
 
GEZAMENLIJKE ZONDAGSE NIEUWSBRIEF PGD 

 
ZONDAG 8 AUGUSTUS 2021 IN HET HOGE LICHT 

 
Wijkgemeente Catharijne        Wijkgemeente  Immanuël 

 
voorganger : ds. Jan Wolswinkel (Amersfoort )  
ouderling    : Jenny van Voornveld 
diaken   : Henk van Voornveld 
lectrix            : Gea Bijl 

beamist         : Rein Zoethout 
organist        : Bert Noordegraaf 
koster    : Rolf van den Berg    
  
 

 
VOORBEREIDING 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen door ouderling 
Aansteken van de Paaskaars 
Openingslied (staand ) Psalm 62: 1,4 ,5 
“ Mijn ziel is stil tot God mijn Heer ” 
Stil gebed 
Groet en bemoediging ( zitten ) 
Korte toelichting bij de dienst 
Gebed om inkeer en om de nabijheid van Gods 
Geest 
 Lied :  1005 : 1 en 3 “Zoekend naar Licht” 
? Moment met de kinderen 
 

DIENST VAN HET WOORD 
Eerste Schriftlezing – Johannes 6 : 22-29 
Lied 313 : 1,2,5  “ Een rijke schat van wijsheid  “ 
Tweede schriftlezing – Johannes 6 : 60-71 
Muziek 
VERKONDIGING :  “Ruimte om in vrijheid te 
kiezen “ 
Lied : 941:  1,2,3,4   “ Waarom moest ik uw stem 
verstaan? ” 
 

DIENST VAN  GEBEDEN EN GAVEN 
Dankgebed, voorbeden , stil gebed, gezamenlijk 
Onze Vader 
Collecten: 

1. Plaatselijk Gehandicaptenwerk / Café 
Goedenavond 

2. Kerk 
 

WEGZENDING EN ZEGEN   
Slotlied: Lied 426 ( Nederlandse tekst 2x ) “God 
zal je hoeden )” 
Gemeente zingt daarna 3x “Amen “ 
 
COLLECTES: zondag 8 augustus 2021 
Toelichting collectedoelen: 

- 1e collecte : Plaatselijkgehandicapten 
werk/ Café Goedenavond 

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, bijbel 
gespreksgroepen, individuele catechese, doop- 
en belijdeniscatechese. Men organiseert om de 
twee jaar een uitje. Uw steun is onontbeerlijk. 

- 2e collecte: kerk 
U kunt uw bijdrage storten op het bekende 
rekeningnr. van de Diaconie NL47 RABO0385 
2538 18 o.v.v. collecte 8 augustus 
 
De KERKDIENSTEN zijn online te volgen. De mee 
te zingen liederen zijn steeds zichtbaar op het 
scherm. 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476’t 
Hoge- Licht-Driebergen-Rijsenburg   
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MEDEDELINGEN WIJKGEMEENTES CATHARIJNE EN IMMANUEL  
 

Voor de  gezamenlijke diensten op 15 en 22 augustus, welke in de Grote Kerk zullen worden gehouden, 

hoeft vooralsnog niet te worden aangemeld. Uw aanwezigheid wordt echter wel geregistreerd. 

Hieronder volgt in het kort een overzicht van de gezamenlijke diensten die er nog aankomen, zowel in ’t 
Hoge Licht als in de Grote Kerk (de aanvangstijd is steeds 10.00 uur) 

15 augustus  Ds. Bernard Baakman Grote Kerk 

22 augustus  Ds. Gerrit van Dijk Grote Kerk 

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.   
In dringende pastorale situaties of met verzoeken tot voorbede kunt u van zondag 25 juli tot en met 
donderdag 12 augustus contact opnemen met ouderling Jenny van Voornveld  -  
jvvoornveld60@hotmail.com of 06-22835197 
Van vrijdag 13 augustus tot en met zondag 22 augustus met ouderling Erna Allaart -  
allaart_erna@hotmail.com of 06-15449848 of 0343-411092.  

- ds. Gerrit van Dijk is van 24 juli 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. 
- Van maandag 26 juli tot en met 8 augustus is Hester van Gurp vanwege vakantie afwezig. 
 
In Memoriam  
Vrees niet, want ik ben met u; 
zie niet angstig rond, 
want ik ben Uw God. 
Ik sterk u, ook help ik u 
met mijn heilrijke rechterhand. 
Jesaja 41:10  
In vertrouwen op haar Heer en Heiland is toch nog onverwachts overleden,   

Elizabeth Dirske Walst – Verschoor op de leeftijd van 87 jaar.  
Vanaf januari dit jaar werd ze liefdevol verzorgd in Woonzorgcentrum Beukenstein.  
We bidden de kinderen en kleinkinderen Gods vertroostende nabijheid toe in dit verlies.  
De crematie heeft donderdag 5 augustus in besloten kring plaats gevonden.  
 
Correspondentieadres: Monica Walst 
Aart van Lutzenburglaan 4, 3972 WZ Driebergen  
 
Uit de gemeente 
Alies van der Deijl heeft afgelopen week,  versnelt een hartkatheterisatie ondergaan, waarbij drie stents 
geplaatst zijn. Na een aantal dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen is ze inmiddels weer thuis. Alies is 
dankbaar dat er op tijd gehandeld is door de artsen en dat haar leven gespaard is gebleven. We bidden 
haar Gods nabijheid voor verder herstel, waarbij wel de nodige rust in acht genomen moet worden.  
 
Verhuizing  
Mevrouw N.J. Doosje-Wels is verhuisd van Bosstraat 38 naar: 
Verzorgingshuis Sparrenheide 1, kamer 202  
3971 DA  Driebergen-Rijsenburg  
 
Het juiste adres van heer A. van Grootveld is Gooyerdijk 138  (i.p.v. 65) 

  

mailto:jvvoornveld60@hotmail.com
mailto:allaart_erna@hotmail.com


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 
- 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 
 
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 de zondagmiddagen van 8 augustus en 5 september vanaf 14.30 uur. 
Voor vervoer kan worden gezorgd. 
Klaas en Erna Allaart.  W. Banninglaan 25. Tel. 0343-411092.  
 
AMNESTY BRIEVEN: SCHRIJVEN VOOR RECHT 
Deze zondag worden er weer brieven uitgereikt die u kunt ondertekenen en versturen. 
We schrijven deze maand voor: 
Verenigde Staten: Rocky Myers zit in de staat Alabama al 27 jaar in een cel op zijn executie te wachten. In 
2004 en 2012 zou hij al ter dood worden gebracht, maar beide keren werd die beslissing teruggedraaid. 
Rocky is veroordeeld omdat hij bij een inbraak een vrouw zou hebben vermoord 

 
Venezuela: Javier Tarazona, Rafael Tarazona en Omar de Dios García werken voor de Venezolaanse 
mensenrechtenorganisatie Fundares. Ze werden lastiggevallen door de veiligheidsdienst en de politie en 
wilden daar aangifte van doen. Maar in plaats van dat hun aangifte werd opgenomen, werden ze 
gearresteerd. 

Canada: Onderzoek de dood van 215 inheemse kinderen Bij een voormalige kostschool voor inheemse 
kinderen in het westen van Canada zijn 215 stoffelijke overschotten van kinderen gevonden. De kinderen 
hadden nooit bij hun ouders mogen worden weggehaald. 

U krijgt een set van 2 identieke brieven en uitgebreidere informatie. Het is de bedoeling dat u de brieven 

stuurt naar de erop vermelde adressen: één naar het betreffende land en één naar de ambassade van dit 

land bij ons. We zijn deze zondag maar met een bescheiden groep: doet u allemaal mee? 

Als bijlagen de brieven bij de zondagsbrief , u kunt ze dan zelf printen en versturen. 

 
PRINS HEERLIJK………………………..Mensen geven om mensen! 
Ook in onze samenleving zijn er mensen met meer en minder mogelijkheden. De medewerkers van de 
Projectgroep Prinsheerlijk hebben zich tot doel gesteld eens in de twee jaar een vakantieweek te 
organiseren voor mensen met een fysieke beperking. 
Doordat een vakantieweek dit jaar niet mogelijk is, hebben zij gezocht naar een alternatiefplan en U kunt 
zich opgeven voor: 
 
Dinsdag 24 augustus – thema ‘op de grote stille heide’ van 10.30 tot 16.00 uur. 
Woensdag 22 september – ‘de tearoom-tango’ van 10.30 – 16.00 uur. 
Centraal in deze dagen staat de ontmoeting met elkaar, verwennerij voor de inwendig mens en 
entertainment.  
Wij hebben er zin in, doen jullie mee? We houden ons aan de Corona maatregelen, we gaan er vanuit dat 
jullie gevaccineerd zijn.  

http://www.wouterharbers.nl/


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.nijnemanting@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. 
 
UITLEG KERKAPP DONKEY MOBILE  
Inmiddels hebben al aardig wat gemeenteleden de eigen kerkapp op hun telefoon gezet. Deze app is 
bedoeld als middel voor berichten binnen de kerk. Allerlei groepen kunnen er gebruik van maken. En in het 
algemene gedeelte kunnen dingen worden gedeeld die voor iedereen van belang zijn. Daarnaast biedt de 
app gemak om aan collectedoelen te geven. En is er een agendafunctie waarin algemene activiteiten 
kunnen worden gedeeld en ook per groep afspraken kunnen worden vastgelegd. 
Er is nu een instructiefilm beschikbaar waarin wordt uitgelegd hoe je de kerkapp op je telefoon zet en hoe 
je deze kunt gebruiken. Via onderstaande link is het filmpje te bekijken. Het blijft voorlopig op 
kerkdienstgemist beschikbaar, zodat terugkijken mogelijk is. 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476/events/recording/162671940001476 
Als u aanvullende vragen hebt, of er toch niet helemaal uitkomt dat kunt u voor hulp terecht bij Ron van 
den Hoek (Catharijne) (r.vanden.hoek@hccnet.nl; 06-51399405) en Henk Breukink (Immanuel) 
(breukink@xs4all.nl; 06-53607266). Hebt u zelf suggesties voor het gebruik ervan, deel dat met ons. Veel 
plezier met het uitproberen van de kerkapp.  
Het KERKAPP-TEAM 
 
De Kerkenraden van de Protestantse Gemeente Driebergen wensen u een gezegende zondag en een goede 
week. Kopij voor de volgende Nieuwsbrief uiterlijk voor donderdag 12 augustus a.s. naar 
jvvoornveld60@hotmail.com of naar nieuwsbrief@wgcatharijne.nl 
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