke dienst met 
de wijkgemeente Immanuel. 
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MEDEDELINGEN WIJKGEMEENTES CATHARIJNE EN IMMANUEL 
 

KERKELIJKE AGENDA: 
- 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 kunt u tussen 11.300 en 13.30 uur kunt u VERSE SOEP , voor één Euro, eten bij het 

Achterom, de Lei  
- Dinsdag 22 augustus  Prinsheerlijk verwendag  - thema:  “Op de Grote Stille Heide” locatie  Grote 

Kerk 
- Zondag 5 september Open huis voor alleengaanden bij  Klaas en Erna en Allaart vanaf 14.30 uur  

 
VAKANTIEPERIODE WIJKPREDIKANTEN 
Van zondagmiddag 25 juli tot en met zondag 22 augustus heeft ds. Henk Reinders vakantie en is hij niet 
beschikbaar voor het gemeentewerk.   
Van vrijdag 13 agusutus tot en met zondag 22 augustus kunt u contact opnemen met ouderling Erna Allaart  
allaart_erna@hotmail.com  of 06-15449848 of 0343-411092 
Ds. Gerrit van Dijk is tot en met 20 augustus met vakantie, u kunt voor  dringende pastorale vragen en 
bijstand in wijkgemeente Catharijne een beroep doen op ds. Aleida de Hoog. Tel. 0621893914  Mailadres: 
dsmadehoog@wgcatharijne.nl  
 
VANUIT DE GEMEENTE:  
De Gebedsbrief  
Op de Gebedsbrief (37e jaargang), staan namen van gemeenteleden en van situaties waar gebed voor 
wordt gevraagd. 
De brief komt 10 keer per jaar uit en wordt naar ca. 45 adressen verspreid. Nu zijn we dringend op zoek 
naar jongere mensen die het maken van de Gebedsbrief over willen nemen, zodat we deze toch kunnen 
blijven versturen.  
Voor informatie kunt u contact opnemen met Madzy Nienhuis of Alies van der Deijl.  
 
Geboorte 
Henk den Boon en Els Kruidenier zijn blij en dankbaar voor de geboorten van hun 2de kleindochter Fiene, 
geboren op zondag 1 augustus,  bij dochter Tineke.  
De andere  kleindochter Floortje groeit gelukkig ook  goed. Veel reden om te danken.  
 
Emailadres Zondagse nieuwsbrief 
Binnenkort wordt de Zondagse nieuwsbrief, volgens rooster, door meerdere mensen gemaakt.  
Daarom graag vanaf nu alle kopij weer naar:  
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl   
 
Wouter Harbers 
Vanaf 6 augustus geeft onze eigen organist/pianist  Wouter Harbers  acht 'Gouden Kasteelconcerten' die 
wekelijks worden uitgezonden via TV! Kijkt u mee?   Elke vrijdag vanaf 18:30u & elke zaterdag vanaf 15:30u 
(herhaling) 
Te zien via: -         Ziggo: kanaal 50  of    - KPN / Telfort / XS4ALL: kanaal 89 
- Hebt u een andere provider? Klik dan hier om te zien waar u kunt meekijken (in de meeste gevallen heeft 
u wel een plus-abonnement nodig.) 
Voor het bijwonen van overige concerten verwijzen we naar de website van Wouter Harbers.  
www.wouterharbers.nl 
 
De Kerkenraden van de Protestantse Gemeente Driebergen wensen u een gezegende zondag en een goede 
week. Kopij voor de laatste gezamenlijke Nieuwsbrief uiterlijk voor donderdag 19 augustus a.s. naar 
nieuwsbrief@wgcatharijne.nl of naar nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl  
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