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

ZONDAG 22 AUGUSTUS IN DE GROTE KERK 
 

Wijkgemeente Catharijne        Wijkgemeente  Immanuël 

 
Voorganger:  ds. Gerrit van Dijk  
Organist:   Paul van Oosten 
Ouderling:  Anja Homburg 
Diaken:  Clara Hagen 
Kosters:  Ella en Henk  
Lector:   Dixy Veenstra 
Beamer:  Ron v.d.  Hoek en Alie Kramer 
 
 
 

 
INLEIDING 
“ We moeten naar een inclusieve samenleving”, het is een uitspraak die je in onze tijd veel 
tegenkomt. Iedereen mag er zijn, mag zijn wie hij of zij is, en hoort erbij. We willen niemand 
uitsluiten. In eerste instantie zal ( bijna ) iedereen dat van harte beamen. Maar waar het in de praktijk 
vaak aan schort. En ook de kerk is in haar lange historie op dit vlak niet altijd het lichtende  
voorbeeld geweest. Te vaak was de kerk juist heel goed in excommuniceren en zijn mensen 
buitengesloten. Dat staat haaks op wat op veel plekken in de Bijbel te lezen valt. Neem het 
fragment uit de brief aan de christenen in Efeze dat in deze dienst centraal staat. Hoe lichten  
die woorden voor ons op als we die lezen door de lens van inclusiviteit? 

 

VOORBEREIDING 
Muziek  
Welkom door ambtsdrager van dienst  
Aansteken van de Paaskaars 
Stilte 
Psalm 221: : 1 en 3  “zo vriendelijk en veilig als 
het licht ” 
Bemoediging en groet 
Kyriëgebed 
Gloria: Lied 117d  ”Laudate omnes gentes”  
 
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed 
Lezing: Efeze 5 vers 21 t/m 6 vers 9 
Lied: 991 : 1,2 , 6 en 7 “De eersten zijn de 
laatsten” 
Preek  
Muziek 
Lied 838 : “O grote God die liefde zijt”  
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
Bloemengroet voor gemeenteleden van ’t Hoge 
Licht  en de Grote Kerk    
      

 
BERICHT VAN OVERLIJDEN. 
Lied : 920 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezongen 
Onze Vader: Lied 1006 
Collectes: 
1e collecte is bestemd voor Plaatselijk 
Ouderenwerk 
2e collecte is bestemd voor de kerk 
 
UITLEIDING 
Lied: 969: “ In Christus is noch west noch oost” 
Zegen 
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DIACONALE COLLECTES  zondag 22 augustus 
2021 

- Plaatselijk Ouderenwerk :  
De collecte is voor 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.  

- kerk 
U kunt uw bijdrage storten op het bekende 
rekeningnr. van de Diaconie NL47 RABO0385 
2538 18 o.v.v. collecte 22 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 GK en HL ,  dit was de  laatste gezamenlijke 
dienst met de wijkgemeente Immanuel. 

 

 

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

- Woensdag 22 september  Prinsheerlijk verwendag  - thema:  “ de tearoom-tango ” 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 augustus 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 IMMANUËLGEMEENTE:  
 
Bericht van overlijden 
 
Op zondag 15 augustus is op de leeftijd van 79 jaar overleden dhr. Evert Jan Willem Aalberts, Sparrenheide 
34.  De heer Aalberts was al langere tijd niet in orde, maar de laatste weken kwam zijn situatie in een 
stroomversnelling. 
Dhr. Aalberts en zijn vrouw Neelie woonden voorheen aan de Burgemeesterlaan. Na het overlijden van 
Neelie in 2013 verhuisde dhr. Aalberts naar Sparrenheide.  Daar beleefde hij nog een aantal goede jaren, 
totdat hij meer klachten kreeg. Hij gaf veel om zijn kleinkinderen en hield van het goede van het leven.  
Vrijdag 15 augustus heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de 

Traaij. God is een ontfermende God. We hopen en bidden dat dat juist deze dagen ook de ervaring mag zijn 

van de kinderen en kleinkinderen. 

https://kerkdienstgemist.nlstation/1476-Grote-Kerk-Driebergen-Rijsenburg
https://kerkdienstgemist.nlstation/1476-Grote-Kerk-Driebergen-Rijsenburg
mailto:allaart_erna@hotmail.com
mailto:dsmadehoog@wgcatharijne.nl
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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.  
 

Open Huis/Tuin 

In de zomermaanden, waarin er minder activiteiten in de gemeente zijn, willen we graag weer een paar 
keer open huis/tuin houden voor alleengaanden. 
U bent van harte welkom op zondagmiddag  5 september vanaf 14.30 uur. 
Voor vervoer kan worden gezorgd. 
Klaas en Erna Allaart.  W. Banninglaan 25. Tel. 0343-411092.  
 
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  Inleveren kan tot donderdagavond 18.00 uur ! 
 
High Tea 
 
Op woensdag 1 september a.s. zal er een High Tea georganiseerd worden voor de ouderen van de 
wijkgemeente Immanuel.  Dit zal zijn van 15.00 – 17.00 uur en zal plaats vinden in het Hoge Licht.  
Opgeven kan bij Nel v.d. Werff tel: 0343-518088  of Lutske Hofman tel.nr 0343-520720 

Allen van harte welkom ! 

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 26 augustus a.s. naar 
nieuwsbrief@wgcatharijne.nl of naar nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl  

mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
mailto:nieuwsbrief@wgcatharijne.nl
mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

