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Voorganger: Mevr.Joke de Zwaan 
Ouderling: Ariadne Roelants 
Diaken:  Ab van Westreenen 
Orgel:    Walter van den Brom 
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___________________________________________ 
VOOR DE DIENST  

Orgelspel 
Welkom door ouderling van dienst 
Stilte ter voorbereiding 
 

INTREDE 
Orgelspel  
Lied 272 bij het aansteken van de Paaskaars 
Bemoediging en groet 
 ……………….. 

Veertig dagen nog tot Pasen 
soms een tocht door de woestijn 
om te leren en te vragen 
hoe je duister kunt verjagen 
om met Pasen klaar te zijn 

Lied 25a, 1,2 
 
Kyriegebed 
Afgewisseld met zingen van Kyrie Taize: 

 

Kinderen in het midden 
Lied 167, 1,2,5,6 
  DE SCHRIFT 
Gebed 
Eerste lezing uit het Oude Testament: Exodus 3, 1-18 
Uitleg  
Lied 324 
Tweede lezing uit het Nieuwe Testament: Mattheur 4: 1-11 
Lied 833 ( twee maal) 
Muziek 
Lied: 362 
 
 GAVEN EN GEBEDEN 
De bloemen zijn deze zondag bestemd voor de fam. Van 
Zanten, Jachtlaan 12A 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk onzeva-
der 
Collecten 
1e collecte voor 
2e collecte voor de kerk 
Tijdens de collecten komen de kinderen terug van de kinder-
nevendienst. 
 

ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied: 538 
Zegen  
 
COLLECTE ZONDAG 1 MAART 2020 
Voorjaarszending: Golfstaten: 
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van 
arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. 
De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze 
graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint 
voorgangers in de storytelling methode: een succesvolle 
interactieve methode waarbij bijbel verhalen mondeling 
worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de 
betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, 
die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten 
nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw 
bijdrage. 
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de hal 

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

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

 

MEDEDELINGEN  

PAASGROETENACTIE 2020 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in 
Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een 
justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk 
in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende! 
Dit jaar is de gang van zake rond het versturen van de kaarten gewijzigd! 



Op de zondagen 8,15 en 22 maart  kunt u na de dienst deze Nederlandstalige kaarten kopen en ter plaatse 
ondertekenen. Wij zorgen dan dat de kaarten centraal verzonden worden naar de PKN Utrecht, vanwaar de kaarten 

naar de Penitentiaire Inrichtingen gaan. (Dus u hoeft de kaart(en) niet meer zelf te posten.) 
Het gaat alleen om dubbele kaarten, waarvan de gedetineerde 1 kaart zelf kan versturen (hierop zit 
een postzegel); deze kaart mag u dus niet beschrijven. Engelstalige kaarten zijn niet meer 
beschikbaar. 
De kosten van een kaart bedraagt: € 1,50. 
 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets 
persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan 
overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is 

een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het is fijn als iemand je 
door een kaart een hart onder de riem steekt.  
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. 
We hopen dat u weer mee doet. Namens de diaconie, Clara Hagen, Ellen v. Amerongen, Rein Zoethout 
 
BRAINSTORM MET GEMEENTELEDEN OVER DE GROENE KERK 
De werkgroep Groene Kerk geeft iedere maand tips voor een meer duurzaam leven 
in de nieuwsbrieven. We hebben nu de wens uitgesproken om een Groene Kerk te 
worden met aandacht voor de schepping en voor duurzaam samenleven.  
Graag willen we .met leden van onze gemeenten  spreken over hoe we een plan 
kunnen opstellen: verduurzaming van de kerk(gebouwen), wat kan de gemeente betekenen voor de lokale omgeving . 
en wat kunnen we als gemeenteleden zelf doen. 
Graag nodigen we uit  om mee te praten op woensdagavond 4 maart om 20.00 uur in 't Hoge Licht of op 
vrijdagmorgen 6 maart om 10.00. 
Na een korte inleiding (filmpje) gaan we onder een kop koffie of thee in gesprek. 
Bram Dekker 
 
RAAD VAN KERKEN  6 MAART START VESPERS IN DE VEERTIGTIJD  
Locatie: De Bron, Damhertlaan 87, Tijd: vrijdagavond 19.30 – 20.00 uur   
Thema: Kruiswoorden in woord en beeld 

• Tijdens de vijf vespers op de vrijdagavond zal telkens één kruiswoord centraal staan (de voorgangers overleg-
gen over de keuze van de kruiswoorden  
 

POËZIEVESPER ZONDAG 8 MAART 
Aanvullend op de informatie over de diensten in Kerknieuws: deze vesper heeft als thema ‘Dichter bij het lijden’.  
Verschillende gedichten willen ons bepalen bij het lijden van Jezus en hoe wij daar juist in deze weken mee omgaan. De 
gedichten zijn uitgezocht en worden gelezen door Job Krijgsman en ds Aleida de Hoog.  Paul van Oosten speelt hierbij 
zijn eigen – passende – partij.  
 
IKO-LEZING DINSDAG 10 MAART OM 10.00 UUR IN ’T HOGE LICHT.  
“ONS HART: problemen en oplossingen” door Rob Heethaar.   

Ons hart is  een boeiend en belangrijk onderdeel van ons lichaam. In rust pompt het ongeveer 5 l bloed per minuut rond 

om ons lichaam te voorzien van voedingsstoffen en verbrandingsproducten af te voeren. Een elektrisch 

geleidingssysteem zorgt ervoor dat de vier compartimenten van het hart in een goede volgorde samentrekken. 

(Levensbedreigende) stoornissen kunnen echter optreden. In de lezing zal daar nader op ingegaan worden met een groot 

model van het hart waarin de elektrische geleiding wordt verduidelijkt met led’s. Ook zal daarmee de werking van 

pacemakers worden toegelicht; vernuftige apparaatjes waarmee miljoenen mensen weer een leefbaar leven leiden. 

Diverse pacemakers, kunstkleppen en kunstbloedvaten zullen worden gedemonstreerd.  

Prof. Rob Heethaar is em. hgl. medische technologie en medische fysica en daarnaast ook een boeiend spreker 

vervoer: Tiny Kingma 518799. 

KRING OVER BOEK TOM WRIGHT OVER ‘GOEDE VRIJDAG, DE DAG DAT DE REVOLUTIE BEGON’ 
Wat gebeurt er nu eigenlijk precies op Goede Vrijdag. En wat betekent die gebeurtenis voor de wereld, voor de kerk, 
voor alle mensen waar ook ter wereld. Hoe denk je daar zelf over. Tom Wright schreef er een boeiend boek over. Deze 
kring bestrijkt vier woensdagavonden, te beginnen op woensdag 11 maart 20.00 uur in ’t Hoge Licht. Wie er nog bij wil, 
hartelijk welkom! Je hoeft het boek niet gelezen te hebben om te kunnen deelnemen. Opgave bij ds Aleida de Hoog. 
LET OP: In Kerknieuws staat een foutief e-mailadres, het moet zijn: madehoog50@gmail.com  SPIRITUEEL REISJE NAAR  
 
SPIRTITUEEL 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 bezoeken 
daar de unieke expositie met zandsculpturen: “ Bijbelverhalen in Zand”.  Het zijn geen kleine zandkasteeltjes die je 



tegen gaat komen, maar tot acht meter hoge zandsculpturen. De expositie begint bij het vroege Christendom, waar de 
paus de scepter zwaaide en in Europa een grimmige sfeer, vol religie en dreiging hing. Vanuit de donkere 
middeleeuwen leiden de zandsculpturen je terug naar de wortels van het Christendom: 
de bekende Bijbelverhalen: van Adam en Eva tot de kruisiging van Jezus. (Rolstoelen aanw.) 
 
Na gebruik van de lunch, ter plaatse, bezoeken we “Museum Sjoel Elburg”. Hier krijgen we een rondleiding met 
uitlegging van de Joodse geschiedenis en de vele Joodse rituelen. We reizen weer, carpoolen, met eigen vervoer. Bij 
opgave voor deelname, graag vermelden of u zelf rijdt of gereden wilt worden. Ook horen wij graag vooraf of u 
problemen hebt met zelf lopen. We kunnen dan de auto-indeling zo regelen dat 'de moeilijke lopers' over zo min 
mogelijk auto’s verspreid zitten zodat zij steeds voor de deur kunnen uitstappen. 
We willen de chauffeurs vragen de deelnemers weer thuis op te gaan halen. We starten daarna weer om 9 uur vanaf 
het parkeerterrein achter de BP –bezinepomp aan de Hoofdstraat in Driebergen. U wordt verzocht , als meerijder, met 
de chauffeur 15,00 euro in contanten zelf af te rekenen. 
Voor nadere informatie / opgave voor deelname, kunt u contact opnemen met: idavanduuren@gmail.com 0343-
515793; h.h.w.weeda@gmail.com (Mieke) 0654703902; dickvlot38@gmail.com 06-27461974 
 
AGENDA KERKELIJKE ACTIVITEITEN:   
*     4 maart 20.00 ‘t Hoge Licht Groene kerk of 6 maart  10.00 uur Groene kerk 

• 5 maart – Samen lezen in de Bijbel: Exodus. Tijd: 10.30 – 11.30 uur (Koffie en thee vanaf 10.15 uur). Locatie: ’t 
Hoge Licht 

• 5 maart - Economie en geloof, over het boek Economie van goed en kwaad van Tomas Sedlacek. Locatie: Nieuw 
Salem, van 20.00 tot 22.00 uur. 

• 6 maart - Vesper 40 dagentijd 19.30 uur in de Bron, de Sluis Raad van Kerken 

• 8 maart - Zondagavond vesper Poëzie 40 dagentijd 19.30 uur Grote Kerk, Aleida de Hoog en Job Krijgsman 

• 10 maart - IKO-lezing 10 uur in ’t Hoge Licht  “ONS HART: problemen en oplossingen” door Rob Heethaar.   

• 11 maart - Kring over boek ‘Goede Vrijdag’ van Tom Wright. Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Locatie: ’t Hoge Licht. Opgave 
bij: Aleida de Hoog madehoog50@gmail.com 

• 12 maart – Samen lezen in de Bijbel: Exodus. Tijd: 10.30 – 11.30 uur (Koffie en thee vanaf 10.15 uur). Locatie: ’t 
Hoge Licht 

• 13 maart – Vesper 40 dagentijd 19.30 in de Bron, de Sluis Raad van Kerken 

• 14 maart – Spiritueel reisje naar Elburg. 

Berichten voor de Zondagsnieuwsbrief voor dinsdag 4 februari sturen naar: nieuwsbriefwgcatharijne@gmail.com  

mailto:madehoog50@gmail.com

