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14e jaargang nr. 11 – december 2017 
 
OVER DE AKKER 
 
Een vraag bij de basiscatechese: waarom hebben we vier 
weken nodig om ons voor te bereiden op Kerst? 
 
Een kerstboom kopen en versieren - kan in één middag 
inkopen doen      - kan in één middag 
kerstrecepten uitproberen   - kan in een paar dagen 
afspreken bij wie en waar je kerst viert   - bij de één in een dag en     

   bij anderen een hele tijd 
kerstcadeautjes     - hoeft niet, want we  

   vieren Sinterklaas 
verhalen uit de bijbel lezen die te -  misschien hebben we     
maken hebben met Kerst    daar wel langer de tijd 

   voor nodig 
    

 
Waar hebben we vier weken voorbereiding 
voor nodig? 
Misschien zijn het vier weken, omdat Maria en 
Jozef helemaal vanuit Nazareth lopend en op 
een ezel rijdend naar Bethlehem moesten 
gaan. We hebben de afstand opgezocht: ongeveer 140 
kilometer. Dat is een hele tocht, maar er moet wel heel 
veel onderweg zijn gebeurd wil je daar vier weken over 
doen. 
 
Dat de adventstijd vier weken duurt, is waarschijnlijk een 
beslissing geweest van Paus Gregorius 1 de Grote (590-
604). Deze paus heeft ook de veertigdagentijd in de 
kerkelijke kalender ingevoerd. Dat hij heeft gekozen voor 
vier weken heeft te maken dat hij éénheid in de kerk wilde. 
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Er waren ook plaatsen waar de tijd voor Kerst zes weken 
duurde. 
Maar zo hebben we nog steeds niet het antwoord op 
waarom we vier weken nodig hebben om ons voor te 
bereiden op het Kerstfeest. Het heeft niet te maken met 
praktische voorbereiding. Het heeft alles te maken met 
een innerlijke voorbereiding. 
Want Kerst lijkt misschien wel gewoon, omdat we het elk 
jaar vieren, maar wat we vieren is allerminst gewoon. 
God die zijn Zoon als kind van Maria op aarde geboren 
laat worden. 
Dit is zo ongewoon dat je, als je nu zoiets in de krant zou 
lezen, het niet serieus neemt.  
Je zou het vandaag ‘nepnieuws’ noemen of een broodje 
aap. 

Open staan voor het ongewone dat God laat 
gebeuren, openstaan voor Gods uitgestoken 
Hand vol heil en vrede, dat heeft wel wat tijd 
nodig. 
Het is goed dat we vier weken de tijd nemen om 
in de bijbel te lezen over de verwachting van 
ongewone gebeurtenissen. We hebben de tijd 

nodig om ons toe te vertrouwen aan de beloftes van God. 
We moeten loskomen van hoe in onze ogen alles gaat en 
zal gaan in de wereld. 
Wanneer het ons lukt om in de vier weken van Advent 
meer oog te krijgen voor het onverwachte, het ongewone 
van Gods heil, dan krijgt het Kerstfeest betekenis en wordt 
het een feest vol hoop op vrede, brengt het licht in ons 
duister. 
 
Een goede voorbereiding toegewenst 
en een Gezegend Kerstfeest! 
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VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 14 
NOVEMBER 
 
Mooi en divers zijn aan het begin van de vergaderingen 
altijd de door een kerkenraadslid gekozen opening in de 
vorm van een gedicht of gebed; iets wat hem of haar 
inspireert. Zo bij deze opening het gedicht gekozen door 
Riet de Langen Wat zie ik, over allerlei menselijk onheil en 
verdriet en hoe Gods ontferming daarin met en door 
mensenhanden verandering kan brengen.    
Stilgestaan wordt vervolgens bij het wel en wee in de 
gemeente waarna weer een groot aantal onderwerpen de 
revue passeren.   
- ‘De mens-bezetting’ in de kerkenraad is, vanaf januari 
2018, mede door de toezegging van Koert de Langen, die 
het voorzitterschap gaat overnemen, redelijk geregeld. 
Afscheid nemen Riet de Langen, Evelien van Merkerk en 
Kees Roeleveld. Er is nog een vacature voor 
jeugdouderling en eigenlijk ook voor een diaken. 
- Over de classis Nijmegen meldt ds. Kamper dat in 
februari de laatste vergadering na 400 jaar!!! wordt 
gehouden omdat, zoals eerder vermeld, het aantal classes 
naar 11 wordt teruggebracht. De nieuwe classis krijgt de 
naam Gelderland Zuid + Oost waaraan ds. Kamper ook 
gaat deelnemen.   
- Er is een positief besluit genomen over het gebruik van 
ons Gebouw door gemeenteleden waarover  
in dit kerkblad meer wordt uitgelegd.   
- Op 26 en 27 januari 2018 wordt er een tweede boeken- 
markt georganiseerd.         
- Over de activiteiten van de werkgroep voor Vorming en   
Toerusting onderschrijft de kerkenraad      



 
 

14e jaargang nr. 11  -  december 2017 4 
 
 

wederom het belang ervan. Dit n.a.v. een dringende         
vraag hierover vanuit de werkgroep. T.a.v. van de 
vertegenwoordiging vanuit de PKN Driel naar de 
werkgroep heeft dhr. Hans Brinkman toegezegd deze taak 
op zich te willen nemen. We zijn hem daarvoor zeer 
dankbaar en wensen hem een goede en inspirerende tijd 
toe, in en met de werkgroep; ten dienste van ‘ons als 
gemeente’.     
- Teruggeblikt wordt op een goede en open ontmoeting 
met een belangstellende burgemeester van Asseldonk van 
de gemeente Overbetuwe.  
- De diaconie meldt ze voor een aantal goede doelen 
mooie bijdragen wil  schenken aan Edukans, de 
Voedselbank en het Roosevelthuis. Hiervoor worden weer 
Drielse deelnemers genoemd.  
 - Het project herindeling van de kerk is best ingewikkeld. 
De kerkrentmeesters zijn er druk mee om e.e.a. duidelijk 
te krijgen. Vooral omdat allereerst de vlonders 
weggehaald moeten worden en een nieuw 
verwarmingssysteem moet worden geïnstalleerd waarvoor 
nogal wat mogelijkheden zijn met bijbehorende kosten.  
- Voor Ons Gebouw zijn tevens 2 draadloze microfoons 
aangeschaft.   
- Over de mogelijkheid van beschikbaarheid van 
kerkmunten op de 1ste zondag van de maand tijdens  
het koffiedrinken na de dienst, is nog overleg gaande.  
- Het bezoek van Jaap van Merkerk aan een landelijke 
dag over de Groene Kerk is door hem als  inspirerend 
ervaren.  
-  Voor de leiding van de kindernevendienst hebben 
gelukkig Tristan en Ferdinand zich aangemeld, meer 
kandidaten blijven natuurlijk van harte welkom.  
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- Wat betreft de laatste ontmoetingsmiddag over het 
onderwerp Wat wil ik doorgeven bleek de belangstelling 
helaas matig met overigens wel een goed gesprek met de 
aanwezigen. 
- Bijzonder blijft het dat we via ds. Ella Kamper goed op de 
hoogte blijven over alle werk waaraan zij in de synode een 
bijdrage levert. Zo heeft zij  vragen over ontwikkelingen 
t.a.v. het studentenpastoraat en het weer opnieuw op de 
agenda komen van verschillende huwelijks-inzegeningen. 
We wensen haar sterkte.                                                             
- Mevr. Jacobs sluit de vergadering met het gedicht Daar 
waar God is.   
 
Notulist Kees Roeleveld 
 
AFTREDEN EN BEVESTIGEN VAN AMBTSDRAGERS 
 
Dat is een van de eerste dingen die wij doen in het nieuwe 
jaar. 
Ambtsdragers die één of twee termijnen zich hebben 
ingezet voor onze gemeente nemen afscheid van hun 
ambt.  
We nemen afscheid van Kees Roeleveld als ouderling en 
als scriba. Ik weet nog dat hij na zijn pensionering zei: 
“eventjes niet”. Maar ondertussen is er al weer 8 jaar 
verstreken en heeft hij er twee termijnen opzitten. We 
nemen afscheid van Riet de Langen als diaken. Ook een 
uitspraak van haar: “dit had ik veel eerder moeten doen, 
want het heeft mij zoveel gebracht.” 
En we nemen afscheid van Evelien van Merkerk als 
jeugouderling. Een quote : “Yes, we gaan er voor”. Het is 
voor wie verder gaan in de kerkenraad altijd even slikken 
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als er ambtsdragers stoppen. Maar we zijn heel erg 
dankbaar voor al hun werk en al hun inzet.  
Gelukkig komt er ook een nieuwe ambtsdrager bij: Koert 
de Langen wordt ouderling en zal Bep Jacobs opvolgen 
als voorzitter van de kerkenraad. We zijn dankbaar voor 
zijn toezegging. 
Bep gaat het komende jaar de diaconie een handje 
helpen. De diaconie zit wat krap, nu diaken Joke van der 
Borg het scribaat overneemt van Kees en er een diaken 
afscheid heeft genomen. Onze inspanningen voor een 
nieuwe diaken zijn helaas nog niet geslaagd. Ook hebben 
we nog geen nieuwe jeugdouderling gevonden. (mag ik 
nog even wijzen op de uitspraak van Riet – dit had ik 
eerder moeten doen – wie weet wat het u oplevert om het 
wél te doen – ambtsdrager worden!) 
Wat betreft de nieuwe ambtsdrager, nog even deze 
bijsluiter: heeft u bezwaren, dan kunt u deze schriftelijk en 
met redenen omkleed tot uiterlijk 5 dagen voor de 
bevestiging bij de kerkenraad indienen. 
 
EEUWIGDUREND ERFPACHT 
 
Als kerkrentmeesters hebben we al vele tientallen jaren 
twee stukken grond in eeuwigdurende  erfpacht en hebben 
het  in bloot eigendom. De schriftelijke stukken die er 
waren zijn in de oorlog vernietigd dus er valt niet meer te 
achterhalen hoe de erfpacht geregeld was. Het stuk land 
op het Vlot was in pacht bij Het Burger en Nieuwe 
Weeshuis in Arnhem en werd door verhuurd aan Stal ten 
Bosch en het andere perceel aan de hoek Boltweg / 
Karstraat was in gebruik bij een particulier persoon. Deze 
maakte jaarlijks € 10 over! Aan dat bedrag konden we 
niets veranderen.  
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De oppervlakte van beide stukken samen is  25.774 m2  
(2 ½ H). Als gewone landbouwgrond is dat best waardevol 
maar als bloot eigenaar moesten we jaarlijks € 210 
betalen voor ruilverkavelingsrente.  
Netto kosten € 200 p/j. Door Joosten Agrivesta,  een 
agrarisch rentmeester/ makelaar, is er contact opgenomen 
met beide “eigenaren”/ pachters. Er is een aanbod gedaan 
aan beide partijen om de grond te kopen. De Arnhemse 
stichting vindt dat wij als kerkelijke instelling vallen binnen 
de doelstellingen van hun stichting. De particulier heeft er 
natuurlijk wel belang bij om bij verkoop van zijn huis het 
totale grondoppervlak als eigendom mee te kunnen tellen. 
Het heugelijke nieuws is dat we beide stukken grond, waar 
we alleen maar onkosten aan hadden, kunnen verkopen. 
Beide partijen gaan akkoord met de aankoop zodat we 
eindelijk af zijn van deze `ergernis`. Het bruto bedrag dat 
we mogen bijschrijven is  € 13.000. Omdat de heer 
Joosten  beide partijen kende was het mogelijk om deze 
ongebruikelijke stap te zetten. We zijn hem daarvoor  zeer 
erkentelijk.  
                                                    
De kerkrentmeesters 
 
ZANGBEDE VOOR HET NIEUWE JAAR 
 

Niet dat je weg puur over rozen gaat,  
dat je nooit tranen van spijt voelt  
of je dagen zonder pijn en smart zijn,  
nee, dat alles wens ik je niet toe.  
Maar wel is mijn wens  
dat je mag groeien in wie je bent,  
met de gaven die God je gegeven heeft.  
Dat ze het hart van je geliefden  
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met blijheid mogen vervullen.  
Ik wens dat je in vreugde en smart  
Gods nabijheid blijft zoeken,  
En dat Hij je mag zegenen,  
overvloedig en rijk.  
(Ierse pelgrimszegen) 

 
Een reiszegen, voor onze reis in het jaar 2018. 
Dat het een reis mag worden dichter naar God toe en 
dichter naar Zijn Koninkrijk. 
Dat het een reis mag worden dichter naar onszelf toe, 
naar jezelf als kind van God. 
Dat het een reis mag worden die mensen dichter bij elkaar 
brengt in vrede. 
Dat het een reis mag worden in onze gemeente die we 
steeds meer met elkaar gaan en waar mensen zich bij 
aansluiten.  
Anno Domini 2018 – moge dat waar worden. 
 
Ds. Ella Kamper 
 
KERSTONTMOETINGSMIDDAG 21 DECEMBER 
 
Wat kunt u verwachten: 
veel samen kerstliederen zingen, samen bidden en samen 
luisteren. 
Een ontmoeting in kerstsfeer, waarbij ook de kerststol niet 
ontbreekt. 
Elk jaar hetzelfde verhaal, maar toch weer anders. 
Dit jaar volgen we het thema van de Open Deur: “Wek 
mijn zachtheid weer”.  
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De zachtheid die we voelen bij de geboorte van kind. 
Iedereen is welkom. Neem gerust een vriend of vriendin of 
een goede buur mee. 
 
Datum: donderdag 21 december 
Tijd: 14.30 uur 
 
AVONDGEBEDEN / VESPERS IN DE ADVENTSTIJD 
 

 
 
De avondgebeden staat in het teken van de voorbereiding 
op het Kerstfeest. 
We lezen en we staan even stil bij de bijzondere verhalen 
over Isaäk, Simson, Samuël en Johannes.  
De avondgebeden zijn op woensdag 29 november,  
6 december, 13 december en 20 december. 
Ze beginnen om 19.00 en duren tot 19.25. 
In de vespers is ruimte voor stilte en voor gebed. 
 
BIJBELKRING IN DE AVOND 
 
In oktober is er een beginnetje gemaakt met een 
bijbelkring in de avond. 
We weten nog niet of er voldoende belangstelling is om er 
mee door te gaan. 
Op dinsdag 16 januari is er een volgende bijeenkomst: om 
20.00 in Ons Gebouw. 
Kom een keer mee doen, als u nog niet weet of het wat 
voor u of voor jou is. 
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Laat het ook weten als er wel belangstelling is, maar dat 
de dinsdagavond een onmogelijke avond is. We kunnen 
altijd kijken of een andere avond beter uitkomt. 
 
Ds. Ella Kamper 
 
BIJBELKRING IN DE MIDDAG 
 
De volgende bijbelkring is 7 december om 13.30 bij Rens 
Bloed. 
Centraal staat het lied van Luther:  Verheugt, u christenen, 
tesaam. (liedboek 1973 gezang 402) 
In het nieuwe jaar gaan we verder op donderdagmiddag 
11 januari. 
 
ADVENTSVERSJE 
 
Voor iedereen die licht wil zien 
in lange donkere nacht: 
Een kindje uit de hoge, 
een kindje wordt verwacht. 
 
Voor iedereen die iemand mist, 
en last heeft van de kou: 
Het kindje van de liefde,  
het kindje komt voor jou. 
 
Voor iedereen die vrede wil, 
geen ruzie meer voortaan: 
Het kindje van Maria, 
het kindje komt eraan. 
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Voor iedereen die droevig is 
of boos, of bang of moe: 
Het kindje van de vrede,  
het kindje komt naar ons toe! 
 
(uit Geloventhuis.nl) 
 
VORMING EN TOERUSTING IN JANUARI 2018 
 
Wij nodigen iedereen van harte uit voor de eerste V&T 
activiteiten in het nieuwe jaar:  
 
• WAT GELOOF JIJ NOU?  
Op drie donderdagavonden 11 en 25 januari en 8 februari 
is er gelegenheid om over het soms onverwachte 
geloofsgesprek met bijvoorbeeld je buurman, collega, 
kinderen of vrienden hierover met elkaar het gesprek aan 
te gaan, aan de slag te gaan. Kernwoorden en 
mogelijkheden daarbij; rollenspel, ontmoeting, 
vrijmoedigheid, gastvrijheid, filmpjes, kaartspel.  
Tijd 20.00 uur in de Rank, Hoofdstraat 3 te Zetten. Leiding: 
Jochum Bruinsma, ds. Cor Flobbe en Maria Teunissen 
van Manen. Zie nr. 11 van Het Gele Boekje. 
 
• PAULUS, een christelijke jood of een joods christen?  
De belangrijkste vraag die in dit leerhuis aan de orde komt 
is welke invloed heeft Paulus gehad op het ontstaan van 
een eigen, van het jodendom te onderscheiden, 
christendom? Wat is bijvoorbeeld de betekenis van zijn 
bekende woorden In Christus zijn? 
Van harte welkom in Ons Gebouw, hier in Driel, op 
donderdag 18 januari, aanvang 20.00 uur.  
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Spreker is dr. Patrick Chatelion Counet, bijzonder 
hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. 
Zie nr. 12 van Het Gele Boekje.     
 
• FILMCAFé 2  Op vrijdag 26 januari wordt de film FILL 
THE VOID (Rama Burshtein, 2012) vertoond. Een tweede 
film waarbij o.a. de problematiek Israël / Palestina 
zichtbaar wordt en verder gaat over een 
geloofsgemeenschap met strenge gedragscodes. Rob 
Hoekstra verzorgt een kort voor- en nagesprek. U bent 
welkom in de Vloedschuur, Kerklaan 4a te Heteren in 
combinatie met het Vrijdagavond-café. Tijd 20.00 uur. 
Vooraf is er koffie/thee vanaf 19.30 uur en na afloop is er 
een drankje. Zie nr. 8.2  in Het  Gele Boekje. 
 
Tot nu toe loopt het V&T programma voorspoedig. Helaas 
kon de excursie op 11 oktober niet doorgaan vanwege 
ziekte van de gids. Deze activiteit wordt 
hoogstwaarschijnlijk gepland voor 4 april 2018. 
Voor de activiteiten in januari zouden wij graag nog wat 
meer aanmeldingen zien. We verwachten overigens de 
mensen die zich al hebben aangemeld voor 
bovengenoemde activiteiten. Kon u voor 2018 nog een 
keuze maken, kijk het programma in het Gele Boekje 
of op www.gele-boekje.nl nog eens door  
en meldt u alsnog aan bij  (contactgegevens in het 
kerkblad) 
Van belang blijft het om de belangstelling enigszins te 
meten!! U kunt er overigens altijd nog bij als de activiteit 
doorgaat. 
Op alle bijeenkomsten staat een gele bus voor een 
vrijwillige bijdrage en verder zijn uw kosten voor koffie/thee 
0.80 ct.  
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De werkgroep is reuze blij dat naast invulling van 
vacatures over afvaardiging naar de werkgroep vanuit 
Kesteren en Heteren nu ook weer Driel, d.m.v. Hans 
Brinkman, daaraan gaat deelnemen. Reuze bedankt 
Hans, veel succes en inspiratie toegewenst. Vanaf januari 
is hij dus ‘onze’ contactpersoon.  
 
De regionale werkgroep voor Vorming en Toerusting 
(V&T) 
 
TERUGBLIK V&T ACTIVITEIT NAAR BASIS 
GEMEENTE ‘DE DUIF’, AMSTERDAM 
 
Het gezelschap dat zondag 12 november koers zette naar 
Amsterdam voor een bezoek aan de kerk van de 
Basisgemeente ‘De Duif’ aan de Prinsengracht in 
Amsterdam was een brede vertegenwoordiging van de 
gemeenten uit Driel, Heteren, Zetten, Hemmen  en 
Kesteren, kortom van alle deelnemende  kerken uit Het 
Gele Boekje. Heel bijzonder. 
Bij aankomst was een koor nog druk bezig met het 
oefenen van liederen die in de dienst gezongen zouden 
worden. Een kop koffie, tegen een vrijwillige bijdrage, was 
erg welkom na zo’n reis. 
De dirigent was tevens de voorganger die bij zijn 
welkomstwoord nadrukkelijk de gemeenteleden uit de 
Betuwe noemde.  
 
Thema 
Het thema van de dienst was ‘Van Weten naar Doen’ met 
o.a. het verhaal van de 5 wijze en domme meisjes. De 
afbeelding op de omslag van de liturgie illustreert de 
gedachte: een kordate tante.  
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De handen uit de opgestroopte mouwen, hup, aan het 
werk. DOEN! Heel anders dus dan die domme blonde 
gansjes zonder olie voor hun lampjes.  
Geloven is doen, is werken, is zorgen voor elkaar. Niet 
berekenend afwachten tot het moment suprême, maar een 
leven lang aandacht voor elkaar. 
 
Gesprek 
Dat kwam ook terug in het gesprek met gemeenteleden na 
de dienst.  
De gemeente kiest elk jaar haar voorgangers. Ze hebben 
niet allemaal een academische opleiding gehad zoals we 
dat in de  PKN kennen. Sommigen hebben theologie of 
filosofie gestudeerd.  
Voorwaarde is wel dat je als voorganger een verhaal met 
inhoud kunt vertellen. En verder doen ze de voorbereiding 
met elkaar.  
De gemeente is klein en vergrijst en kent weinig aanwas 
van jongeren. Maar dat is een  verschijnsel dat ook wij 
kennen.  De vraag kwam op: hoe zien onze kerken er over 
pakweg 10 jaar uit?  
 
Slot 
Het uitgebreide slot was een wandeling naar het CS via 
grachten, straatjes en omweggetjes om vooral het vele 
moois van oud Amsterdam te laten gloriëeren. Rob Kalle 
was in zijn element als bevlogen gids die veel weet te 
vertellen tijdens de vele korte stops. Hij was kortom in 
topvorm. 
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Een merkwaardig detail was wel: alle (drie)  excursies van 
de afgelopen jaren met Rob als gids vonden plaats in de 
regen, soms stromend, zoals zondag 12 november. 
We vragen ons af of dit niet anders kan. Hoe dan ook: ons 
dankjewel was zéér gemeend. 
  
Wim de Zeeuw, deelnemer en lid van ‘de Rank’ , Zetten. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KOFFIE-INLOOPOCHTEND IN HET HART VAN DRIEL 
+ 2X GEZELLIGE LUNCH 
 
Woensdagochtend 13 december van 10.30 – 12.00 uur is 
er weer de koffie-inloopochtend in Ons Gebouw. Tevens 
weer de mogelijkheid vanaf 12.00 uur voor een 
eenvoudige gezellige lunch ( € 2,50 pp). Graag hiervoor 
opgeven bij de gastvrouwen Bep Jacobs (tel. 06 
50411258) of Bets Stotijn via het inschrijfformulier of 
uiterlijk maandag 11 december.  
In het nieuwe jaar bent u welkom op 10 januari, gastvrouw 
en heer zijn dan Liesbeth en Nico van Doorn.  
Op 24 januari de 2e koffie-inloopochtend die maand, ook 
weer met een lunch.  
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Gastechtpaar dan Mienie en Paul Baart (contactgegevens 
in het kerkblad).  Opgeven zoals bij Bep en Bets, uiterlijk 
op maandag 22 januari.    
Neem gerust uw buurvrouw/buurman of een 
kennis mee voor een gezellige ontmoeting zo 
midden in de week, wellicht ook voor een goed 
gesprek. 
 
 
 
BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 10 december 
Jesaja 40:1-11  Johannes 1:19-28 
 
Zondag 17 december 
Jesaja 65:17-25  1 Johannes 3:22-30 
 
Zondag 24 december 
Jesaja 62: 8- 63:4  Lucas 1:26-38 
ochtendgebed met kindernevendienst! 
 
Zondag 24 december 
Micha 5:1-4a   Johannes 1:1-14 
m.m.v. Impuls 
 
Maandag 25 december 
Jesaja 52:7-10  Lukas 2:1-20 
gezinsdienst 
 
Zondag 31 december 
Jesaja 61:10-62:3 Lucas 2:33-40 
Oudejaarsviering 
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Zondag 7 januari 
Jesaja 60:1-6  Matteüs 2:1-12 
 
Zondag 14 januari 
Jesaja 62:1-5  Johannes 2:1-11 
aftreden en bevestigen van ambtsdragers 
 
In de komende weken lezen we veel uit de profeet Jesaja. 
Als geen ander hoort hij in sombere tijden de Stem van 
God. 
Hij hoort het oordeel dat God uitspreekt over het volk van 
God en alle andere volken én hij hoort ook de openingen 
die God biedt om te veranderen.  
In de adventstijd zijn het vooral de lezingen waarin Jesaja 
ons wijst op een opening voor een andere en betere 
toekomst, omdat de Heer ons deze opening wil geven. 
Jesaja wijst op het licht in het duister. Jesaja wijst op het 
uitlopen van een boomstronk. 
Tekenen van hoop worden ons aangeboden. Om ons voor 
te bereiden op de komst van Hem die de hoop voor de 
wereld is. 
 
Diensten op 24 december en 31 december 
Het is dit jaar wat veel: vierde advent en de kerstnacht op 
dezelfde zondag én de zondag na Kerst is tegelijkertijd 
oudjaar. Vandaar het volgende: 
de vierde advent, zondagmorgen, zal een iets kortere 
dienst zijn in de vorm van een ochtendgebed. Er is 
kindernevendienst en er wordt verder gegaan met het 
adventsproject. 
Op zondag 31 december komt het avondgebed te 
vervallen en staat de ochtenddienst ook in het teken van 
oudjaar.  
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SPELDENPRIKKEN 
 

Opmerkelijke teksten uit het door de landelijke PKN 
uitgegeven boekje 

over 500 jaar reformatie 95 Speldenprikken (slot): 
 
                                                              
 
 
                                                   

Leiderschap ontstaat vanzelf 
wanneer er genoeg mensen zijn 

die nergens voor verantwoordelijk willen zijn. 

--------- 
Van dingen die uit liefde niet gedaan worden, 

hoor je nooit iets. 
-------------- 

Draag het leed van de wereld op je schouders, 
onthou dan dat je zelf gedragen wordt.  

---------- 
 
COLLECTEN 
 
Zoals u in de vorige Ontmoeting hebt kunnen lezen, is de 
collecte van de afgelopen Dankdag gegaan naar Edukans 
voor het project Malawi. 
Deze collecte heeft het bedrag van € 213.- opgebracht.  
Omdat de diaconie dit jaar geen inzameling voor de 
Voedselbank heeft georganiseerd, is hier een bedrag van 
€ 250.-  naar overgemaakt. 
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In de kerstnachtdienst op  24 december a.s. wordt er één 
collecte gehouden. Deze is bestemd voor het ziekenhuis 
op Haïti  
                                     
Op 1e kerstdag, 25 december is de uitgangscollecte 
bestemd voor Kinderen in de knel: Millioenen kinderen zijn 
op de vlucht door oorlog, geweld of honger. Juist in de 
kerstperiode is dat een schrijnend beeld. Kinderen die 
zichzelf moeten redden. Soms moederziel alleen. Soms 
nooit vrede gekend. Daarom komt de kerk in actie. In de 
periode van Advent en Kerst bieden we 
vluchtelingenkinderen hoop, zodat vrede dichterbij komt in 
hun jonge levens. 
 
ZENDINGSBLOK 
 
Zoals u weet is vanaf april jl. de opbrengst van het 
zendings-blok bestemd voor de Syrische kerken als 
bakens van hoop. Mocht u nog een bijdrage aan dit doel 
willen geven, dan kunt u dit nog t/m december via het 
zendings-blok doen. Vanaf januari starten wij met een 
nieuw doel, u leest hierover meer in de volgende 
kerkbode. 
 
De diaconie 
 
SOLIDARITEITSFONDS 
 
Graag vragen wij aandacht voor het Solidariteitsfonds. 
Als richtbedrag vragen wij aan ieder ingeschreven lid bij 
onze kerkelijke gemeente om een bijdrage van € 10 over 
te maken, onder vermelding van:  Solidariteitsfonds 2017  
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De bankrekeningen van de kerkrentmeesters vindt u op 
het achterblad van deze Ontmoeting  
Als de totale opbrengst hoger blijkt te zijn dan het landelijk 
vastgestelde quotum (=verplichte bijdrage) dan komt dit 
toe aan onze eigen gemeente. 
 
Voor uw informatie: 
Voor gemeenten – dóór gemeenten: kansen zien en 
benutten.   
Dat motto is de basis van het werk van de Commissie 
Steunverlening die de Solidariteitskas van de Protestantse 
Kerk beheert. De Commissie krijgt aanvragen van 
gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die 
ze zelf even niet kunnen financieren of die om andere 
redenen tijdelijk hulp nodig hebben. De Commissie (van 
deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het 
kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen te beoordelen en 
kijkt daarbij vooral naar de perspectieven voor een vitaal 
gemeente zijn. Soms biedt de Solidariteitskas daarvoor 
ook de steun van een extern begeleider om weer tot fris, 
gerevitaliseerd beleid te komen. En dit jaar haken we 
daarbij vooral aan bij een hoopvolle gedachte: dat God 
ons – ook als gemeenten – kansen geeft. En dat het er om 
gaat die kansen te zien en die te benutten!  
 
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse 
bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de 
Protestantse Kerk. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn 
altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te 
helpen. Om het mogelijk te maken de kansen die er zijn, 
om te zetten in hoopvolle activiteiten.   
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We doen het samen  
We zijn samen kerk. Er zijn vormen van pastoraat die de 
verantwoordelijkheid van een plaatselijke gemeente te 
boven gaan. Het koopvaardijpastoraat bijvoorbeeld, vergt 
speciale aandacht, kennis en kunde die te intensief en 
kostbaar is om door een plaatselijke gemeente geboden te 
worden. Deze vorm van pastoraat wordt gefinancierd 
vanuit de Solidariteitskas. Dat gebeurt dus naast de 
investering in lokale gemeenten.  
 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Namens het College van Rentmeesters 
 
EINDEJAARSCOLLECTE 
 
Geacht gemeentelid, 
 
Hoe welkom voelt u zich in de kerk? Als u al jarenlang 
naar de kerk gaat, zal het voor u vanzelfsprekend zijn om 
over de drempel van de kerk te stappen. Maar dat geldt 
lang niet voor iedereen in Nederland. De kerk als gastvrije 
plek voor alle mensen. Dat is waar we bij de Protestantse 
Kerk naar verlangen en aan willen werken.  
 
Daarom staat in 2018 het thema ‘Een open huis’ centraal. 
In het nieuwe jaar gaan we samen nadenken over en 
werken aan een kerk zonder drempels. Een kerk die 
mensen ontvangt die anders nooit over de kerkdrempel 
stappen en die over grenzen heen uitreikt naar mensen 
die onze steun nodig hebben. Een kerk die verbindend en 
gastvrij aanwezig is in de samenleving. Om zo’n kerk te 
zijn is moed, creativiteit, geloof én geld nodig.  
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Alleen dankzij uw steun en gebed kunnen we een open 
huis zijn voor anderen. 
 
Doet u met ons mee?  
Dat kan door op 31 december te geven in de 
eindejaarscollecte of door uw bijdrage over te maken op 
een van de rekeningen van de kerkrentmeesters (onder 
vermelding van Eindejaarscollecte 2017).  
 
Met uw gift aan deze eindejaarscollecte draagt u bij aan 
een kerk die gastvrij en open midden in de samenleving 
staat!  
 
Natuurlijk dragen uw bijdragen aan collecten voor 
missionaire initiatieven of voor het jeugdwerk door het jaar 
heen ook bij aan “de kerk als een open huis”. Met de 
opbrengsten organiseren we verbindende activiteiten waar 
jong en oud welkom zijn. 
 
Als kerkenraad danken we u bij voorbaat heel hartelijk 
voor uw betrokkenheid en steun! 
 
BOEKENMARKT 
 
Vanwege het grote succes van de vorige keer, zijn wij 
voornemens om ook 2018 te beginnen met een bruisende 
boekenmarkt. Houd rekening met vrijdag 26 januari (van 
15.00 uur tot 20.00 uur) en zaterdag 27 januari (van 
10.00 uur tot 12.00 uur) !  
Het blijkt dat een boekenmarkt in de winterperiode 
duidelijk voorziet in een behoefte. Wellicht komt dat 
vanwege  de donkere en koude, maar ook gezellige en 
huiselijke wintermaanden. Maar dat niet alleen.  
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Het aanbod aan boeken  is groter dan ooit, en ook de 
goede gesorteerde presentatie ervan zal ook dit keer weer 
“de handen op elkaar krijgen”. Kortom, wij hebben er zin 
in! 
Hierbij onze oproep, komt allen naar de boekenmarkt in 
Ons Gebouw, Kerkstraat 8 te Driel, op 26/1 en 27/1 as. 
Heerlijk de tijd nemen om rustig  tussen de boeken te 
snuffelen, even lekker gaan zitten om een stukje te lezen, 
kopje koffie erbij, effetjes gezellig kletsen, het leven kan 
ook in 2018 weer mooi worden. 

 
 
PS: Heeft u nog goede boeken waar u vanaf wilt, dan kunt 
u daarvoor contact opnemen met Dick Huiskamp (026)-
4742239. Hij komt graag de boeken (beoordelen en) 
ophalen. 
 
Groeten van de leden van de RommelPlusMarkt 
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EEN TERUGBLIK: OLIEBOLLENACTIE 18 NOVEMBER 
 
Het weer was koud en het dreigde te gaan regenen. 
Buiten enkele druppels bleef het gelukkig tot half  een 
droog, daarna volgde een plensbui. De sfeer zat er goed 
in en met 23 vrijwilligers werd in een paar uur tijd het hele 
dorp en de buitengebieden van oliebollen en 
appelbeignets voorzien.  
Na verrekenen van alle kosten bleef het mooie bedrag 
over van  €  1.339,09  
Een mooie ondersteuning om de kerk financieel het hoofd 
boven water te laten houden. Graag willen we alle helpers 
bedanken, want vergeet niet dat de actie zonder hen nooit 
had kunnen slagen. 
 
Dit jaar lukte het niet om alle oliebollen te verkopen, 
helaas. We hadden de inkoop gelijk gehouden met die van 
vorig jaar. Toen verkochten we nagenoeg alles, dit jaar 
dus niet. Het restant aan oliebollen ging naar het 
stoelenproject De Duif in Arnhem. Zij waren erg blij met 
deze gift in natura. 
We zijn blij met het resultaat en willen zeker met deze 
acties doorgaan, maar… De actie van vorig jaar rond de 
jaarwisseling was beduidend minder dan die in 2015. 
We hopen dit jaar op een enorme toename van de 
verkoop,  
Net als vorig jaar kunt u nu ook per e-mail kunt bestellen.  
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Let op: 
Onze bakker eiste van ons om onze bestelling begin 
december door te geven. Dat zagen wij niet zitten en 
hebben gelukkig toch nog af kunnen spreken dat we onze 
bestelling na de kerst door kunnen geven.  
Vandaar het dringend verzoek: Wacht niet tot het laatste 
moment met bestellen! 
 
Met dank namens de organisatie, 
 
Sander de Hartog 
Jaap van Merkerk  
 
OLIEBOLLENACTIE OP DE VALREEP VAN HET OUDE 
JAAR 
 
Het is een oude gewoonte om ook met de jaarwisseling 
een oliebollenactie te houden. Deze traditie willen we ook 
dit jaar in ere houden. Met de opbrengst van deze actie 
hopen we op een mooie extra financiële ondersteuning 
van onze kerkelijke gemeente. De kwaliteit van de 
oliebollen en de appelbeignets hebt u al bij de actie van 18 
november kunnen proeven. Wij vonden ze verrukkelijk. 
 
Oliebollen, met of zonder krenten. 
U mag kiezen voor naturel bollen of voor bollen met 
krenten en rozijnen.  
In prijs maakt het niet uit. 
Appelbeignets 
We zien een toenemende vraag naar appelbeignets. Geen 
wonder want ze zijn om je vingers er bij af te likken. 
 
De verkoop gaat uitsluitend op bestelling.   
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Graag tijdig bestellen. 
Voor telefonisch bestellen even bellen naar: 
- Sander de Hartog (contactgegevens in het kerkblad) 
- Jaap van Merkek (contactgegevens in het kerkblad)  
Bestellen kan tot uiterlijk woensdagmiddag 27 december 
(voor 17.00 uur)  
 
Bestelling per e-mail 
E-mail:     oliebollen@pkndriel.nl 
 
Ook kunt u gebruik maken van onderstaande bestelbon en 
deze deponeren in de oliebollenzuil, die bij iedere dienst 
onder de toren in de kerk te vinden is. 
Hier vindt u overigens, voor het geval u die vergat, ook 
bestelbonnen. 
 
Wat kost dat allemaal? 
Oliebollen, naturel of met krenten en rozijnen:   
€ 6,- per 10 stuks 
De appelbeignets:      
 
€ 5,- per 5 stuks. 
Bij bestellingen vanaf  €25- (over alles) krijgt u een korting 
van 10%  
Leveringen: 

- Bezorging aan huis op vrijdagmiddag 29 december of 
zaterdagmorgen 30 december. 

- Afhalen in Ons Gebouw op vrijdagavond 29 dec. 
tussen 19.00 en 20.30 uur. 
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Oudejaars oliebollenactie Protestantse Gemeente te 
Driel 2017 
 
BESTEL-FORMULIER   
Naam:  ______________________ 
Adres:  ______________________ 
Woonplaats: ______________________ 
 
Prijs:      Levering: 
Per 10 oliebollen: €   6,00  O - standaard bezorging  
       vrijdagmiddag 29/12 
Per 5 appelbeignets: € 5,00  O - bezorging 

zaterdagochtend 30/12 
Bij bestellingen    O - afhalen vrijdagavond  
vanaf €25 10% korting  tussen 19.00 en 20.30 uur  
       in Ons Gebouw 
 
Bestelling: 
Bollen met krenten : ____ zakken (10 bollen) 
 
Bollen zonder krenten : ____ zakken (10 bollen) 
 
Appelbeignets  : ____ zakken (5 stuks)  
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BEZOEK VAN BURGEMEESTER VAN ASSELDONK 
 
Op 2 november heeft burgemeester van Asseldonk een 
bezoek gebracht aan onze kerk. 
In het halfjaarlijks overleg tussen alle kerkelijke 
voorgangers in de Overbetuwe, vroeg de burgemeester of 
hij eens langs kon komen. Hij was benieuwd naar onze 
gemeente en ons monumentale kerkgebouw. Op 2 
november heeft het moderamen samen met de kosters 
hem van harte welkom geheten. Het was een heel prettig 
en open gesprek over onze gemeente in het overbetuwse 
dorp Driel. En natuurlijk hebben we met gepaste trots ons 
eeuwenoude kerkgebouw met de bijzondere kansel en het 
bijzondere orgel laten zien.  
We hebben een ontmoeting gehad met een zeer 
geïnteresseerde burgemeester, die open staat voor alle 
burgers in zijn gemeente. Alle waardering! 
 
SERVEERWAGENTJE 
 
Sinds een paar maanden hebben we in Ons Gebouw de 
beschikking over een serveerwagentje.  Dat is een gift van 
de Roemenië/Haïti  sorteergroep. Elk jaar probeert deze 
groep iets aan te schaffen voor de kerk, als dank voor het 
gebruik van Ons Gebouw. Elke week wordt er wel een 
paar dagen gesorteerd in de grote of kleine zaal waarna 
de kant en klare dozen of zakken naar het zoldertje 
verdwijnen, totdat ze meegaan met een van de 
transporten.  We zien dat er door velen dankbaar gebruik 
gemaakt wordt van het wagentje dat dus in een duidelijke 
behoefte voorziet.  
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KERSTCONCERT IN R.K. KERK OP 17 DECEMBER 

Op zondagmiddag 17 december is er weer het jaarlijkse 
kerstconcert in de R.K. Kerk.  Dit keer met medewerking 
van de koren Cantorije, Enjoy en Impuls alsook 
muziekvereniging Concordia; een echt Driels gebeuren 
weer dit keer.  
Aanvang is om 14.30 uur en na afloop is koffie en thee. 
Tevens is er bij de uitgang nog een collectie. 
Iedereen van harte welkom!  
 
GLÜHWEIN EN WARME CHOCOLADEMELK 
KERSTNACHT 
 
Wie wil daaraan mee helpen? 
Vorig jaar hadden we voor het eerst na de 
kerstnachtviering een glas warme glühwein 
of een beker warme chocolademelk voor de 
kerkgangers in de kerstnacht. 
Dat smaakte naar meer! 
Vandaar de oproep: wie wil daaraan mee helpen? 
Opgave bij ds. Ella 
 
WAT NEEMT U MEE VOOR DE KERSTMORGEN? 
 
In het vorige kerkblad heb ik de vraag gesteld of we de 
kerstmorgen niet op de manier van de vroege christelijke 
kerk konden invullen: “iedereen neemt wat mee”. 
Wat wilt u graag zingen op Kerstmorgen of heeft u een 
mooi gedicht of een mooie gedachte of een mooi gebed, 
een kort muziekstuk, een kort filmpje, een schilderij?  
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U hoeft daar niet mee te wachten tot kerstmorgen. Tot 18 
december kunt u het bij mij inleveren en dan ga ik kijken of 
we er een mooi kerst-mozaïek van kunnen maken. 
 
ds. Ella Kamper 
 
KERST EN DUURZAAMHEID 
 
Kan dat samen gaan? En moet je nu met kerst over 
duurzaamheid praten? 
We weten dat het op verschillende terreinen niet goed 
gaat op aarde. 
Daarbij kun je denken aan de kloof tussen arm en rijk, of 
aan het opraken van fossiele brandstoffen, vervuiling van 
de aarde, klimaatverandering met grote gevolgen voor 
grote groepen mensen. 
Armoede, een slecht leefklimaat; het zijn twee factoren die 
onrust veroorzaken. Onrust dat kan uitgroeien tot geweld 
of inmiddels al is uitgegroeid tot geweld of tot 
vluchtelingenstromen. 
Kerst is het feest van de vrede. Juist daarom de vraag om 
even stil te staan of wij ook duurzaam kerst kunnen vieren. 
Want duurzaamheid kan een aanzet zijn om de kloof 
tussen arm en rijk te dichten, om met zorgzaamheid en 
behoedzaamheid met de aarde om te gaan. 
Duurzaamheid kan betekenen: lekker, maar niet overdadig 
eten met minder vlees.  Kan betekenen dat we wel lichten 
aan doen, maar dan vooral leds en de verlichting ’s nachts 
uit doen. Kan betekenen dat we het gezellig binnen maken 
en geen gebruik maken van buitenkachels. Kan betekenen 
dat we het doen met de spullen van vorig jaar en dat we 
niets nieuws aanschaffen. Kan betekenen dat we een 
kerstboom huren enzovoort. 
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Duurzaamheid levert een bijdrage aan de vrede op aarde.  
Daarom kan het samen gaan met het Kerstfeest, het feest 
voor vrede op aarde. 
Hoe gaat u het Kerstfeest duurzaam maken? 
 
GEBRUIK ‘ONS GEBOUW’ DOOR GEMEENTELEDEN 

Zoals eerder in dit kerkblad is aangegeven,  heeft de 
kerkenraad, mede n.a.v. een vraag op een 
gemeenteavond, zich uitgebreid over het gebruik van Ons 
Gebouw beraden. In dit kerkblad leest u dat daarover in 
november een besluit is genomen. Hier in het kort een 
toelichting bij het besluit. 
Duidelijk is dat het gebruik van Ons Gebouw, voor 
bijvoorbeeld een gezellige bijeenkomst, uitsluitend is 
bedoeld voor gemeenteleden van de Protestantse 
Gemeente Driel. Verder kan Ons Gebouw maximaal 2x 
per maand gebruikt worden door gemeenteleden. Het 
gebruik is  nooit op zondag en tot uiterlijk tot 23.00 uur, 
waarna het opgeruimd en schoon door de gebruikers moet 
worden achtergelaten.  
Voor tegemoetkoming in de kosten  wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd (we hebben een paar bescheiden 
richtbedragen).  
Bij onverwachte kerkelijke activiteiten zoals een 
rouwdienst, gaan de kerkelijke activiteiten voor. 
Via de scriba kan een aanvraag worden ingediend. Het 
moderamen neemt een besluit over de aanvraag. 
De kerkenraad is positief over deze aan te bieden 
mogelijkheid en hoopt dat dit mede een goede bijdrage 
kan worden in ons gemeente-zijn. 
 
Namens de kerkenraad, Kees Roeleveld. 
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OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN 
 
Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas in 
Ons Gebouw.  
Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u hierover 
contact opnemen met de familie Buddingh: 
 
(contactgegevens in het kerkblad) 
 
Dit graag melden tot vrijdag voor betreffende 
zondagsdienst. 
 
VERVOER NAAR DE KERK 
 
Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk 
te komen dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje 
naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld. 
Zijn telefoonnummer is: (contactgegevens in het kerkblad) 
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van 
de Boer: (contactgegevens in het kerkblad) 
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KERKDIENSTEN 
 
Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders 
vermeld. 
 
Zondag 10 december : 2e zondag van Advent 
Voorganger      : Ds. J. Diepersloot,  
        Wageningen 
Organist     : Jan Schouten 
Deurcollecte     : Stoelenproject 
 
Zondag 17 december : 3e zondag van de Advent  
Voorganger                        : Mw. H. Roelofsen, Baarn 
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Restauratie en onderhoud 
 
Zondag 24 december : 4e zondag van de Advent  
      (10.00 u.) 
Voorganger     : Mw. ds. P. Kamper  
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Plaatselijk diaconaal werk 
 
Zondag 24 december : Kerstnacht (22.00 u.) m.m.v.  
       koor Impuls 
Voorganger     : Mw. ds. P. Kamper  
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Haïti ziekenhuis 
Bijzonderheden     : geen kindernevendienst 
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Maandag 25 december : Eerste Kerstdag 
Voorganger     : Mw. ds. P. Kamper  
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Kerkinactie / Kinderen in de  
       knel 
Koffieschenken     : Jaap en Ria Pranger 
Bijzonderheden     : geen kindernevendienst 
 
Zondag 31 december : Oudejaarsdag (10.00 u.) 
Voorganger     : Ds. J. ter Avest, Rhenen 
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Eindejaarscolletie / voor eigen  
       gemeentewerk 
Bijzonderheden     : geen kindernevendienst 
 
Zondag 7 januari  : Zondag Epifanie 
Voorganger     : ds. G.C. Flobbe, Naarden 
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Restauratie en onderhoud 
Koffieschenken     : Rens en Wim Bloed 
 
Zondag 14 januari  : 1e zondag na Epifanie /  
       Aftreden / bevestigen van 
       ambtsdragers 
Voorganger     : Mw. ds. P. Kamper 
Organist     : Jan Schouten 
Deurcollecte     : Plaatselijk diaconaal werk 
Koffieschenken     : Fred en Marijke Vols 
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Zondag 21 januari  : 2e zondag na Epifanie /  
       Dienst van Schrift en Tafel 
Voorganger     : Ds. M. Schwarz, Almelo 
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Bloemen in de dienst 
 
AGENDA 
 
Avondgebed 
Woensdag 6 december om 19.00 uur in het kerkgebouw 
 
Gespreksgroep 25+ 
Vrijdag 8 december om 20.30 uur in Ons Gebouw 
 
Kerkenraad 
Dinsdag 12 december om 19.30 uur 
 
Koffie-inloop + lunch 
Woensdag 13 december om 10.30 uur in Ons Gebouw 
 
Avondgebed 
Woensdag 13 december om 19.00 uur in het kerkgebouw 
 
Avondgebed 
Woensdag 20 december om 19.00 uur in het kerkgebouw 
 
Ontmoetingsmiddag 
Donderdag 21 december om 14.30 uur in Ons Gebouw 
 
 
Kloosterweekend 
6/7 januari in Egmond 
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Tuinteam 
Zaterdag 6 januari om 09.00 in Ons Gebouw 
 
Kerkenraad 
Dinsdag 9 januari om 19.30 uur 
 
Koffie-inloop 
Woensdag 10 januari om 10.30 uur in Ons Gebouw 
 
Bijbelkring 
Donderdag 11 januari om 13.30 uur 
 
V&T over Paulus 
Donderdag 18 januari om 20.00 uur in Ons Gebouw 
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ROOSTER BLOEMENDIENST 
 
10 december   familie De Langen 
17 december   Fabian Speijers 
25 december   familie Van der Kwaak 
31 december   familie Roeleveld 
7 januari       mevrouw Buddingh 
 

            
 
 
Wijziging abonnement Ontmoeting 
 
Wijziging van het telefoonnummer van Ria Pranger:  
(contactgegevens in het werkblad) 
 
 
Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 16 januari a.s. 
inleveren bij Tijmen Pranger.  
E-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com  
 


