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ZONDAGSE NIEUWSBRIEF 
PROTESTANTSE GEMEENTE DRIEBERGEN 

Wijkgemeente Catharijne        Wijkgemeente  Immanuël 

voorgangers:     ds Aleida de Hoog en 
               Mevr. Joke de Vin  
ambtsdrager: Anja Homburg 
Orgel/piano:      Ge de Vin 
 
 
 

              Zondag 7 augustus 2022  

 

 

 

 

 
 
“DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID” is de leidraad voor deze zomerdiensten. 
We vertalen dat oude verhaal naar onze tijd. Op welke manier kunnen wij er zijn voor anderen? We hopen dat de 
diensten buiten gehouden kunnen worden, Maar ook binnen is het goed toeven. Deze 5e zondag “Het bezoeken van 
zieken ”. 
Eelco Stienstra, de manager van Het Grote Bos, vindt de  verbinding tussen het kampeergebeuren en het dorp 
Driebergen aantrekkelijk, ook voor de toekomst. De Driebergse voorgangers (Gerrit van Dijk, Henk Reinders en Aleida de 
Hoog) hebben er zin in.   
Wie dit wil meemaken, is van harte welkom op de zondagen  vanaf 10 juli t/m 14 augustus. Steeds om 10.00 uur. 
De openlucht kerkdiensten in het Grote Bos zijn via de gebruikelijke kanalen https://kerkdienstgemist.nl alle zondagen 

te volgen. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en misschien een boom opzetten tussen de bomen, 

onder het genot van een kopje koffie/thee en voor de kinderen is er limonade . 

ZONDAG 7 AUGUSTUS  5DE GEZAMENLIJKE VIERING VAN HET ZOMERROOSTER  “IN HET GROTE BOS”. 
Zes opeenvolgende diensten die de Wijkgemeente Catharijne en de Wijkgemeente Immanuël gezamenlijk houden met 
de bezoekers van het Grote Bos. 
 
 De Grote Kerk en ’t Hoge Licht zijn dicht tijdens de diensten die in het Grote Bos gehouden worden! 
 
De openlucht kerkdiensten in het Grote Bos zijn via de gebruikelijke kanalen https://kerkdienstgemist.nl  
alle zondagen te volgen 
Hieronder volgt in het kort een overzicht van de diensten die er nog aankomen, zowel van ’t Hoge Licht als van de Grote 
Kerk (de aanvangstijd is steeds 10.00 uur) 

  7 aug 10:00 Grote Bos   Ds. Aleida de Hoog en Joke de Vin 

14-aug 10.00 Grote Bos   Ds. Gerrit van Dijk en Renske Slot 

 
DE COLLECTE DOELEN IN DEZE VAKANTIEPERIODE ZIJN 3x voor RCN Het Grote Bos en 3x voor PGD:  
07 augustus – Diaconale collecte PGD Nederlands Bijbelgenootschap 
14 augustus – Diaconale collecte PGD Plaatselijk werk voor mensen met een beperking 
 
De collecte doelen zij n allen aangepast in de kerk app van Donkey mobile! 
 
  

Het Grote Bos – 

Protestantse Gemeente 

Driebergen – Rijsenburg 

https://kerkdienstgemist.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/
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ORDE VAN DIENST  
 

- Orgelspel 
- Welkom door de Parkmanager. 
- Aansteken paaskaars 
- Stilte 
- Samenspraak tussen de voorgangers 
- Begroeting: Hemelhoog 495 ‘Onze hulp en onze verwachting’ (dit wordt solo gezongen) 
- Thema: ‘Ziek en aan de zijkant’ 
- Zingen: NLB 287: 1, 2,5, ‘Rond het licht dat leven doet’ 
- Gebed 
- Zingen NLB 103c: 1 en 3 ‘Loof de Koning heel mijn wezen’ 
- Moment voor de kinderen 
- Kinderlied linkje...God kent jou. Kinderopwekking 77 https://youtu.be/oJUGKeS1hHc 
- Schriftlezing:  Marcus 1 vers 40-45  
- Zingen: NLB 791: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 allen, 
- Overdenking  
- Zingen: NLB 377: 1 en 2 solo, 3 en 4 allen, ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’ 
- Briefjes ophalen 
- Dankgebed en voorbeden  
- Collecte 
- Zingen: NLB 413: 1 en 3, daarna 2   ‘Grote God, wij loven U’ 
- Mededelingen 
- Zegen 
- Orgelspel 

 
 
BLOEMENGROET  
Namens Wijkgemeente Catharijne gaan de bloemen ter bemoediging en met een hartelijke groet naar Joke Amoureus en 
Ger van Waveren, Schippersdreef 53. 
 
Namens Wijkgemeente Immanuel met een hartelijke groet naar Rein Woudenberg en Liesbeth van de Vlag,  
Kardinaal Alfrinklaan 55. 
 
AANDACHT VOOR ELKAAR 
Mw. Nel van Grondelle (Traaij 301 H5) heeft bij een val haar bekken gebroken. Een kaartje zal  haar zeker goed doen. 
Adres: Zorgpension Baarn Molenweg 2 3743 CM Baarn. 
 
Het echtpaar Aldewereld, Rosariumlaan 60, 3972 GK was afgelopen maandag 65 jaar getrouwd. We wensen ze van harte 
Gods zegen toe voor de toekomst. 
 
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 alleengaanden. U bent van harte welkom op de zondagmiddag 7 augustus en 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 

https://youtu.be/oJUGKeS1hHc
http://www.wgcatharijne.nl/
mailto:scriba@wgcatharijne.nl
https://www.pgdriebergen.nl/kerknieuws/218-rondomkerk-jaargang-1-nr-2-juli-en-augustus
https://www.pgdriebergen.nl/kerknieuws/218-rondomkerk-jaargang-1-nr-2-juli-en-augustus
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High tea  
Graag ontmoeten we jullie voor een gezellig samenzijn in Het Hoge Licht 
op woensdag 10 augustus om 15.30 uur. 
Voel je vrij om te komen! 
Opgave bij Lutske tel. 520270 of Ina tel. 515102. 
Laat het weten als je opgehaald wilt worden, opgave ook bij een van de genoemde dames. 
We zien naar jullie uit! 
 
PRINSHEERLIJK;   
Wegens het succes van vorige jaar komen er ook dit jaar weer Prinsheerlijk verwendagen en wel op 24 augustus en 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.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. 
 
 
GEGEVENS WIJKPREDIKANTEN EN DE  VAKANTIEPERIODE: 
Ds. Gerrit van Dijk: is van 13 juli t/m 7 augustus met vakantie, voor dringende pastorale vragen en bijstand in 
wijkgemeente Catharijne,  kunt u een beroep doen op 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. Henk Reinders is afwezig 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 gezamenlijke nieuwsbrief uiterlijk donderdag 11 augustus naar nieuwsbrief@wijkgemeente-
immanuel-driebergen.nl of naar nieuwsbrief@wgcatharijne.nl 
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