
 

Zondagse Nieuwsbrief 
Wijkgemeente Catharijne 

Zondag 9 februari 2020  
 

Voorganger: Ds. Gerrit van Dijk 
Ouderling: Anja Homburg 
Diaken:  Jorrit Berkel 
Orgel:    Paul van Oosten 
Kosters:  Henk Westerhoff,  

Mirjam Dekker  
Lector:  Dixi Veenstra 
Crèche: Anne van Rooij  
Kindernevendienst: Mathilde en Bram 

Beamist:  Henk Wersterhoff 
Cantorij o.l.v. Lieke  
In deze dienst wordt Leen Terlouw 

bevestigd als ouderling. 
_____________________________________________ 

VOOR DE DIENST  
Orgelspel 
Welkom door ouderling van dienst 
Stilte ter voorbereiding 
 

INTREDE 
Binnenkomst ambtsdragers, aansteken Paaskaars 
Lied: Psalm 31 vers 1 en 3 
Gezongen drempelgebed: 298 (regel 1 solo,  partij I can-
torij; partij II allen) 
Kyriegebed beantwoord met: 301a 
Gloria: 223 
 
  DE SCHRIFT 
Gebed om het licht van Gods Geest 

Kinderen in het midden 
Zingen met de kinderen: 167 (coupletten 1,3,5,7,9 canto-
rij en kinderen; coupletten 2,4,6,8,10 cantorij en ge-
meente)  
Lezing uit het Oude Testament: Exodus 2: 1-10 
Lied: Van Mozes en het arkje in de biezen (melodie 434 
Daar komt een schip geladen) 
Couplet 1 en 3 cantorij; couplet 2, 4 t/m cantorij en ge-
meente 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteus 5: 13-16 

Ter afsluiting van de lezingen: 
  L Woorden van de Heer - 
  G wij danken God. 
Lied: 838 vers 1 en 3 
Uitleg en verkondiging 
Muziek 
Lied: 91a couplet 1 en 3 gemeente, couplet 2 cantorij 
 

GAVEN EN GEBEDEN 
Bevestiging Leen Terlouw als ouderling 
Zingen: 829 
De bloemen gaan naar mw. W, Dekkers, Faunalaan  155 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk Onze 
Vader 
Collecten 
 
ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied: 1002 (gemeente zingt de refreinen mee) 
Zegen 
Orgelspel  
  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de 

hal en zalen van Nieuw Salem. Er is koffie/thee  of fris. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie  

https://wgcatharijne.nl/kerkdiensten of  https://kerkdienstgemist.nl 

MEDEDELINGEN  
COLLECTE ZONDAG:  ZWO: 2 jarig project Cuba: Kerk zijn in woord en daad. 
De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger lange tijd door de overheid ingeperkt. Nu bloeien ze weer op en dat in 
een tijd waarin de samenleving hen hard nodig heeft. De economische crisis heeft zijn weerslag op ouderen, zieken en 
kinderen. De kerk wil er voor hen zijn en zet verschillende sociale projecten op, voor ouderen die het niet breed 
hebben, voor zieken en voor kinderen met een problematische thuissituatie. Om als kerk 
beter voorbereid te zijn op deze groeiende diaconale taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en 
diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt 
kerken diaconale activiteiten op te zetten. 
Helpt u mee om dit project tot een succes te maken? 
 
DANKWOORD 
Lieve mensen,  
Het is fijn om weer thuis te zijn. Ik ben blij en dankbaar, dat de maagoperatie van een paar weken geleden goed is 
afgelopen. Het herstel thuis gaat langzaam maar goed vooruit. 

https://wgcatharijne.nl/kerkdiensten
https://kerkdienstgemist.nl/


Graag wil ik iedereen bedanken voor het medeleven en de betrokkenheid gedurende de afgelopen tijd in het 
ziekenhuis en thuis. Het heeft mij en Tiny en ook onze  kinderen een warm gevoel gegeven. 
Hartelijke groet, Meindert Kingma 
 
ZIN IN POPMUZIEK 19 februari 
Welke popmuziek heeft bijzondere betekenis voor jou en wat raakt je in die muziek? Deze avond is bedoeld om jouw 
verhaal te delen en muziek te laten horen. Om elkaar te inspireren. Geef bij aanmelding aan of en welke popsong jij 
wilt laten horen. 
Datum: woensdag 19 februari. Tijd: 20.00 tot 22.00 uur. Locatie: Nieuw Salem. Leiding: Gerrit van Dijk 
Opgave: gerritvandijk@wgcatharijne.nl of 0343-758523 
 
IKO LEZING :woensdag 19 februari om 10 uur in de  Parklaankerk. 
 “Binnenste Buiten:” Beknopte geschiedenis van de anatomische illustratie door Jaap te Kiefte. 
Jaap te Kiefte neemt ons mee naar de wonderlijke en fascinerende wereld van de anatomische illustratie.. Hierbij 
zullen ook de ontwikkelingen in de druktechnieken aan bod komen, waarmee de illustraties in oplage gedrukt en 
verspreid konden worden.  Jaap te Kiefte is wetenschappelijk illustrator en beeldhouwer . Hij maakte o.a. het beeld van 
Vestdijk in Doorn. Voor vervoer: Tiny Kingma 518799. 
 
SAMEN LEZEN IN DE BIJBEL 
In de honderd dagen rond Pasen staat in het oecumenisch leesrooster dit keer het Bijbelboek Exodus op de rol, het 
verhaal van de bevrijding uit het slavenhuis Egypte en de tocht door de woestijn op weg naar beloofd land gelezen 
wordt.  Op donderdag lezen we vooruit voor de zondag en praten over deze teksten. 
Donderdag 20 februari, 10.30 – 11.30 uur (Koffie en thee vanaf 10.15 uur) in ’t Hoge Licht. Opgave is niet nodig, u kunt 
per keer inlopen. 
 
BRIEVEN AMNESTY 
Deze zondag worden er weer brieven uitgereikt die u kunt overschrijven en sturen naar autoriteiten om hen zo te laten 
weten dat onrecht niet onopgemerkt blijft. 
We schrijven dit keer voor dichters achter de tralies in Myanmar, voor een 14-jarige scholier die al drie jaar in de 
gevangenis is voor misdaden die hij niet begaan heeft. En voor Joaquin Elo Aveto die in Equatoriaal-Guinea vast zit 
omdat hij kritiek uit op het beleid van de regering. 
 
EEN DUURZAAMHEIDSTIP VANUIT DE GROTE KERK  
Nu de dagen weer langzaam langer worden, begint ook de voorjaarsschoonmaak weer te kriebelen!  
Heb je geen zin om je spiegel met chemische stoffen te poetsen? Neem een rauwe aardappel, snijdt hem doormidden 
en poets met de helften de spiegel schoon. Voor een streeploos resultaat: scheur een bladzijde van een oude krant en 
poets daarmee de laatste strepen weg!  Gebruik de halve hoeveelheid van je wasmiddel en doe ter vervanging van de 
andere helft een scheutje natuurazijn bij het wasmiddel. Ook z.g. wasnoten zijn als vervanging van wasmiddel weer 
terug van weggeweest! Hartelijke groet, Kamiel van der Laan 
 
SPIRITUEEL REISJE NAAR ELBURG  Op zaterdag 14 maart 2020  

De werkgroep “Spirituele reisjes” nodigt u weer uit voor deelname aan een spiritueel reisje naar Elburg. We be-
zoeken daar de unieke expositie met zandsculpturen: “Bijbelverhalen in Zand”.  Na gebruik van de lunch, ter 

plaatse, bezoeken we “Museum Sjoel Elburg”. Hier krijgen we een rondleiding met uitleg van de Joodse geschiede-

nis en de vele Joodse rituelen.   

We reizen weer carpoolend met eigen vervoer. Bij opgave voor deelname graag even vermelden of u zelf rijdt of gere-

den wilt worden. U wordt verzocht als meerijder met de chauffeur € 15,00 in contanten zelf af te rekenen. De overige 

kosten inclusief 2 x entree, koffie/thee en cake, Elburgs buffet, nogmaals koffie/thee en fooien bedragen dan € 50,00.   

Voor nadere informatie/opgave voor deelname kunt u contact opnemen met idavanduuren@gmail.com 
0343-515793; h.h.w.weeda@gmail.com (Mieke) 06-54703902; dickvlot38@gmail.com 06-27461974  
  

AGENDA VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN  
• 19 februari, 10.00 uur, Parklaankerk. “Binnenste Buiten:” Beknopte geschiedenis van de anatomische illustratie 

door Jaap te Kiefte. 
• 19 februari – Zin in popmuziek. Welke popmuziek heeft bijzondere betekenis voor jou en wat raakt je in die mu-

ziek? Deze avond is bedoeld om jouw verhaal te delen en muziek te laten horen. Om elkaar te inspireren. Geef bij 
aanmelding aan of en welke popsong jij wilt laten horen (0343-758523 of gerritvandijk@wgcatharijne.nl). Locatie: 
Nieuw Salem, van 20.00 tot 22.00 uur. 

• 20 februari – Samen lezen in de Bijbel  Exodus Tijd 10.30 – 11.30 uur (koffie en thee vanaf 10.15 uur) Locatie ’t 
Hoge Licht.  

mailto:gerritvandijk@wgcatharijne.nl

