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In deze nieuwsbrief staan een paar onderwerpen die wij graag onder uw aandacht 
willen brengen die niet kunnen wachten tot het volgende kerkblad: 
1.Een vraag van de Stichting  Noodfonds Betuwe 
2.De kerstontmoetingsmiddag op 20 december 
3.Vieringen van Oud en Nieuw 
4.Weggeefkastje 
5. Warme Kamer  Ons Gebouw 
 
 
 
Gezocht: vrijwilligers voor Stichting Noodfonds Betuwe 
Vanaf 2017 is het bestuur van Stichting Noodfonds Betuwe actief in het verlenen van 

noodhulp aan inwoners van de gemeente Overbetuwe die op de een of andere 

manier (financieel) in de knel zijn geraakt. Omdat binnenkort bestuursleden hun taak 

beëindigen, is de Raad van Toezicht van de 7 deelnemende kerken op zoek naar 

nieuwe vrijwilligers voor deze organisatie.  

 

De hulpverlening houdt in dat je samen met de andere bestuursleden hulpaanvragen 

beoordeelt. Je overlegt met de betrokkene of de instantie die de aanvraag indient. 

Samen probeer je een oplossing voor de ontstane situatie te vinden. Een positieve 

beslissing kan leiden tot een gift, een lening of het faciliteren van materiële zaken. Dit 

alles om grotere problemen van de aanvrager te voorkomen of een tijdelijk financieel 

tekort te overbruggen. 

 

Wekt deze oproep je belangstelling? Dan gaan we graag met je in gesprek over de 

mogelijkheden en de manier waarop jij kunt bijdragen aan deze vorm van 

hulpverlening aan mensen in nood.  

Voor een afspraak kun je contact opnemen met Bep Jacobs. Zij vertegenwoordigt de 

diaconie van PG Driel in de Stichting Noodfonds Betuwe. Je kunt haar bereiken via  

diaconie@pkndriel.nl of 06-50411258. 
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Kerstontmoetingsmiddag 20 december  vanaf 14.30 
 
Op dinsdag 20 december is er een Kerstontmoetingsmiddag in Ons Gebouw. 
We vieren op een ontspannen manier met elkaar Kerst. Onder begeleiding van Freek 
Withaar zingen we kerstliederen. We luisteren naar teksten rond het thema: 
“Verlangen”.  
En traditiegetrouw is er ook kerstbrood en advocaat met slagroom. 
Iedereen is welkom. 
U bent van harte uitgenodigd een gast mee te brengen. 
 
Vieringen op Oudjaarsavond en op Nieuwjaarsmorgen 
De viering op Oudjaarsavond is zoals eerder gepubliceerd om 19.00 in de kerk in Driel. 
De viering op Nieuwjaarsmorgen is, in tegenstelling tot eerdere publicatie, om 11.00 
in de Vloedschuur. Door omstandigheden hebben we besloten om op zondag 1 
januari samen met de Vloedschuurgemeente in Heteren het jaar te beginnen.  Het 
ochtendgebed begint om 11.00 en na afloop van de dienst is er koffie en thee en alle 
ruimte om elkaar een goed 2023 toe te wensen. 
Zaterdag 31 december 2022 19.00 viering in de PG Driel 
Zondag 1 januari 2023 11.00 viering in de Vloedschuur in Heteren 
 
 
Weggeefkastje 
Sinds half oktober staat er bij het informatiebord bij de kerk een weggeefkastje. 
Op deze manier willen wij als geloofsgemeenschap in Driel mensen in ons dorp de 
gelegenheid geven om anoniem levensmiddelen en verzorgingsproducten te geven 
aan mensen in ons dorp die onvoldoende leefgeld hebben om iedere dag een goede 
maaltijd te eten of voor voldoende verzorgingsproducten.  We zijn blij dat er met 
regelmaat levensmiddelen en verzorgingsproducten in het kastje worden gezet en er 
ook uit gehaald worden. Het werkt en daar zijn we blij én verdrietig over. Blij omdat 
we zo voor elkaar kunnen zorgen, verdrietig dat dit nodig is. 
Zo nu en dan is het kastje erg vol.  
De diaconie houdt het kastje bij: als het te vol is, worden wat producten in Ons 
Gebouw gezet om in het kastje te zetten als het weer wat leger is. Als het leeg is, zet 
de diaconie er weer wat in. 
Als u producten heeft voor het kastje en het zit vol, dan kunt u de producten in Ons 
Gebouw neerzetten ( als Ons Gebouw open is) en op zondagmorgen in de kerk. Of u 
neemt het weer mee naar huis en probeert het een andere keer. 
Het gaat om houdbare producten die goed verpakt zijn. 
 
 
 
 
 
 



Warme kamer in “Ons Gebouw” 
 
De kachels gaan deze winter op veel plekken uit, of de thermostaat omlaag. Ook bij 
heel wat mensen thuis. De impact van de energiecrisis weten we nog niet, we staan 
nog maar aan het begin. Als kerk willen we in deze tijd van ‘minder’, ‘duurder’ en 
‘kouder’ juist laten zien dat er warmte is. Figuurlijk, maar ZEKER ook letterlijk. Het 
Leger des Heils heeft alvast een voorzetje gegeven met hun initiatief ‘Warme Kamers’.  
 
In Driel zal vanaf 3 januari “Ons Gebouw”, Ausemsstraat 3, op dinsdag en vrijdag 
open zijn van 10:00-16:00 uur.  
 
We bieden een warme ruimte voor mensen uit het dorp. Voor mensen die thuis de 
verwarming uit hebben staan en voor mensen die in deze tijd graag de gezelligheid 
van een warme woonkamer opzoeken.  
De koffie staat klaar, er is een leestafel met de krant en tijdschriften. Er kan samen 
een spelletje worden gespeeld. Er zijn puzzels. Er kan gebreid worden of kaarten 
gemaakt worden. Er is WIFI dus de tablet of laptop kan mee. Kortom gewoon bezig 
zijn met je eigen ding in een warme ruimte. 
Rond het middaguur wordt er voor een boterham gezorgd. 
 

Wil je meedoen als gastheer of gastvrouw, laat het weten. We zoeken vrijwilligers. 

Aanmelden kan via diaconie@pkndriel.nl of 06-50411258 (Bep Jacobs).  

Van harte welkom. 

 
 
Tot slot:  
We mogen dit jaar weer zonder beperkingen in de kerk en thuis kerst vieren. We 
hopen velen in de kerk te zien in de kerstnachtdienst op 24 december om 22.00, een 
dienst met medewerking van Impuls, en op kerstmorgen 25 december in de 
gezinsdienst met medewerking van de kindernevendienstleiding. We willen graag 
met elkaar vieren dat God naar ons toekomt in het kind Jezus. Samen hoop en goede 
moed putten uit dit begin van de vrede voor heel de wereld. 
We wensen elkaar in de kerk en thuis een gezegend Kerstfeest  toe! 
En voor 2023: veel heil en zegen, vrede en moed om de weg van Jezus  te gaan in het 
omzien naar elkaar. 
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