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15e jaargang nr. 1 – januari 2018 

 

OVER DE AKKER 

 
Een door en door grijze lucht. 

Het regent of het gaat regenen. 

De kou, het nat, het echoot in mij. 

Vandaag heb ik niet zo’n zin. 

 
Vandaag binnen blijven 

warmte zoeken in hete thee. 

Een grijze wollige leegte 

heel even ben ik dat. 

 
Heel even en dan 

breekt een glimlach door 

van dankbaarheid; 

over dat wij regen hebben. 

 
Het regent, het zegent 

het zingt een weg 

naar wat van waarde is 

een weg die voor mij ligt. 

 
Vandaag heb ik nieuwe zin 

gekregen en ontvangen 

heeft de Geest mij aangeraakt 

en een nieuw begin gemaakt. 

 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf,  is het de dag, 
waarop, naar het schijnt, de meeste mensen hun goede 
voornemens voor het nieuwe jaar los laten. Er is iets 
tussen het doel wat je wilt bereiken en jou in komen staan. 
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Het kan zijn dat het loslaten van oude patronen veel 
moeilijker is dan je dacht. De vraag: “is het doel al die 
moeite wel waard”, wordt gesteld. 

Is het stoppen met roken, gewichtsafname, minder energie 
gebruiken, minder consumeren, meer aandacht voor 
anderen, meer gaan bewegen (een paar van de 
gebruikelijke goede voornemens) wel zo belangrijk op de 
weg naar een beter, gezonder, gelukkiger en 
rechtvaardiger leven? Wil ik wel een beter leven, of is het 
leven zoals het nu is ook goed genoeg? 

Het doel raakt uit het zicht. Vandaag en iedere dag is een 
goed moment om weer even stil te staan bij het doel wat je 
met je goede voornemens voor ogen hebt. 

En ik denk aan de weg die Jezus gaat en hoe Hij steeds 
maar weer het doel voor ogen houdt: 

een leven in Gods nabijheid, een leven naar God 
toegewend, het Koninkrijk van God vol vrede en 
gerechtigheid. Met het doel “voor mensen de weg naar 
God vrij maken” voor ogen, overwint Jezus tegenwerking 
en angst en pijn. Hij laat het doel niet los. In de waarde 
van het doel vindt Hij de kracht en de moed om door te 
gaan. En ik vraag: Heer, ga met mij mee op mijn weg, help 
mij het doel voor ogen te houden, en geef mij kracht en 
moed en rust en vertrouwen om door te gaan. 

Aan het begin van 2018 wens ik dit ons allemaal toe: 
goede voornemens volhouden als het doel het waard is en 
openstaan voor de kracht, de moed, de rust  en het 
vertrouwen dat God ons in Jezus en in de Heilige Geest 
ons geeft. 

 
Veel heil en zegen in 2018. 

 
ds. Ella Kamper 
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HARTELIJK BEDANKT! 

 
Vanuit ONO Renkum, waar Hans en Hermien Kardol 
momenteel verblijven, willen zij iedereen van harte 
bedanken voor de warme belangstelling en het meeleven 
van de gemeente d.m.v. kaarten, telefoontjes en 
bezoekjes. Het doet ze zeer goed, ze zijn er erg blij mee. 

 

AMBTSDRAGERS 

 
Zondag 14 januari hebben we afscheid genomen van 
ouderling / scriba Kees Roeleveld, jeugdouderling Evelien 
van Merkerk, Riet de Langen en ouderling-
kerkrentmeester Wim Griffioen. 

We zijn erg blij dat we Koert de Langen mochten 
bevestigen als voorzitter van de kerkenraad. 

 
U ziet het: vier ambtsdragers hebben afscheid genomen 
en één is bevestigd. Dat betekent dat we vacatures 
hebben. We hebben de afgelopen tijd geprobeerd om 
meer mensen bereid te vinden om de huidige kerkenraad 
te versterken. Dat is dus nog niet gelukt. 

We doen een aantal dingen: 

 
● hard nadenken over de taken die bij de huidige 

ambtsdragers liggen –  misschien wel minder taken, 
maar wat betekent dat voor de gemeente? 

 
● gemeenteleden blijven vragen om diaken, ouderling, 

ouderling-kerkrentmeester te worden ( en dan ook 
over de taken blijven nadenken) 

 
● kijken of er meer gedaan kan worden door 

werkgroepen (minder lange termijn, meer 
projectbasis) 
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Wilt u met ons mee denken? We staan open voor 
suggesties. 

 
uw kerkenraad 

 

KORT VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING  
12 DECEMBER 

 
Op deze laatste kerkenraadsvergadering in 2017 zijn, na 
weer een mooie openings-bijdrage over hoe je het leven 
kunt ervaren met toch altijd de ervaring van Gods liefde bij 
en door alles, komen de volgende onderwerpen aan de 
orde: 

- Afspraken over de kerkenraad in de nieuwe 
samenstelling medio januari en het verslag van een goede 
ontmoetingsbijeenkomst met kerkelijke buurgemeenten 
Arnhem-Zuid en Huissen. 

- Hans Brinkman gaat dus namens onze kerk meedraaien 
in de regionale werkgroep voor V&T.    

- Ds. Ella Kamper vertelt weer over belangrijke en soms 
ingewikkelde onderwerpen vanuit de synode en positief 
wordt gereageerd op de vraag van AH Driel voor een 
nieuwjaarslunch in Ons Gebouw. 

 - De diaconie is weer bezig met allerlei activiteiten 
rondom de Kerst. 

- T.a.v. het project herindeling van de kerk, waarmede de 
kerkrentmeesters erg druk zijn, gaat de kerkenraad 
akkoord met een uitgewerkt voorstel, door Jaap van 
Merkerk toegelicht. De volgende stap is dat dit plan, in het 
nieuwe jaar, allereerst aan de gemeente wordt voorgelegd, 
voordat de kerkenraad uiteindelijk beslist. Vervanging van 
het verwarmingssysteem is daarbij van groot belang i.v.m. 
actuele storingen. Met de begroting voor 2018 van de 
kerkrentmeesters gaat de kerkenraad akkoord. 
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- De vergadering wordt afgesloten met Uit God geboren en 
over het dagthema Vluchtelingen van de adventskalender 
van de landelijke PKN. Voorzitter Bep Jacobs bedankt 
iedereen voor zijn of haar inbreng.    

Notulist Kees Roeleveld 

 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 9 JANUARI 

 
Na de opening wordt het wel en wee in de gemeente 
gesproken. We leven mee met de leuke, maar ook minder 
leuke dingen die om ons heen gebeuren en dan vooral op 
het gebied van de gezondheid. 

Bij de kerkenraads-zaken wordt de dienst van zondag 14 
januari besproken: aftreden/bevestigen ambtsdragers. 

Er is een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van de 
bijzondere eucharistieviering in Elst ter gelegenheid van 
de start van de nieuwe parochie Maria Magdalena. De 
gaande en komende scriba zijn hier naartoe geweest. Zie 
het verslag elders in de kerkbode. 

Op 18 januari vindt de V&t avond over Paulus in Driel 
plaats met Hans Brinkman als gastheer. Koffie wordt 
geregeld door Joke van der Borg. 

De tweede AH nieuwjaarslunch voor ouderen heeft op 9 
januari plaatsgevonden in Ons Gebouw. De reacties zijn 
positief: de opkomst was hoog en er was veel onderling 
contact. 

De kachel in de kerk functioneert slechts voor de helft, er 
is namelijk 1 ketel kapot. Omdat het hierdoor voorin de 
kerk erg koud is, wordt besloten de voorste stoelen tijdelijk 
opzij te zetten en alleen de stoelen op de vlonders te 
gebruiken. 

De tafel zal richting gemeente worden verplaatst. Verder 
zal de kinderhoek weer worden ingericht. Wij geven 
hiermee aan dat de kinderen van harte welkom zijn in de 
kerk. 
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De diaconie doet verslag van haar activiteiten. Op de 
kerstattenties zijn leuke reacties gekomen. De opbrengst 
van het zendings-blok is geteld. Het doel van de 
spaardoosjes in de 40dagentijd is gekozen, namelijk 
schuldhulpmaatjes. Vanuit Driel wordt weer een bijdrage 
geleverd aan de 40dagen-kalender van de PG Elst. Ds. 
Kamper neemt deze taak op zich. 

De kerkrentmeesters melden dat gekeken wordt of de 
kapotte ketel van de verwarming evt. gerepareerd kan 
worden. De heer Van Middelkoop, expert op het gebied 
van verwarming en energie in monumentale kerken heeft 
de opdracht gekregen de nieuwe verwarmingsinstallatie uit 
te werken. De kerkenraad communiceert hierover graag 
met de gemeente, waarvoor een gemeenteavond wordt 
georganiseerd op dinsdag 6 februari. 

De voorbereidingen van de actie Kerkbalans zijn in volle 
gang. 

Voor wat betreft het jeugdwerk kan gemeld worden dat  
Mark van Burken gestart is bij de jeugdkerk. Koert de 
Langen gaat hiermee stoppen in verband met zijn 
toetreding tot de kerkenraad. 

De diverse bijzondere diensten van de afgelopen tijd 
worden geëvalueerd. De kliederkerken voldoen aan hun 
doel, namelijk jonge gezinnen meer bij de kerk betrekken. 
De voorbereiding van dergelijke diensten kost echter meer 
tijd dan een gewone dienst. De voorbereidingsgroep zou 
eigenlijk uitgebreid moeten worden. Heel positief is dat de 
bereidheid onder gemeenteleden om mee te werken, heel 
groot is! 

Bij de gedachtenisdienst konden de familieleden voor het 
eerst een steentje met de naam van de overledenen 
meenemen. 

De kerstdiensten waren mooi en sfeervol, waarbij de 
kerstnachtdienst zeer goed bezet was. 
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Het kloosterweekend in het Liobaklooster in Egmond 
Binnen is door de betrokkenen als heel fijn ervaren.  
Ds. Kamper is bereid dit vaker te organiseren. 

In deze laatste vergadering van Kees Roeleveld,  
Riet de Langen en Evelien van Merkerk krijgen zij van ds. 
Kamper twee tips mee die vergezeld gaan van een klein 
cadeautje. 

Hiermee wordt de vergadering gesloten. 

 
Joke van der Borg 

 

UITNODIGING GEMEENTE-AVOND 6 FEBRUARI 

 
Datum: 6 februari 2018 

Tijdstip: 20.00 uur 

Locatie: Ons Gebouw 

 
Vorig jaar (28 maart 2017) hebben we u uitgenodigd voor 
een gemeente-avond in verband met plannen om de 
kerkruimte meer toegankelijk maken en meer flexibel. Op 
die gemeente-avond hebben de aanwezige 
gemeenteleden ingestemd met het voornemen van de 
kerkenraad om verder te gaan met het onderzoek naar 
mogelijkheden om de vlonders waarop de stoelen staan te 
verwijderen en andere aanpassingen die nodig zijn voor 
de toegankelijkheid en flexibiliteit. 

 
Het verwijderen van de vlonder betekent op de eerste 
plaats een aanpassing van het verwarmingssysteem. 
Deze aanpassing is in een stroomversnelling gekomen, 
omdat op dit moment één van de verwarmingsketels het 
niet doet en het niet duidelijk is of deze ketel nog wel 
gerepareerd kan worden. Daarnaast zijn de ketels na 20 
dienst toe aan vervanging. 
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Op de gemeenteavond 6 februari aanstaande leggen wij u 
een plan voor de verandering van het 
verwarmingssysteem voor. Dit plan is opgesteld door het 
college van kerkrentmeesters onder begeleiding van een 
expert op het gebied van klimaatbeheersing in 
monumenten. En we leggen u een schatting van de kosten 
(zowel van de aanpassing van het verwarmingssysteem 
als andere inrichtingskosten) voor. 

We willen graag met u van gedachten wisselen over dit 
plan en de kosten van dit plan. 

 
We hopen op uw aanwezigheid, 

 
vriendelijk groet namens de kerkenraad 

 

KERKBALANS 2018 

 
Voor de actie Kerkbalans is dit jaar gekozen voor het 
thema ”Geef voor je kerk”. 

Het geloof waar alles om draait, het Evangelie van Jezus 
Christus, dát is ons gegeven. Dat is van onschatbare 
waarde én we krijgen het gratis. Maar voor het geloof 
doorgeven, het geloof met elkaar delen, samen vieren, 
samen leren, elkaar ontmoeten, voor elkaar kunnen 
zorgen, daar is wel geld voor nodig. 

Door de bijdragen van de afgelopen jaren konden we : 

 
● “Een voorganger bekostigen” , een 50% 

predikantsplaats betalen 

● “Ruimte bieden voor ontmoeting” aan jong en oud. 

● “Kerkdiensten houden” op elke zondag en iedere 
feestdag. 

● “Er zijn” in tijden van rouw of in tijden van vreugde. 

● “Ons prachtige middeleeuwse kerkgebouw in stand 
houden”. 
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● “Boeiende informatie- en gespreksavonden” 
organiseren. 

● “Omzien naar mensen”; bekenden en onbekenden, 
dichtbij en veraf. 

 
Onze Protestantse Gemeente in Driel is levensvatbaar, 
gericht op de toekomst. 

Dit willen we graag zo houden en daar vragen wij opnieuw 
om uw bijdrage te bepalen. 

 
De actie loopt van 21 januari tot 4 februari.  Er wordt een 
enveloppe aan u uitgereikt en u wordt gevraagd om de 
antwoord-enveloppe klaar te leggen op een bepaalde dag, 
waarop hij weer bij u  opgehaald wordt.   

Wij hopen op een totale opbrengst van minstens € 35.000. 
Als iedereen naar draagkracht bijdraagt kan dat lukken en 
kan onze gemeente ook in 2018 zijn werk doen. 

 
ZENDINGSBLOK 

 
Sinds mei vorig jaar was het doel van het zendingsblok: 
Syrische kerken als baken van hoop, een project van 
Kerk in Actie. De opbrengst hiervan is € 184,05. Dit mooie 
bedrag is inmiddels overgemaakt naar Kerk in Actie. We 
willen u allemaal hartelijk danken voor uw bijdrage. 

Met ingang van 30 december jl. is de opbrengst bestemd 
voor wederom een project van Kerk in Actie: Noodhulp 
overstromingen Nepal en Bangladesh 

In het najaar van 2017 zijn meer dan 42 miljoen mensen 
getroffen door overstromingen in Bangladesh, Nepal en 
India. Door onder meer modderstromen zijn er minstens 
1200 doden. 

ICCO en Kerk in Actie bieden samen met lokale 
organisaties noodhulp: voedsel en schoon drinkwater. 
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Door de wereldwijde temperatuurstijging, heeft 
Bangladesh steeds meer te kampen met overstromingen. 
Voor dit dichtbevolkte land is dit een grote ramp. Zowel 
Bangladesh als Nepal hebben voor 1/3 deel onder water 
gestaan. Dit geeft natuurlijk grote problemen met de 
voedselvoorziening. Oogsten zijn beschadigd of helemaal 
verloren gegaan. 

Daarnaast kampt Bangladesh met een andere humanitaire 
crisis: 600.000 Rohingya zijn naar Bangladesh gevlucht 
vanwege het aanhoudende geweld in Myanmar. 

Kerk in Actie is in Bangladesh en Nepal al langere tijd 
bezig om mensen voor te bereiden op rampen. Door de 
klimaatverandering wordt dit steeds urgenter. Na de eerste 
noodhulp wordt bekeken hoe duizend families geholpen 
kunnen om weer een inkomen te verdienen met landbouw. 
Op dit moment wordt families al geleerd zouttolerante 
gewassen te verbouwen. 

COLLECTEN 

 
11 februari: bouw van huisjes in Haïti 

Het resultaat van het project mag er zijn. Er zijn inmiddels 
weer veel stormen over hen heen geraasd en het resultaat 
is wel dat de huisjes met deze constructie blijven staan. Er 
moet wel eens wat gerepareerd worden maar ze staan 
nog overeind en daar gaat om.  Veel mensen zijn 
geholpen maar ook nog velen wachten op een nieuw 
onderkomen. De basis kost ongeveer 500 euro aan 
materiaal en opzetten. 

 
De bouwmaterialen worden beschikbaar gesteld en 
plaatselijke mensen zijn opgeleid om het werk uit te 
voeren, zodat hierdoor ook voor werkgelegenheid wordt 
gezorgd.  
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18 februari: Kerken in Actie : Met je kinderen op de 
vlucht, Syrië 

Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, 
bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze 
neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun 
kinderen zijn moe, bang, ziek en vaak ondervoed. 

Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze 
moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te 
beschermen. Met verloskundige zorg, voorlichting over 
borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en 
gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers 
niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in 
alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te 
kunnen bieden. 

 
25 februari : Roosevelthuis 

Jaarlijks organiseren de gezamenlijke diaconieën in de 
Overbetuwe een vakantieweek voor langdurig zieken, 
mensen met een handicap of ouderen die niet meer zelf 
op vakantie kunnen. Onze diaconie draagt hieraan graag 
haar steentje bij. 
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ONTMOETINGSMIDDAG 12 FEBRUARI 

 
Op deze ontmoetingsmiddag horen en 
zien we van alles over de hobby van Kees 
Roeleveld (waar hij nu hopelijk weer meer 
tijd voor krijgt). Zijn hobby is:  Schilderen. 

Hoe lang hij al schildert en wat hem 
inspireert; u krijgt het allemaal te horen op 
maandagmiddag 12 februari in Ons Gebouw. 

Om 14.30 staat de koffie en thee klaar. 

Neem gerust iemand mee. 

Wilt u vervoer naar Ons Gebouw, neem dan contact op 
met Thea de Hartog (contactgegevens in het kerkblad), 
onze trouwe taxichauffeur. 
 
GEBED 

 
Lieve God, in de hectiek van alledag en in de storm van 
prikkels in ons leven, 

zoeken wij verstilling, willen we even niet geleefd worden, 

zoeken wij ons zelf en zoeken wij U. 

Laat ons in deze veertig dagen ons voorbereiden op onze 
dienst in de wereld, 

ons concentreren op wat vrede en gerechtigheid brengt in 
deze wereld, 

en wat onze bijdrage daaraan zou kunnen zijn. 

Lieve God, geef mij een rol in Uw geschiedenis, 

en leer mij mijzelf kennen om de ander te kunnen 
ontmoeten. 

 
(uit het materiaal van Kerk in actie) 
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VORMING EN TOERUSTING IN JANUARI & FEBRUARI 

 
Van harte welkom bij de volgende V&Tactiviteiten: 

 
# FILMcafé 2. Op vrijdag 26 januari wordt de film Fill the 
Void (Rama Burshtein 2012) vertoond in de Vloedschuur, 
Kerklaan 4a te Heteren. Vanaf 19.30 uur bent u welkom 
voor koffie/thee. Aanvang 20.00 uur. In de pauze en na 
afloop is er een drankje (wijn of sap) en kunt elkaar 
ontmoeten. Het voor- en nagesprek wordt geleid door Rob 
Hoekstra. Opnieuw een film over ‘identiteit en loyaliteit’. 
Zie nr. 8 in HET GELE BOEKJE 

 
#  Meister Eckhart….over leegte. Op woensdag 31 
januari wordt er in het Zendingslokaal, Kerkplein 3 te 
Hemmen een mystieke tekstlezing verzorgd door ds. 
Mariska van Beusichem, (tot voor kort predikant van de 
Vluchtheuvelgemeente te Zetten). Onder haar leiding 
lezen en bespreken we een tekst van de mysticus Meister 
Eckhart. Aanvang 20.00 uur. Zie nr.13 in HET GELE 
BOEKJE 

 
# Met het oog op familie....contextueel pastoraat. Op 
de maandagen 5 en 12 februari worden er in de 
Vloedschuur, Kerklaan 4a te Heteren, twee avonden 
verzorgd voor vrijwilligers in het pastoraat en 
belangstellende gemeenteleden. Ds. Annette Melzer en 
Marjon Bosch, beiden deskundigen in het contextueel 
pastoraat, zijn de inleiders en begeleiders op deze 
avonden. Vanuit het pastoraat of als gemeentelid 
bezoeken we elkaar in vreugde en verdriet. We luisteren 
naar elkaar. Maar welke vragen stellen we dan? En 
waarom? Wat te doen bij conflicten? enz. Aanvang 20.00 
uur. Vanaf 19.45 uur koffie/thee. Zie nr. 14 in HET GELE 
BOEKJE. 
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# Achter gesloten deuren …. over eigen identiteit. Op 
de dinsdagen 20 en 27 februari en 6 maart zal de theoloog 
en ethicus Jan te Lindert met ons nagaan op welke wijze 
realiteit en ideaal kunnen samengaan in het 
vluchtelingenvraagstuk, bezien vanuit de joods-christelijke 
bagage waarin een duidelijk signaal wordt gegeven: ‘want 
u was zelf ooit vreemdeling in Egypte’ o.a. Deutronomium 
19:10. Plaats: de Rank te Zetten. Aanvang 20.00 uur. Zie 
nr. 15 in HET GELE BOEKJE. 

 
Voor bovenstaande activiteiten zijn er voldoende 
aanmeldingen. Wij verwachten de mensen die zich 
hebben aangemeld. Er kunnen nog meer mensen bij! Dus 
meldt u aan op (contactgegevens in het kerkblad). Ook 
zonder aanmelding bent u welkom, maar voor de 
organisatie is het fijn als wij het aantal weten. 

 
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën voor het nieuwe 
programma…. laat het ons weten! 

 
Namens de regionale werkgroep Vorming en Toerusting 
(V&T), 

 

KOFFIE-INLOOPOCHTEND IN HET HART  VAN DRIEL 

 
Woensdagochtend  14 februari  10.30 – 12.00 uur is er 
weer de koffie-inloopochtend in Ons Gebouw, 

Ineke en Kees Roeleveld zijn dan gastvrouw/heer. . 

Op 28 februari de 2e koffie-inloopochtend met als 
gastvrouwen Baukje Dam en Ria Buddingh.    

Neem gerust uw buurvrouw/buurman of een kennis mee 
voor een gezellige ontmoeting zo midden in de week, 
wellicht ook voor een goed gesprek. 
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BIJ DE DIENSTEN 

 
Zondag 28 januari 
Oecumenische dienst in de Prot. Kerk m.m.v. koor Enjoy 

Exodus 15: 1-6     Romeinen 8:14-17   

Matteüs 9:18-19     Matteüs  23-26 

 
Zondag 4 februari 
2 Koningen 4:18-21  Marcus 1:29-39 

 
Zondag 11 februari 
2 Koningen 5:1-15  Marcus 1:40-45 

 
Zondag 18 februari 
Genesis 9:8-17   Marcus 1:12-15 

 
Zondag 25 februari 
1 Koningen 19:9-18  Marcus 9:2-10 

 
Zondag 4 maart 

Dienst van Schrift en Tafel 
Exodus 20:1-17   Johannes 2:13-22 

 
De oecumenische dienst staat in het teken van de week 
van gebed voor de eenheid van de christenen. Om deze 
eenheid die er is, maar die niet altijd zichtbaar is, duidelijk 
te maken, wordt de orde van dienst steeds door een ander 
land gemaakt. Dit jaar hebben de Cariben de orde van 
dienst voorbereid en hebben gekozen voor het thema: 
“Recht door zee”. Bevrijding is voor hen, in verband met 
hun slavernijgeschiedenis, heel belangrijk. Zij nodigen ons 
uit om met hun ogen naar bevrijding te kijken. In deze 
dienst zal diaken Ronald Heinen de overdenking 
verzorgen. Enjoy zingt in deze dienst. 
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De dienst is voorbereid door de oecumenische werkgroep. 
Er is kindernevendienst! 

 
Op zondag 18 februari begint de veertigdagentijd. We 
lezen in door het Evangelie van Marcus. 

Marcus begint zijn Evangelie met de doop van Jezus en 
met de verzoeking in de woestijn. 

Heel kort en compact beschrijft Marcus hoe Jezus veertig 
dagen in de woestijn blijft en daarna met de boodschap 
van het komende Rijk van God komt. 
 

40 DAGEN TIJD 14 FEBRUARI – 31 MAART 2018 

 
De 40 dagentijd is de tijd voor Pasen. 
Van oudsher is het een tijd van 
bezinning.  

Die bezinning is gebaseerd op het 
lijden van Jezus. Waarom moet Hij die 
zoveel goeds doet voor de mensen die 
Hij ontmoet, zoveel lijden? Door stil te 
staan bij het leven van Jezus, staan we 
ook stil bij het leven van mensen vandaag en in het 
bijzonder bij mensen die in moeilijke omstandigheden 
leven. We staan stil bij het raadsel dat er in onze wereld 
met zoveel goeds, zoveel ellende is. We bezinnen ons op 
de wereld van vandaag en we bezinnen ons op ons zelf. 

De 40dagen-campagne van Kerk in Actie helpt ons bij 
deze bezinning. 

De campagne in 2018 heeft de titel: “Onvoorwaardelijke 
liefde” mee gekregen, want: 
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“Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze 
nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert 
te overleven,in een dorp in Oeganda voor een veilig 
thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar 
knoopt. Als moeder wil je maar één ding voor je kind: 
een veilige plek om op te groeien en te spelen. Hoop 
op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je 
geeft niet op. Maar niet alleen moeders geven 
onvoorwaardelijke liefde. In deze 40 dagentijd staan 
wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders 
in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de 
samenleving vormden. Door hun inzet krijgen hun 
kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en 
kracht.” 

 
In de kerk zal weer de veertigdagenkalender liggen 
waaraan ook vanuit onze gemeente is meegewerkt. Deze 
kalender is een initiatief van ZWO Elst, de Vloedschuur 
Heteren en de Maria Magdalenaparochie Elst. Deze 
kalender kunt u meenemen. Op=op. 

Voor andere veertigdagenkalenders verwijs ik u naar de 
website van de Protestantse Kerk Nederland, waar de 
veertigdagenkalender van de PKN te bestellen is en voor 
wie het trefwoord veertigdagenkalender intypt in een 
zoekmachine zal er nog meer vinden onder anderen op 
deze site http://www.ignatiaansbidden.org/. 

 
Vanaf (as)woensdag 14 februari is er tot aan woensdag 28 
maart een avondgebed om 19.00 in het koor van onze 
kerk. Leidraad voor dit avondgebed zal een kruisweg zijn. 
Naast stilte, ruimte voor gebed, zal er stilgestaan worden 
bij de weg die Jezus aflegt naar Golgotha. 

 



15e jaargang nr. 1  -  januari 2018 18 

Op zondag 18 februari worden er spaardoosjes 
uitgedeeld, om de projecten van Kerk in Actie financieel te 
steunen. 

 
Het kindernevendienstproject van Kind op 
Zondag heeft als thema: “ Ik zorg voor 
jou”. 

Ik ben benieuwd of onze duif Rainbow 
weer voor ons de wereld rond vliegt en berichten brengt. 

 
Vasten. Vorig jaar hebben we uitgebreid stil gestaan bij 
vasten in de veertigdagentijd door een leerhuis over 
vasten en een vastenmaaltijd. Waarvoor of voor wie wilt u 
dit jaar vasten? 

 
Haïti maaltijd. 

Net als vorig jaar zal er in de veertigdagentijd een maaltijd 
zijn ten bate van het ziekenhuis in Passe Catabois.  Deze 
maaltijd wordt op zaterdag 24 maart gehouden. In het 
volgende kerkblad hierover meer informatie. Maar zet 
deze datum alvast in uw agenda. 

 
MOOIE DINGEN IN HET BEGIN VAN 2018 

 
Kloosterweekend 

Met een kleine groep zijn we naar het Liobaklooster in 
Egmond Binnen geweest. 

Tijd voor stilte. Ruimte om na te denken. Ontmoeting met 
een andere manier om je geloof te leven. Ontmoeting met 
de psalmen. Gelegenheid voor een mooie wandeling in de 
duinen. 

Mogelijkheid voor gesprek. Het was mooi. 
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Lunch voor ouderen 

Voor de tweede keer is er in Driel een lunch voor ouderen 
georganiseerd door de AH, de parochie en de PG Driel. 
Ons Gebouw was heel goed gevuld en het werd heel erg 
op prijs gesteld.  Mooi dat we hier aan kunnen 
meewerken. 
 

DE NIEUWE PAROCHIE H. MARIA MAGDALENA 

 
Op 6 en 7 januari zijn er in Elst en Huissen speciale 
eucharistievieringen gehouden, om vorm te geven aan de 
start van de nieuw opgerichte parochie. In allerlei media 
o.a. is er de nodige aandacht aan besteed.   

Een mooi gebeuren, die uitgebreide viering, geheel in de 
traditie van de r.k. kerk (met veel wierook), zo hebben 
Joke van der Borg en Kees Roeleveld ervaren, die 
namens onze kerk in Elst, acte de présance gaven. 

Over de preek: mooi en inspirerend om stil te staan en na 
te denken bij de wijzen uit het oosten, voor het moois wat 
zij meebrachten in de vorm van goud, wierook en mirre, 
symbolisch voor wat ook wij kunnen doorgeven…..Goed 
om daarna, in verbondenheid, het H. Avondmaal mee te 
vieren. Vol vertrouwen, vertelde de vicevoorzitter van de 
nieuwe parochie later, gaat de kerk door met haar werk en 
roeping o.a. met hulp van veel vrijwilligers. Daarbij 
vertrouwend op Gods Geest ter inspiratie en volharding. 

Na afloop was er nog een gezellige ontmoeting met een 
goed gesprek en werd namens de PKN Driel een 
geschenk-kaarsje met de allerbeste wensen overhandigd. 
Zinvol om iets van dit veranderingsproces mee te maken 
zeker i.v.m. de goede contacten die we hier in Driel met de 
parochie hebben. Gods zegen hen bij dit alles toegewenst.       
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REMINDER BOEKENMARKT 

 
Herinnert u zich deze foto nog? Hij stond in de vorige 
kerkbode, ter illustratie van de komende boekenmarkt. 
Deze vindt plaats op vrijdag 26 januari (van 15.00 uur 
tot 20.00 uur) en zaterdag 27 januari (van 10.00 uur tot 
12.00 uur) ! 

 

 

 
Dus nogmaals onze oproep, komt allen naar de 
boekenmarkt in Ons Gebouw, Kerkstraat 8 te Driel, op 
26/1 en 27/1 a.s. 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. 

PS: Heeft u nog goede boeken waar u vanaf wilt, dan kunt 
u daarvoor contact opnemen met Dick Huiskamp 
(contactgegevens in het kerkblad). Hij komt graag de 
boeken (beoordelen en) ophalen. 

 
Groeten van de leden van de RommelPlusMarkt 
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VAN HET NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP 

 
Onlangs heeft het Nederlands Bijbelgenootschap de app 
Mijn Bijbel gelanceerd. Iedereen kan nu op 

de smartphone gratis èn offline de volgende vertalingen 
lezen: de Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel 
in Gewone Taal, de Groot Nieuws Bijbel, de NBG-vertaling 
1951, de Statenvertaling en de Fryske Bibel. 

 
Het leesgemak in deze app staat voorop. Zodra je de app 
hebt geïnstalleerd, kun je meteen beginnen 

met lezen. Lettergrootte en lettertype zijn aanpasbaar aan 
je eigen wensen. De app wordt 

stapsgewijs uitgebreid, en is beschikbaar voor zowel 
Android als iOS. Op het startscherm van de app 

staat de bijbeltekst van de dag. 

 
Het NBG heeft de app samen met het Braziliaans 
Bijbelgenootschap ontwikkeld. Ook andere 

bijbelgenootschappen gaan varianten van de app 
gebruiken. 

 
Contactpersoon: D.Roos Zetten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15e jaargang nr. 1  -  januari 2018 22 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERKDIENSTEN 
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Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders 
vermeld. 

 

 
Zondag 28 januari : 3e zondag van  
   Epifanie/Gebedsdag van de  
   eenheid van de christenen /  
   oec. dienst in de Prot. kerk  

Voorganger                        : Mw. ds. P. Kamper 

Organist           : Freek Withaar 

Deurcollecte           : – 

Koffieschenken                  : Hettie Lommert / Bep Jacobs 

 
Zondag 4 februari  : 4e zondag na Epifanie 

Voorganger     : Dhr. A. van Drie, Heteren  

Organist     : Freek Withaar 

Deurcollecte     : Orgelfonds 

Koffieschenken     : Kees en Ineke Roeleveld 

 
Zondag 11 februari  : 5e zondag na Epifanie / 

       Kliederkerk (11.00 uur) 

Voorganger     : Mw. ds. P. Kamper 

Organist     : Freek Withaar 

Deurcollecte     : Haïti huisjes 

Koffieschenken     : Tom en Joke v.d. Borg 

 
Zondag 18 februari  : 1e zondag van de 

       Veertigdagentijd 

Voorganger     : Mw. ds. P. Kamper 

Organist     : Freek Withaar 

Deurcollecte     : Kerkinactie/ 

       40-dagentijd/noodhulp Syrië 

 
 



15e jaargang nr. 1  -  januari 2018 24 

Zondag 25 februari  : 2e zondag van de 

       Veertigdagentijd 

Voorganger     : ds. J. Diepersloot, 

       Wageningen 

Organist     : Freek Withaar 

Deurcollecte     : Roosevelthuis 

 

AGENDA 

 
Koffie-inloopochtend in het hart van Driel 
Woensdag 24 januari om 10.30 uur in Ons Gebouw 

 
Avondgebed 

Woensdag 24 januari om 19.00 uur in het kerkgebouw 

 
V&T: Filmcafé 

Donderdag 26 januari. Zie voor meer informatie pagina 15 

 
V&T: Meister Eckhart 

Woensdag 31 januari. Zie voor meer informatie pagina 15 

 
Bijbelkring 

Donderdag 1 februari om 13.30 uur 

 
Tuinteam 

Zaterdag 3 februari om 09.00 uur in Ons Gebouw 

 
V&T: Contextueel pastoraat 

Maandag 5 februari. Zie voor meer informatie pagina 15 

 
Ontmoetingsmiddag 

Maandag 12 februari om 14.30 uur in Ons Gebouw 
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V&T: Contextueel pastoraat 

Maandag 12 februari. Zie voor meer informatie pagina 15 

 
Koffie-inloopochtend 

Woensdag 14 februari om 10.30 uur in Ons Gebouw 

 
Avondgebed 

Woensdag 14 februari om 19.00 uur in het kerkgebouw 

 
V&T: Achter gesloten deuren 

Dinsdag 20 februari. Zie voor meer informatie pagina 16 

 
Avondgebed 

Woensdag 21 februari om 19.00 uur in het kerkgebouw 

 
Bijbelkring 

Donderdag 22 februari om 13.30 uur  

 
Basiscatechese 

Maandag 26 februari om 19.00 uur in Ons Gebouw 

 
V&T: Achter gesloten deuren 

Dinsdag 27 februari. Zie voor meer informatie pagina 16 

 
Koffie-inloopochtend 

Woensdag 28 februari om 10.30 uur in Ons Gebouw 

 
Avondgebed 

Woensdag 28 februari om 19.00 uur in het kerkgebouw 

 
Tuinteam 

Zaterdag 3 maart om 09.00 uur in Ons Gebouw 
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ROOSTER BLOEMENDIENST 

 
 
28 januari     familie Van Merkerk 

4 februari         familie Bloed 

11 februari                Fabian Speijers 

18 februari            familie Van der Kwaak 

25 februari                   familie Roeleveld 

7 maart                 familie De Langen 

 
 

            

 
 
Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 20 februari a.s. 
inleveren bij Tijmen Pranger. E-mailadres: 
ontmoetingdriel@gmail.com       


