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14e jaargang nr. 2 – maart 2018 
 
OVER DE AKKER 
 
Liefde in tijden van lijden 
De veertigdagentijd is de tijd in het kerkelijk jaar waar we 
nadenken over het lijden in de wereld. 
Als je goed luistert, is er veel lijden op de wereld. Als je 
goed luistert naar het verhaal van de ander, is er vaak iets 
te horen van verdriet en van pijn. Als je goed luistert, merk 
je dat vrijwel iedereen iets is overkomen dat hen heeft 
verwond. Ook bij mensen van wie je het niet zou 
verwachten, mensen van wie je denkt dat hun leven 
onbekommerd is. Er is veel lijden, er is veel dat mensen 
kwetst, er is veel onrechtvaardigheid.  
We staan er bij stil in de veertigdagentijd: het lijden van 
Jezus, het lijden van mensen die Kerk in Actie ons onder 
de aandacht brengt, het lijden in ons eigen leven, het 
lijden dat wij veroorzaken, het lijden door ziekte en 
rampen. 
Maakt al die nadruk op lijden somber?  
Soms wel. Als dit het enige verhaal is. Als mensen 
helemaal klem zitten en er niets anders is dan leed. 
Maar vaak ook niet. Want vaak is er een keerzijde aan het 
verhaal over leed. 
Een verhaal van liefde, van hoe er voor je gezorgd werd/ 
wordt, hoe mensen meeleven, hoe je elkaar tot steun kan 
zijn,  hoe nabij God en Jezus worden ervaren. Ook in de 
afgelopen tijd heb ik op huisbezoek deze verhalen 
gehoord. 
Een verhaal van hoop, omdat mensen verder kijken en 
hoop hebben dat het beter zal gaan. 
Een verhaal van kracht: “ik heb nooit geweten dat ik dit 
aankon”.  
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Een verhaal van dankbaarheid: “ God zij dank, voor alles 
dat Hij mij heeft gegeven, waardoor het leven ondanks het 
leed de moeite waard is”.  
Naast het verhaal van lijden is er vaak een verhaal van 
liefde, van hoop, van kracht en van dankbaarheid te 
horen. 
Zo is ook in het lijden van Jezus altijd de liefde aanwezig. 
De liefde van Jezus voor ons mensen, de liefde waarmee 
Hij voor ons sterft. De liefde die Hij van God de Vader 
heeft gekregen. Liefde van zijn volgelingen, mensen die 
Hem niet in de steek laten, ook als ze niet kunnen voor-
komen dat Hij aan het kruis wordt gehangen. 
In de veertigdagentijd staat het lijden voorop. 
Met Pasen draait het in één klap om: dan staat de liefde 
voorop!  
Gods liefde die redding brengt. Gods liefde die de dood 
overwint. Gods liefde die van onze doodlopende weg een 
doorgaande weg maakt. Liefde die zich laat vergelijken 
met een tuin die tot bloei komt na een tijd van afsterven en 
dorheid. 
Laten we met Pasen met elkaar deze liefde vieren en ons 
er door laten inspireren. 
 
 Ook wij, wij zetten blij van zin 
 een stralend halleluja in. 
 O Christus, die verrezen zijt 
 wij prijzen Uw Aanwezigheid.  
 Halleluja!        (621:5)  
 
Gezegend Paasfeest! 
 
ds. Ella Kamper 
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PASTORALE AANDACHT 
 
Jammer genoeg is het dit jaar geen schrikkeljaar. Dus zal 
ons gemeentelid uit Dokkum, dhr. Holewijn, een dag vóór 
zijn geboortedag 29 februari, vieren dat hij 90 jaar is 
geworden. 
We wensen hem een mooie dag toe en Gods zegen voor 
de tijd die voor hem ligt. 
De kracht van mevr. A. de Weijer neemt steeds meer af.  
We bidden om Gods nabijheid voor haar, haar man en hun 
kinderen. 
Hermien Kardol is na een tijd van revalideren weer thuis. 
Dat is altijd weer even wennen. We bidden dat haar 
herstel thuis nog verder door mag gaan. 
Ries van de Brink moet voor een operatie naar het 
ziekenhuis. We bidden dat de operatie slaagt en dat het 
herstel voorspoedig zal zijn. 
 
Op het moment dat u deze Ontmoeting leest is Niels de 
Langen al afgereisd naar PeyongChang voor zijn 
Paralympics als zitskiër. We bidden dat hij daar een hele 
goede tijd zal hebben en dat hij tevreden kan zijn met zijn 
prestaties. En wie weet: een medaille! 
 
Tenslotte nog een mooi bericht: 
Evelien van Merkerk en Jeroen Cortjens gaan op vrijdag 6 
april trouwen.  
Om 14.30 is de huwelijkssluiting door de ambtenaar van 
de burgerlijke stand bij ons in de kerk. 
De kerkelijke inzegening van het huwelijk vindt aansluitend 
plaats in onze kerk. 
Moge de Heer deze dag én alle dagen van hun huwelijk 
zegenen. 
 
ds. Ella Kamper 
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HARTELIJK BEDANKT 
 
Geachte Lezers en lezeressen, 
We willen jullie hartelijk bedanken voor al jullie felicitaties  
ter gelegenheid van ons 60 jarig huwelijk. Helaas kunnen 
we u niet allemaal apart bedanken, we genieten van alle 
mooie kaarten en andere attenties. 
 
 Met een hartelijke groet van Anton en Janny Hulshuizen 
 
TROUWDAG JEROEN EN EVELIEN 
 
Op 6 april gaan wij elkaar het ja-woord geven. Wij kijken 
uit naar dit moment. Speciaal omdat wij het in de 
protestantse gemeente van Driel mogen vieren. Een 
gemeente die ons dierbaar is. Een gemeente waar ik, 
Evelien, ben opgegroeid, velen ken en in mijn hart heb 
gesloten. Wij zijn daarom dankbaar en verheugd dat het 
burgerlijk huwelijk en de kerkelijke inzegening in onze kerk 
kan plaatsvinden. Wij hopen op dat moment, naast onze 
familie en vrienden, ook vele gemeenteleden te mogen 
begroeten. Mocht u de start van ons huwelijksleven met 
ons willen mee vieren? U bent van harte welkom. De 
dienst start om 14.30 uur.  
 
Evelien van Merkerk en Jeroen Cortjens 
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KERKENRAADSVERGADERING 20 FEBRUARI  
 
Voordat de vergadering begint, overhandigt Bep Jacobs 
de voorzittershamer aan Koert de Langen, onze nieuwe 
voorzitter. 
Aan het begin van de vergadering staan we stil bij de 
zieken in onze gemeente.   
Jaap van Merkerk vraagt en krijgt toestemming om het 
podium voor het jubileumconcert van koor Impuls deze 
week op te bouwen en te laten staan tot en met het 
concert op 2 maart. Dit betekent de we op zondag 25 
februari in dwarszit in de kerk zitten. De koster is hiervan 
al op de hoogte. 
In de Rank in Zetten is mevrouw ds. J. van Essen op 11 
februari jl. bevestigd als predikant. Ds. Kamper is hier 
naartoe geweest. 
We blikken terug op de gemeenteavond, zie het verslag 
elders in de kerkbode. Voor de verbouwing moet een 
vergunning aangevraagd worden. Het is nu nog niet 
duidelijk wanneer de verbouwing zal starten. 
Er wordt een nieuw informatieboekje uitgegeven omdat er 
teveel wijzigingen zijn om een inlegvel te maken. We doen 
ook ons best om de website actueel te houden. 
De nieuwe is paaskaars besteld. Deze wordt tijdens de 
paaswake de kerk in gedragen. 
Vanuit de classis was de vraag gekomen om de 
kerkordevoorstellen deel 3 te considereren. Dat betekent 
dat er gereageerd moest worden op de voorstellen inzake 
de predikant. Ds. Kamper heeft dit punt voorbereid en de 
kerkenraad heeft haar advies opgevolgd. 
De jaarrekening van de diaconie is akkoord bevonden. De 
activiteiten in de 40-dagentijd zijn benoemd. 
Van zowel diaconie, kerkrentmeesters, jeugdwerk als 
pastoraat zijn de werkplannen besproken. 
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De actie kerkbalans is bijna afgerond. We hopen op een 
opbrengst van € 35.000,--.  
Knelpunten in de kerkenraad zijn het ontbreken van een 
jeugdouderling en een kerkrentmeester. 
Er is een aanvraag voor belijdenis ontvangen. 
De voorzitter sluit de vergadering af met een gedicht over 
wijsheid. 
 
Joke van der Borg, scriba 
 
TERUGBLIK 
 
In ons kerkblad kijken we veel vooruit, maar soms is het 
ook wel aardig om even terug te kijken. 
Dan kijk ik terug op een goede gemeente-avond over de 
herinrichting van de kerk. 
Heel fijn dat we van de aanwezige gemeenteleden groen 
licht hebben gekregen om te beginnen met het gelijkvloers 
maken van de kerk. Er moet nog heel wat gebeuren, (en ik 
hoop dat vele handen en hersenen het werk samen lichter 
maken), maar het vooruitzicht van een kerkvloer zonder 
opstap doet mij in ieder geval goed. Ik zie het al voor mij 
en verheug mij erop. En ik hoop van harte dat het 
enthousiasme van de kerkenraad veel gemeenteleden ook 
enthousiast maakt. 
Boeiend was de ontmoeting met Kees Roeleveld als 
schilder op de Ontmoetingsmiddag op 12 februari. Wat 
een verscheidenheid aan schilderijen heeft hij gemaakt en 
wat een plezier in het schilderen. Voor wie er niet bij was: 
u heeft wat gemist! 
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BASISCATECHESE 
 
Er is  weer basiscatechese voor kinderen uit groep 6, 7 en 
8. 
Op maandag 26 februari, 5 maart en 12 maart  en 26 
maart zijn jullie weer van harte welkom om 19.00 in Ons 
Gebouw. De weg naar Pasen staat centraal. Misschien 
kunnen we wel met elkaar bedenken wat we in de 
Paaswake voor de kinderen gaan doen dit jaar. 
tot maandagavond! 
 
ds. Ella  
 
PALMPASENOPTOCHT 25 MAART 2018 
 
Op Palmzondag is er weer een Palmpasenoptocht. Om 
11.00 komt Concordia eerst langs onze kerk om kinderen 
op te halen voor de optocht en vervolgens de kinderen bij 
de RK kerk. 
Kom met je versierde stok naar de kerk. Een broodhaantje 
hoef je niet mee te nemen, want dat krijg je bij de kerk. 
Op donderdag 22 maart kan je van 15.00 – 16.30 je stok 
komen versieren in Ons Gebouw. 
De kinderen van groep 1 t/m 5 van de Meeuwenberg en 
de Kameleon krijgen via school informatie over de 
betekenis van de Palmpasenstok. 
We hopen op een hele feestelijke Palmpasenoptocht met 
veel kinderen. 
 
ds. Ella Kamper en Frans Essers  
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DE VEERTIGDAGENTIJD  
 
Spaardoosjes 
Op 18 februari, het begin van de 40-dagentijd, zijn de 
spaardoosjes uitgedeeld. 
Bent u nog niet in de gelegenheid geweest er een mee te 
nemen, onder de toren ligt er nog een aantal. U kunt zo 
thuis sparen en op 1e Paasdag het doosje gevuld 
inleveren. 
Dit jaar is er gekozen voor een bijdrage aan 
SchuldHulpMaatje. De schuldenproblematiek in Nederland 
groeit; steeds meer mensen hebben tijdelijk of blijvend 
schulden. Daarmee ligt ook armoede op de loer of is al 
een feit. 
Een aantal jaren geleden nam Kerk in Actie het initiatief tot 
samenwerking met andere kerken en christelijke 
organisaties om het project SchuldHulpMaatje van de 
grond te tillen. Binnen dit project worden “maatjes” 
opgeleid om mensen in (beginnende) schulden te 
begeleiden en te coachen. Het is een vernieuwend spoor 
van diaconie die inzet op een structurele aanpak van 
armoedebestrijding. 
 
Paasgroetenactie  
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen 
gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan 
gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en 
organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. 
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, 
vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat 
het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden 
erg goed doet.  
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Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de 
kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. 
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor 
mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund 
door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van 
lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het 
doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de 
riem steken.  
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. 
Op zondag 4 maart kunt u tijdens de koffie in Ons 
Gebouw deze kaarten ondertekenen. De diaconie zorgt 
voor de verzending. Een bijdrage voor de postzegels kunt 
u in het mandje op de tafel achterlaten. 
 
Het Paasontbijt 
Ook dit jaar organiseert de diaconie voorafgaand aan de 
kerkdienst op 1e Paasdag een Paasontbijt. Om 9.00 uur 
staat dit weer klaar in Ons Gebouw. Van harte welkom. 
Het is altijd fijn als we bij benadering weten op hoeveel 
mensen we kunnen rekenen.  
Graag aanmelden bij Ria Buddingh, tel. 026-7024596, per 
email op diaconie@pkndriel.nl of op de lijst achterin de 
kerk. 
 
GEZOCHT:  LECTOREN VOOR DE STILLE WEEK! 
 
Wie wil een aantal bijbellezingen verzorgen in de diensten 
van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag?  
Graag aanmelden bij ds. Kamper. 
 

mailto:diaconie@pkndriel.nl
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PAASWAKE VOOR DE KINDEREN 
  
Met liefde op weg naar Pasen 
Op zaterdag 31 maart is van 18.30 – 19.30 uur 
de paaswake voor de kinderen. 
We lopen een (kinder) kruisweg: “Met liefde op 
weg naar Pasen”. 
We gaan met Jezus mee van Palmpasen naar de 
Paasmorgen. 
We denken aan het leven van Jezus en het leven van 
mensen vandaag. 
Loop je mee? Ouders en/of grootouders zijn ook welkom. 
We beginnen in de kerk of in Ons Gebouw. 
 
FILMAVOND 12+ SPECIAAL 
 

Op zaterdag 3 maart is er een filmavond         
voor de 12plussers. Deze filmavond is heel speciaal, 
omdat we ook jongeren uit de Vloedschuurgemeente 
hebben uitgenodigd om te komen. En omdat we de 
mogelijkheid hebben om in Ons Gebouw samen naar één 
van de spannendste afleveringen van “Wie is de Mol” 
2018 te kijken. 
Om 18.00 is er een speciaal filmmenu – kom je mee eten? 
Om 19.30 begint de film (ook als je niet komt eten, ben je 
welkom bij de film). 
Alle jongeren zijn van harte welkom en als je wilt, mag je 
een vriend of vriendin meenemen. 
Graag voor 2 maart opgeven bij ds. Ella. 
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TUSSENSTAND KERKBALANS 2018 
 
Op dit moment is de tussenstand van kerkbalans 2018  
€ 32.000,--. In de vorige Ontmoeting spraken we de hoop 
uit dat het eindresultaat  € 35.000,-- zou worden. Ondanks 
de inzet van onze lopers die bij u de envelop hebben 
afgegeven, moeten er nog ruim 30 formulieren ingeleverd 
worden.                                                                                                                      
Als u uw toezeggingsformulier nog thuis hebt dan vragen 
we u vriendelijk om dat op Rijnstraat 61 of Kerkstraat 21 in 
de bus te doen. 
 
De kerkrentmeesters 
 
BOVENPLAATSELIJK KERKENWERK 
 
Classis en synode 
Zoals u hebt kunnen lezen in ons kerkblad hou ik mij de 
afgelopen jaren ook bezig met het bovenplaatselijke 
kerkenwerk. In mei is het zover dat de huidige classis over 
gaat in de nieuwe classicale vergadering Gelderland Zuid 
en Oost. Of we daar veel van gaan merken in de 
gemeente? Waarschijnlijk niet, want het regelwerk van de 
huidige classis gaat door in de nieuwe classis. 
Maar er is wel één spannend punt bij de veranderingen. 
En dat betreft de ontmoeting tussen gemeenten. In de 
huidige classis zijn alle gemeenten uit onze omgeving (van 
Driel tot Heumen en van Huissen tot en met Wamel) 
vertegenwoordigd. In iedere classisvergadering ontmoet je 
dus iemand van de gemeenten om ons heen. Dat is 
leerzaam (waar zijn jullie mee bezig, hoe denken jullie 
daar over), dat is nuttig (je wisselt uit), het is verbindend 
(wij zijn samen kerk). In de nieuwe classis zijn niet alle 
gemeenten vertegenwoordigd. 
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De ontmoeting tussen gemeenten (die leerzaam, nuttig, 
verbindend, inspirerend en gezellig is) moet op een 
andere plek gaan plaatsvinden. Die plek wordt “ring” 
genoemd. 
Wat maakt dit nu spannend? Het is spannend omdat de 
ontmoeting van gemeenten niet meer door de kerkorde 
wordt geregeld. De gemeenten in een ring moeten het zelf 
gaan organiseren. We moeten zelf gaan bedenken hoe we 
elkaar willen ontmoeten en over welke onderwerpen we 
met elkaar willen praten. Het heeft de spanning van een 
klassenfeest op de middelbare school – in de eerste klas 
organiseert de mentor het met de leerlingen, maar in 
hogere jaren moeten de leerlingen het zelf organiseren 
(met hulp van de mentor als ze dat willen). Soms gaat dat 
vanzelf met een paar voortrekkers in de klas, leerlingen 
met ideeën, en soms gaat een klassenfeest niet door, 
omdat niemand de kar trekt. Spannend dus. 
Ik hoop dat we als gemeenten in de ring Nijmegen het 
belang van de ontmoeting zien en ik hoop dat er steeds 
een gemeente is die zegt: “wij organiseren het deze keer”. 
Op 9 maart is er weer een synode-vergadering waar weer 
een aantal wijzigingen in de kerkorde worden vastgesteld. 
En op 9 maart wordt een nieuw moderamen van de 
synode gekozen én een nieuwe voorzitter. Ds. Karin van 
de Broeke neemt na 5 jaar voorzitterschap afscheid. Zo’n 
verkiezing is ook wel een beetje spannend. 
Bij alle spannende momenten in de kerk, is het goed te 
bedenken dat we geleid worden door de Geest van God. 
We doen het niet alleen, we hebben een mentor die helpt 
én wat voor een mentor: de Heilige Geest. 
 
ds. Ella Kamper 
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BIJBELKRING OVERDAG  
 
Nieuwe tijd 
De bijbelkring begint nu op verzoek van enkele 
deelnemers om 15.00 uur in plaats van om 13.30 uur. 
 
PETRUS  
 
Een ledenblad voor de leden van de Protestantse Kerk 
in Nederland. 

Het nieuwe magazine Petrus vertelt hoe 
mensen in de kerk geloof, hoop en liefde 
vinden. Het tijdschrift komt vier keer per jaar uit 
en wordt uitgegeven door de Protestantse 
Kerk. Petrus vertelt kleine en grote verhalen 
over mensen en lokale protestantse kerken in 
heel Nederland. Verhalen over hoe samen 
kerkzijn mensen troost, hoop en zin geeft. Hoe 
nieuwe initiatieven als Kliederkerk of pioniersplekken voor 
nieuw elan zorgen. Hoe mensen soms twijfelen en toch 
blijven zoeken. Hoe de kerk hulp biedt aan mensen in 
nood. Doel van het blad is om lezers te inspireren. 

Wie de naam Petrus hoort, denkt al snel aan de volgeling 
van Jezus, de visser uit Galilea. Waartegen Jezus zei: “Jij 
bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen.” Het 
tijdschrift draagt deze naam niet voor niets. De kerk lijkt 
wel wat op Petrus: sterk als een rots en tegelijk zwak en 
feilbaar. Soms moedig, soms overmoedig, soms te 
voorzichtig. Maar vooral een plek waar ieder mens welkom 
is. 
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Een abonnement op Petrus is gratis. Onder de toren vindt 
u formulieren om u aan  te melden. Aanmelden kan ook 
via de website van de PKN. 
 
KOFFIE-INLOOPOCHTEND IN HET HART VAN DRIEL  

 
Woensdagochtend  14 maart 10.30 – 12.00 uur is er weer 
de koffie-inloopochtend in Ons Gebouw. Ans Arissen en 
Kees Roeleveld zijn dan gastvrouw/heer. 
 
Op woensdag 28 maart is de 2e koffieinloopochtend met 
als gastvrouw Henny Ladestein.    
Neem gerust uw buurvrouw/buurman of een kennis mee 
voor een gezellige ontmoeting zo midden in de week, 
wellicht ook voor een goed gesprek. 
 
JUBILEUMCONCERT KOOR IMPULS 2 MAART 
 
Koor Impuls bestond op 27 september jl. 40 jaar en viert 
dit op vrijdagavond 2 maart met een feestelijk concert in 
onze Protestantse Kerk.   
Het thema is “Onderweg; een muzikale reis”.   
Het is een terugblik op 40 muzikale jaren met wat daarin 
samen is beleefd.  
Wat gebeurt er onderweg? Wat verandert je reis, je leven, 
je visie, je geloof? 
Kortom, onderweg zijn is spannend en altijd verrassend. 
Tijdens het concert wordt u op een gezellige en leuke 
manier op onze reis meegenomen.   
Het concert omvat gevarieerde licht klassieke en moderne 
geestelijke liederen en ook verrassende moderne songs.   
Het geheel staat onder leiding van Gertjan Goeree en aan 
de piano Gerson van Manen. Aanvang 19.30 uur.  
Uw/jouw reisticket ligt klaar.  Hartelijk welkom !!     
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GROTE GELE BOEKJE BIJBELQUIZ 17 APRIL 2018 
 
Wie doet met mij mee?  
Jullie laten mij toch niet in m’n eentje gaan? 
Samen vormen we Team Driel bij de bijbelquiz op 17 april. 
Deelnemen is belangrijker dan winnen! 
Wil je je voorbereiden? Goed idee: bijbellezen en 
bijbelquizzen op internet maken. 
Doe mee en meldt u/je aan bij ds. Ella.  
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VERSLAG GEMEENTEAVOND 6 FEBRUARI 2018  
 
Koert de Langen, onze nieuwe voorzitter van de 
kerkenraad, heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder 
de heer Arie van Middelkoop, specialist kerkverwarming. 
Het onderwerp van deze avond is de herinrichting van de 
kerk. Ds. Ella Kamper leest Psalm 84 “Hoe lieflijk is uw 
woning”, toepasselijk woorden over plekken van 
samenkomst om de Heer te ontmoeten. Daarna gaat zij 
voor in gebed. 
 
Om de mogelijkheden en de toegankelijkheid van de kerk 
te vergroten, zullen de vlonders verlaagd moeten worden. 
Het verwarmingssysteem zal daardoor moeten worden 
aangepast.  
Op de gemeenteavond van vorig jaar is hier over 
gesproken en is de gemeente ermee akkoord gegaan dat 
de kerkenraad verder op onderzoek zou gaan over het 
traject van de herindeling van de kerk. Aan het aanpassen 
van de verwarming hangt een stevig kostenplaatje, 
vandaar dat de kerkenraad in een gemeenteavond 
hierover met de gemeente wil communiceren. 
 
Kerkrentmeester Jaap van Merkerk geeft aan de er 
allereerst groot onderhoud (nieuwe leien) aan de kerk 
gepleegd gaat worden in de periode 2018-2023. Hiervoor 
is een subsidie toegekend van 50% door de RCE 
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). € 45.000,-- wordt 
uit eigen middelen betaald. Met dit onderhoud wordt op 
korte termijn gestart, het staat los van de herindeling van 
de kerk. 
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De herindeling van de kerk bevat:  
1. Aanpassing van de verwarming. De huidige 

verwarming is in matige staat, dus vervanging is 
noodzakelijk. Voor meer comfort moet het systeem 
uitgebreid worden. 

2. Verlaging van de vlonders. Dit vergroot de 
toegankelijkheid en de kerkruimte is multifunctioneel 
te maken. 

3. Plaatsing van voorzetramen. Dit vermindert de 
koudeval voor in de kerk.  

4. Afwerking van de vloer. Door uitbreiding van de 
verwarming in het koor van de kerk, moet daar de 
vloer plaatselijk uitgehakt worden voor de kanalen. 
Ook wordt het gangpad verbreed.  

5. Vervanging van het meubilair: stoelen, liturgische tafel 
en katheder. 

 
De kosten van de verwarming zijn begroot op € 56.540,--. 
Voor de kosten van voorzetbeglazing, vervanging van 
tegels, afschermen van het orgel tijdens de verbouwing en 
nieuw meubilair is een raming gemaakt. Deze komt uit op 
totaal € 168.530,--. 
 
Kostenbeheersing is belangrijk, evenals het gebruik 
maken van deskundigen zoals de heer Arie van 
Middelkoop voor de verwarming, een deskundige voor de 
inrichting en de Monumentenwacht voor de 
voorzetbeglazing. 
Vervolgens geeft de heer Van Merkerk een overzicht van 
de inkomsten en uitgaven. Hoe verantwoord is de ingreep 
in verband met het krimpend ledental. Als we uitgaan van 
kerkelijke uitgangspunten, is deze ingreep zeker 
verantwoord. Door het wegnemen van de belemmerende 
vlonders is de kerk beter toegankelijk (gastvrijheid) en 
biedt hij meer mogelijkheden.  
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Ook naar mogelijke nieuwe leden stralen wij uit dat zij 
welkom zijn. De kerk optimaliseren is werken aan de 
toekomst. 
Extra inkomsten kunnen gegenereerd worden door de 
kerk te verhuren als trouwlocatie en evt. ook voor andere 
doeleinden. 
 
Daarna krijgt de heer Van Middelkoop het woord. Hij 
schetst de huidige situatie en hoe de nieuwe situatie eruit 
gaat zien en geeft aan wat er aangepast moet worden: 
- we zijn minder afhankelijk van gas 
- bouwkundige aanpassingen in het koor zijn noodzakelijk 
- het energiegebruik is gunstiger 
- we krijgen een hoger comfort 
- de nieuwe installatie is toekomstgericht omdat hij 
  eenvoudig op een warmtepomp is aan te sluiten 
- het is een stille installatie 
 
Tijdens deze avond is er volop gelegenheid tot het stellen 
van vragen. Hiervan wordt goed gebruik gemaakt.  
Na de pauze wordt  open gediscussieerd over de 
herinrichting en de vraag “Waar doe je het voor?”. 
Hierna vraagt de voorzitter de aanwezigen akkoord te 
gaan met de investering van  
A: Verwarming, vlonders en voorzet beglazing 
B: Vervanging van tegels en de inrichting. 
Besluit: een zeer ruime meerderheid van de 
gemeenteleden gaat akkoord met A, maar wil graag weer 
geïnformeerd worden voordat B aan de orde is. 
 
We sluiten af met het zingen van lied 971: Zing een nieuw 
lied voor God de Here. 
 
Joke van der Borg, scriba 
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VORMING EN TOERUSTING IN FEBRUARI 
 
Van harte welkom bij de volgende V&T activiteiten:  
 
# Achter gesloten deuren …. over eigen identiteit. Op 
dinsdag 6 maart (de derde avond in de serie van drie) 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. Plaats: de Rank, Hoofdstraat 3 te Zetten. 
Aanvang 20.00 uur. Zie nr. 15 in HET GELE BOEKJE. 
 
# Kruiswegen in woord en beeld. Op donderdag  
22 maart wordt in Ons Gebouw, Ausemsstraat 3 te Driel 
een avond verzorgd door ds. Ella Kamper, predikant te 
Driel, over KRUISWEGEN. Kort voor Pasen staan we stil 
bij dit thema. De lijdensweg van Jezus wordt verbeeld op 
heel verschillende manieren.  Doet het ook iets met onze 
eigen spiritualiteit? Aanvang 20.00 uur. Zie nr. 16 in HET 
GELE BOEKJE 
 
Bovenstaande activiteiten gaan door. Wilt u er bij zijn? U 
bent van harte welkom!  
 
# BIJBELQUIZ – wie doet er mee?  Oproep voor de 
Bijbelquiz (NBG) op dinsdagavond 17 april in de Rank in 
Zetten.  Zie nr. 18 in HET GELE BOEKJE. Tot nu toe zijn 
hiervoor nog nauwelijks aanmeldingen. Om het door te 
laten gaan is het van belang dat er uit iedere kerkelijke 
gemeente (vertegenwoordigd in V&T) zich minstens vijf 
mensen  opgeven, zodat het een kerkenslag wordt. Twee 
jaar geleden is dit gelukt en heeft de 
Vluchtheuvelgemeente de quiz gewonnen. 
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Wilt u meedoen, meldt u dan zo spoedig mogelijk bij 
ondergetekende of via marry43@live.nl 
 
# Excursie Synagoge Harderwijk  De excursie naar de 
voormalige synagoge in Harderwijk kon in oktober vorig 
jaar niet doorgaan wegens ziekte van de gids. Deze is 
verplaatst naar woensdag 4 april zoals eerder vermeld. 
Zij die zich opgegeven hebben krijgen per e-mail nader 
bericht. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wie 
belangstelling heeft kan zich per e-mail melden bij Wim de 
Zeeuw, dezeeuw.w@hetnet.nl. 
 
Heeft u vragen, opmerkingen …. laat het ons weten! 
 
Namens de regionale werkgroep V&T, Hans Brinkman 
 
 
BIJ DE DIENSTEN 
 
zondag 4 maart 
Dienst van Schrift en Tafel 
Exodus 20:1-17 Johannes 2:13-22 
    
zondag 11 maart 
Jozua 4:19- 5:1, 10-12 Johannes 6: 4-15 
 
zondag 18 maart 
Jeremia 31:31-34 Johannes 12:20-33 
 
zondag 25 maart 
Jesaja 50:4-7 Marcus 11:1-11 
na de dienst: Palmpasenoptocht 
 

mailto:marry43@live.nl
mailto:dezeeuw.w@hetnet.nl.
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donderdag 29 maart 
Witte Donderdag  
Dienst van Schrift en Tafel 
Exodus 12:15-20 Johannes 13:1-15 
 
vrijdag 30 maart 
Goede Vrijdag 
Exodus 12:21-28 Johannes 18 en 19 
 
zaterdag 31 maart 
Paaswake 
Gen. 1:1 – 2:3 Jesaja 54: 4-14  
Marcus 16: 1-8 
 
zondag 1 april 
Paasmorgen - Gezinsdienst 
Genesis 2: 4b-25 Johannes 20:1-18 
  
zondag 8 april 
Genesis 3:1-14 Johannes 20: 24-31 
 
UITGANGSCOLLECTES DIACONIE 
 
4 maart: voorjaarszending  
Sterke vrouwen opleiden op Papoea 
Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij 
de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en 
zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar 
vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven 
binnenshuis. Velen van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het 
vormingscentrum brengt daar verandering in. Vrouwen 
leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies, krijgen 
praktijklessen over gezonde voeding of volgen een 
vakopleiding.  
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25 maart: Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-
Oeganda. 
Moeders zijn de ruggengraat van Oegandese 
samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld 
maken hun leven zwaar. Mothers' Union, het 
vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier 
verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen 
in afgelegen dorpen en leren hen nieuwe vaardigheden 
aan, bijvoorbeeld hoe zij uit de armoede kunnen komen en 
hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan 
brengen. Ook geven zij voorlichting over hiv/aids, trainen 
ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterken ze 
de positie van vrouwen in de kerk.  
1 april: Jeugdwerk Protestantse Kerk 
Bouwen aan jeugdwerk: 
Elk kind en iedere jongere weet zich door God geliefd. Dat 
is ons verlangen. Samen met vrijwilligers en professionals 
geven we daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan.  
JOP doet dat voor alle kinderen en jongeren, zowel binnen 
als buiten de kerk.  
Afgelopen vijf jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken 
gestart. JOP, Jong Protestant, brengt deze Kliederkerken 
via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in 
verbinding. Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met tips 
en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. 
Steun daarom deze collecte en help Kliederkerken om 
uitnodigende gemeenschappen te zijn voor alle leeftijden.  
 
HAITI-MAALTIJD 
 
Zoals ieder jaar willen wij ook dit jaar weer een maaltijd 
organiseren ten bate van het project Haïti van Rob en 
Annemarie Hulshuizen. 
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Degenen die hier eerder aan hebben deelgenomen, weten 
de kookkunst van een aantal dames van de Protestantse 
Gemeente te waarderen. 
 
Wij houden deze maaltijd op zaterdag 24 maart a.s. 
 
U bent dan om 18 uur van harte welkom in Ons Gebouw 
aan de Kerkstraat 10 in Driel. 
De kosten van deze maaltijd bedragen € 15 per persoon 
voor volwassenen en € 7,50 voor kinderen onder 15 jaar. 
 
U kunt zich tot uiterlijk 21 maart opgeven  

- Per e-mail: bij Riet de Langen: 
delangen21@kpnplanet.nl 

- Via de intekenlijst in de kerk van de Prot. Gemeente 
te Driel  

Vergeet u niet het aantal personen te vermelden, waar u 
mee komt. Betaling kan plaatsvinden op 24 maart. 
 
Wilt u ook een gerecht maken: graag. Overlegt u dat dan 
even met een van de organisatoren. 
 
Mienie Baart en Riet de Langen 
 
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: 026-4742173.  
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van 
de Boer: 026-4742043  
 

mailto:delangen21@kpnplanet.nl
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KINDERNEVENDIENST IN DE VEERTIGDAGENTIJD 
 

Vooraankondiging Kliederkerk 
Op 15 april is de volgende Kliederkerk.  
De creatieve ideeën borrelen al boven bij  
Evelien, Cora en Ella. 

De Kliederkerk gaat over het bijbelverhaal Noach en de 
Ark. 
Wij hopen dat, net als de vorige keren!, iedereen ja zegt 
wanneer we jullie vragen om mee te werken aan deze 
Kliederkerk.   
Samen ontdekken we het verhaal, samen 
vieren we, samen eten we, samen maken 
we er iets moois van. 
 
 
 
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: 
 
Mobiel: 06-28771021 
Telefoon: 026-3794330 
 
Dit graag melden tot vrijdag voor betreffende 
zondagsdienst. 
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AGENDA 
 
Datum/tijd Activiteit Plaats 
vr 2 maart Jubileumconcert Kerk 
19.30  Impuls   
 
za 3 maart Tuinteam en  Ons Gebouw 
09.00  oudpapier 
                                                                                                                             
18.00  Filmavond en  Ons Gebouw 
 eten 12+  
 
ma  5 maart Basiscatechese Ons Gebouw 
19.00-20.00  
 
di 6 maart V & T over De Rank, Zetten 
20.00  Achter gesloten  
 deuren   
   
wo 7 maart Avondgebed Koor van de kerk 
19.00-19.25 
 
ma  12 maart Basiscatechese Ons Gebouw 
19.00-20.00 
 
wo  14 maart Koffie-inloop Ons Gebouw 
10.30-12.00 
    
wo 14 maart Avondgebed Koor van de kerk 
19.00-19.25 
    
do 15 maart Bijbelkring 
15.00 – 16.30 
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wo 21 maart Avondgebed koor van de kerk 
19.00 – 19.25 
 
do  22 maart Palmpasenstok Ons Gebouw 
15.00-16.30 versieren 
 
20.00-22.00 V & T over Ons Gebouw  
 Kruiswegen 
 
ma 26 maart Basiscatechese Ons Gebouw 
19.00-20.00   
 
wo 28 maart  koffie-inloop Ons Gebouw 
10.30-12.00 
 
wo 28 maart Avondgebed koor van de kerk 
19.00-19.25 
 
za 31 maart Paaswake voor  
18.30-19.30 de kinderen Kerk of Ons Gebouw 
 
do 5 april Bijbelkring     
15.00-16.30 
 
za 7 april Tuinteam en  Ons Gebouw 
09.00  oudpapier 
 
wo11 april Koffie- inloop Ons Gebouw 
10.30-12.00 
  
di 17 april V & T De grote  De Rank, Zetten 
 Bijbelquiz  
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ROOSTER BLOEMENDIENST 
 
 4 maart fam. Roeleveld 
11 maart fam. Van Merkerk 
18 maart fam. Bloed 
25 maart mevr. R. Buddingh 
1 april Fabian Speijers 
8 april fam. Van der Kwaak 
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KERKDIENSTEN 
 
Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders 
vermeld. 
 
Zondag 4 maart : 3e zondag van de 40-dagentijd 
Dienst van schrift en tafel 
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper  
Organist : Freek Withaar 
Deurcollecte : Kerkinactie/Voorjaarszending 
Koffieschenken : Ria en Jaap Pranger 
 
Zondag 11 maart : 4e zondag van de 40-dagentijd 
Voorganger : Ds. P. Moet, Velp  
Organist : Jan Schouten 
Deurcollecte : Restauratie en onderhoud 
 
Zondag 18 maart : 5e zondag van de 40-dagentijd 
Voorganger : Mw. ds. C. den Hertog, 
  Geldermalsen  
Organist : Freek Withaar 
Deurcollecte : Bloemen in de dienst 
 
Zondag 25 maart : Palmzondag 
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper  
Organist : Henk Kiestra 
Deurcollecte : Kerkinactie/40-dagentijd: 
  Noord-Oeganda 
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Donderdag 29 maart : Witte donderdag 
Dienst van schrift en tafel, aanvang 19.30 uur 
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper 
Organist : Freek Withaar 
Deurcollecte : Plaatselijk diaconaal werk 
 
Vrijdag 30 maart : Goede Vrijdag 
Dienst van schrift en tafel, aanvang 19.30 uur 
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper 
Organist : Freek Withaar 
 
Zaterdag 31 maart : Paaswake 
Dienst van schrift en tafel, aanvang 22.00 uur 
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper 
Organist : Freek Withaar 
 
Zondag 1 april : Pasen, gezinsdienst 
Voorganger : Mw. ds. P. Kamper  
Organist : Freek Withaar 
Deurcollecte : JOP Paascollecte 
Koffieschenken : Riet en Martien de Langen 
 
Zondag 8 april : 1e Paaszondag 
Voorganger : Mw. ds. A. van der Hart, 
  Ugchelen  
Organist : Jan Schouten 
Deurcollecte : Restauratie en onderhoud 
Koffieschenken : Riet en Martien de Langen 
 
 
 
Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 27 maart a.s. 
inleveren bij Tijmen Pranger.  
E-mail adres: ontmoetingdriel@gmail.com . 
 

mailto:ontmoetingdriel@gmail.com
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WOORDZOEKER PASEN 
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Met ingang van januari 2018: 
 

 
Voorzitter De heer K. de Langen,  
 Tuin vd Burgemeester 15, 
 6666 CZ Heteren, tel. 026 - 4743278 
 
Scriba Mevr. J.E. van der Borg, Paardenbloem 84 
 6665 HE Driel, tel. 026 - 4743235 
 
 
De gegevens op de rechterpagina kloppen dus niet meer 
allemaal. 

 


