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15e jaargang nr. 4 – april 2018 
 
OVER DE AKKER 
 
Op weg naar Pinksteren.  
Ik schrijf dit op en denk: “al weer op weg?” 
We zijn net op weg geweest naar Pasen en nu op weg 
naar Pinksteren.  
Het klinkt wat rusteloos: al weer op weg. Alsof we niet de 
tijd nemen om ergens van te genieten, of om ergens bij stil 
te staan.  
Kunnen we niet een tijdje stil staan bij wat er met Pasen is 
gebeurd? 
Kunnen we niet een tijdje nadenken over wat de 
Opstanding van Jezus voor ons betekent? 
Er zijn grote woorden gesproken en gezongen met Pasen 
– over dat de macht van de dood is 
gebroken. Hoe ervaar je dat in je leven? Is 
het dat we niet meer bang hoeven te zijn 
voor de dood? Of is het dat we niet meer 
bang zijn voor het lijden in ons leven, omdat 
we weten dat er eeuwig leven bij God is? 
Wat betekent het voor ons: de Opstanding 
van Jezus is voor ons de doorgang naar het 
Leven?  
Misschien is het bezig zijn met deze en andere vragen wel 
het op weg gaan naar Pinksteren. 
Ergens bij stil staan en tegelijkertijd onderweg zijn. 
Het lijkt elkaar tegen te spreken.  
Als ik stilsta bij een graankorrel die in de aarde is gevallen 
en denk aan de weg van die graankorrel om een volle 
plant te worden met een prachtige halm vol met korrels, 
dan ben ik al onderweg om het geheim van Pasen te 
verstaan. 
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Als ik stilsta bij wat de Opstanding van Jezus voor mij, 
voor ons, voor de wereld kan betekenen, dan geef ik 
innerlijk de ruimte aan de graankorrel om te groeien. Dan 
ben ik al onderweg. 
Als ik stilsta bij alle vragen die er zijn over geloven en alles 
wat we in ons dagelijks leven aan vreugde, verdriet en 
moeite tegenkomen, dan ben ik onderweg. 
Stilstaan bij Pasen is onderweg zijn naar Pinksteren. 
Want Pasen is geen eindpunt, maar een vertrekpunt.  
Dat wat Jezus voor ons wil doen, houdt niet op bij de 
Opstanding. 
Hij heeft nog iets anders beloofd: de komst van de Heilige 
Geest. 
We gaan op weg naar Pinksteren, vijftig dagen lang. 
Vijftig dagen om stilstaand op weg te zijn. 
 
Gezegende vijftigdagentijd! 
 
BELIJDENIS DOEN 
 
Op zondag 20 mei, op Pinksteren, is er gelegenheid om in 
onze gemeente openbare geloofsbelijdenis te doen. 
De tijd tussen Pasen en Pinksteren is een bijzondere tijd 
om stil te staan bij wat jezelf gelooft en leren van wat 
anderen geloven.  
Wie wel zijn/ haar eigen doop wil bevestigen (= instemmen 
met je doop), wordt van harte uitgenodigd om mee te doen 
met de belijdenis-gesprekken waar al een beginnetje mee 
is gemaakt.  
Graag zo snel mogelijk doorgeven aan ds. Ella Kamper 
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AFWEZIGHEID VAN DS. KAMPER 
 
In verband met de vergadering van de synode ben ik 
afwezig op 19 en 20 april en aansluitend heb ik een week 
vakantie (21- 29 april).  Voor dringende pastorale zaken 
kunt u contact opnemen met de ouderlingen en de scriba. 
Zij zullen indien nodig contact op nemen met een 
predikant. 
 
 
 
 
ONTMOETINGSMIDDAG 30 APRIL 
 
 
Deze datum staat in ons geheugen gegrift als 
Koninginnedag.  
En de 50plussers weten nog wat een 
‘aubade’ is. 
We gaan zingen deze middag. Zoveel mogelijk liedjes die 
bij een aubade passen. 
Freek Withaar gaat ons begeleiden op de piano. 
Heeft u nog liedjes die bij een aubade horen, 
geef het door aan ds. Ella Kamper, want dan kunnen we 
de liederen even op papier zetten. 
De middag begint om 14.30. 
Iedereen is welkom, uit de gemeente, uit de buurt………. 
Wilt u opgehaald worden?  Geen probleem, met een 
telefoontje naar Thea wordt het geregeld. 
Thea de Hartog, tel. (contactgegevens in het kerkblad) 
Tot 30 april!!! 
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CLASSIS NIJMEGEN (1598-2018) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Op zaterdag 14 april 2018 is de afsluitende vergadering 
van de Classis Nijmegen in de kerk van Herveld  
(Schoolstraat 3). 
Iedereen is van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. 
In het bijzonder gemeenteleden die in de classis hebben 
gezeten namens onze gemeente. 
Het programma is als volgt: 
 

1)  De kerk is open vanaf 13.30 uur. 
2)  Vanaf 13.45 uur hopen we elkaar te begroeten 
3)  14.00 uur Opening door mw. mr. T.C. Geelkerken, 

 preses classicale vergadering Nijmegen. 
4)  14.05 – 14.45 Historische deel: herdenking 420 jaar 

Classis Nijmegen. 
 Enkele lezingen over hoogte- en dieptepunten in    
deze veelkleurige geschiedenis. Welke perspectieven 
zijn er nu in de 21e eeuw? 

5)  14.45 – 15.00 discussie en nagesprek 
6) 15.00 uur Pauze, en koffie en theedrinken, 

met smakelijke baksels uit de verschillende  
gemeenten. Rondgang langs de ‘posters’ van de 27  
gemeenten van de Classis Nijmegen. 

7) 15.30 – 16.00 uur Laatste officiële classicale 
vergadering Nijmegen. 

8) 16.00 – 16.45 uur Dankstond, met voorbeden voor  
alle gemeenten. 
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9) 16.45 – 17.30 uur Receptie, inclusief rondgang langs  
de ‘posters’ van de gemeenten 

 
Van harte welkom bij deze bijzondere vergadering/ 
bijeenkomst. 
 
 

VORMING EN TOERUSTING IN APRIL 
 
Van harte welkom bij de volgende V&T activiteiten:  
 
#  Harderwijk, een juweeltje… In het najaar is de 
excursie naar Harderwijk door omstandigheden niet 
doorgegaan. Op woensdag 4 april gaat nu deze excursie 
door o.l.v. de heer Wim de Zeeuw. Op het programma 
staat een bezoek aan de Oude Synagoge en een 
wandeling o.l.v. een gids door het oude binnenstad van 
Harderwijk met speciale aandacht voor het joodse 
erfgoed.  Na aanmelding ontvangt u bericht over de 
nodige afspraken. Zie  nr. 2 in HET GELE BOEKJE 
  
# Het liefste lied van overzee… met ds. Sytze de Vries. 
Op donderdag 12 april is er in de Voorhof te Kesteren een 
avond met zang en poëzie: De kracht van het gezang…. 
De bekende dichter/ theoloog Sytze de Vries zal  zijn 
liederen, waarvan sommige door hem vertaald, toelichten 
en  met u zingen onder begeleiding van Patrick van der 
Vegt. Het belooft weer een aanstekelijke zangavond te 
worden, zoals twee jaar geleden, maar nu met  andere 
liederen. Aanvang 20.00 uur. Zie nr. 17 in HET GELE 
BOEKJE 
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# BIJBELQUIZ – wie doet er mee?  Op dinsdagavond 17 
april in de Rank in Zetten.  Zie nr. 18 in HET GELE 
BOEKJE. Tot nu toe zijn hiervoor nog onvoldoende 
aanmeldingen. Uit PG Driel en de Rank/Zetten zijn er 
aanmeldingen. Helaas nog niet uit de overige kerkelijke 
gemeenten. 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 
kerken-slag wordt. Twee jaar geleden is dit gelukt en heeft 
de Vluchtheuvelgemeente de quiz gewonnen.  
Wilt u meedoen meldt u dan zo spoedig mogelijk voor 1 
april bij ondergetekende. 
 
# Geloof op straat… wandeling. Op zaterdag 14 april is 
er de tweede wandeling in dit seizoen o.l.v. ds. Aafke Zaal 
uit Hemmen en Trudy Bennis- de Jager, lid V&T-
werkgroep. Het belooft weer een mooie en inspirerende 
wandeling te worden van ongeveer 1,5 á 2 uur met na 
afloop koffie/thee. Tijd en plaats: Om 10.00 uur 
verzamelen bij de kerk in Hemmen. Zie nr 5 in HET GELE 
BOEKJE 
 
# De helende natuur. Op woensdag 25 april wordt er een 
inleiding gehouden over “Kruiden en wilde planten, als 
bron van helend vermogen” door Paula van Lingen, 
herborist uit Randwijk. Plaats: Zendingslokaal, Hemmen. 
Aanvang: 20.00 uur. Zie nr. 18 in HET GELE BOEKJE. 
(Op dinsdag 15 mei volgt er een bezoek aan haar tuin in 
Randwijk). 
 
Het is fijn als u zich aanmeldt, zodat wij zekerheid kunnen 
geven dat de activiteiten door kunnen gaan. Geeft u zich 
dus vooral zo spoedig mogelijk op via ondergetekende of 
contactgegevens in het kerkblad) 
 



 

15e jaargang nr. 4  -  april 2018 7 

Heeft u vragen, opmerkingen …. laat het ons weten! 
 
Namens de regionale werkgroep V&T, 
 
Hans Brinkman 
 
EEN TERUGBLIK OP KRUISWEGEN, EEN V&T ACTIVITEIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als protestanten zijn we niet zo vertrouwd met de 14 
kruiswegstaties die in iedere r.k. kerk te zien zijn en een 
belangrijk onderdeel van hun traditie en geloofsbeleving 
vormen. Vanuit oecumenisch perspectief wellicht zinvol 
om daar eens meer aandacht aan te besteden ook i.v.m. 
de goede relaties met onze r.k. dorpsgenoten. Kunnen we 
van elkaar hierover iets ‘leren’?  
 
Goed dus dat de werkgroep voor V&T dit onderwerp op 22 
maart jl. op het programma heeft gezet en bij onze ds. Ella 
Kamper iemand vond die daar, als protestantse, meer dan 
belangstelling alleen voor heeft.  
Uitgebreid zijn we die avond allereerst in Ons Gebouw 
door haar bijgepraat over het ontstaan en de 
veranderingen die in de loop der eeuwen hebben 
plaatsgevonden. Bijvoorbeeld dat bij het lijden van Jezus 
allereerst de overwinning op de dood de aandacht had en 
later zijn en ons lijden. Aan de hand van allerlei beelden in 
verschillende stijlen zagen we een bonte verscheidenheid 
over Zijn gang van veroordeling naar het kruis. In de kerk 
hebben we vervolgens in het koor als deelnemers een 
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kruiswegstatie gevolgd met korte teksten, stilte, gebed en 
zingen langs 14 afbeeldingen van Jan Toorop en met 
teksten van Jaap Bestebeurtje, geleend van de r.k. kerk in 
Oosterbeek.  
 
Inderdaad eens iets heel ‘anders’ om langs deze ‘plaatjes’ 
te lopen, er langer bij stil te staan, het dieper op je in laten 
werken. Goed dat ze in de Stille Week nog aanwezig 
waren.  
Een mooie inspirerende avond met dank aan onze Ella.   
 
Verraste deelnemers aan deze avond Ineke en Kees 
Roeleveld        
 
 

KOFFIE-INLOOPOCHTEND IN HET HART VAN DRIEL 
 
Woensdagochtend 11 april 10.30 – 12.00 uur is er weer de 
koffie-inloopochtend in Ons Gebouw, Bep Jacobs is dan 
de gastvrouw.  
Neem gerust uw buurvrouw/buurman of een kennis mee 
voor een gezellige ontmoeting zo midden in de week, 
wellicht ook voor een goed gesprek. 
Iedereen van harte welkom. 
 
BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 8 april 
Jesaja 25:6-9 Joh. 20:24-31 alt. Genesis 3:1-14 
 
Zondag 15 april (Kliederkerk, aanvang 11.00) 
Genesis 6: 5 – 9:17 
    
 
Zondag 22 april 
Ezechiël 34:1-10 Joh. 10:11-16 alt. Genesis 6:1-14 
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Zondag 29 april 
Deut. 4:32-40 Joh. 15:1-8  alt. Genesis 6:5-22 
 
 
 
Vrijdag 4 mei 
Oecumenische viering i.v.m. herdenking van WOII om 
19.15 in de Prot. kerk. 
 
Zondag 6 mei   
Jesaja 45:15-19 Joh. 15:9-17  alt. Genesis 8:1-14  
 
Stilstaan bij Pasen is op weg gaan naar Pinksteren, dan 
kan aan de hand van de lezingen. 
In Johannes volgen op het Paasevangelie de berichten 
over de verschijningen van Jezus. 
Jezus is zichzelf én Hij is veranderd. Zo kunnen ook wij 
onszelf blijven én veranderen, nieuwe mensen worden. 
Maar we kunnen ook stil staan bij wat Jezus eerder heeft 
verteld. Deze verhalen komen in een ander daglicht te 
staan na Pasen. 
Het leesrooster geeft in de komende tijd ook de 
mogelijkheid om een alternatief leesrooster te kiezen: de 
verhalen uit Genesis. De verhalen over het begin met alles 
wat God ons geeft en alles wat menselijk is. 
De kindernevendienst zal Genesis gaan volgen. 
 
COLLECTES 
 
15 april: Leger des Heils 
Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat is 
het doel van het Leger des Heils. Zij laten zich inspireren 
door de Bijbel, in het bijzonder door de woorden en daden 
van Jezus Christus. Hij is ons voorbeeld. Iedereen heeft 
recht op een eerlijke kans.  
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Het Leger des Heils wil mensen die kans geven. Daarom 
komen zij op voor mensen die geen helper hebben. Als je 
hulp nodig hebt, zijn zij er voor je. Wie je ook bent. 
Met uw gift kunnen zij mensen helpen die anders buiten 
de boot vallen. 
 
22 april: Bloemen in de dienst 
De bloemen, die als groet en blijk van ons medeleven 
worden bezorgd, gaan vandaag naar ……… 
Hoe vaak hebt u deze zin niet gehoord tijdens de 
afkondigingen voorafgaand aan de zondagse eredienst? 
Het feestelijke boeket bloemen waar wij van mogen 
genieten tijdens de dienst wordt na afloop gebracht bij een 
gemeentelid die om wat voor redenen ook, ziekte, verdriet, 
familieomstandigheden, wel een extra steuntje in de rug 
kan gebruiken. Als blijk van ons meeleven, een felicitatie 
of een bedankje namens onze gemeente.  
Wij vormen een gemeente en laten dat door de 
bloemengroet blijken. 
We horen dat zinnetje, denken “o, die of die is ziek”, de 
bloemen worden weggebracht en dat is het. 
U kunt ook iets doen:  
Misschien kent u iemand in onze gemeente die een blijk 
van medeleven hard nodig heeft… geef dan de naam 
door. Er is een rooster voor de bloemendienst maar 
misschien denkt u, ik kan de bloemen wel wegbrengen 
vandaag.  
Ook als u het gemeentelid niet kent, doe het eens. Het zijn 
vaak waardevolle bezoekjes waar u iemand veel plezier 
mee kunt doen. 
Regelmatig wordt bij de uitgangscollecte een bijdrage voor 
de bloemendienst gevraagd want ook om de bloemen te 
kunnen betalen hebben we uw hulp nodig. 
Doe het eens: 
Biedt eens aan de bloemen weg te brengen.  
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Kent u iemand die ziek is, geef het door.  
Geef een bijdrage tijdens de collecte of stort een 
bloemengift op het bankrekening NL07 RABO 
0315157682 van de Diaconie Prot. Gemeente Driel 
Zo kunt ook u uw waardevolle steentje bijdragen aan het 
werk in onze gemeente. 
 
29 april: Haïti ziekenhuis 
Zoals we in de laatste nieuwsbrief van de Stichting hulp 
Haïti Driel lezen, staan er nog verschillende projecten voor 
het ziekenhuis op stapel. Daarom blijft onze financiële 
bijdrage noodzakelijk. Alle informatie over de stichting 
leest u op de website http://www.hulp-haiti.nl 
 
HAÏTI MAALTIJD 
 
Op 24 maart jl. hebben wij onze traditionele maaltijd 
gehouden voor het project van Rob en Anne-Marie. 44 
deelnemers hadden een gezellige en vooral smakelijke 
avond.  
We danken zowel de kooksters als de eters voor hun 
bijdrage aan deze avond. 
We hebben het totale bedrag van € 744.- overgemaakt 
aan Rob Hulshuizen.  
In de kerkdienst van 25 maart jl. is een iets hoger bedrag 
genoemd. 
 
Rob komt eind juni a.s. met zijn dochters naar Nederland. 
Zijn er gemeenteleden, die enkele damesfietsen hebben 
staan, die de dochters kunnen lenen? Kunnen zij dit aan 
Anton en Janny Hulshuizen doorgeven? 
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JUBILEUMCONCERT 40 JAAR KOOR IMPULS: 
EEN TERUGBLIK... 
 

 
Koor Impuls heeft op 2 maart jl. dus haar 40-jarig jubileum 
gevierd in onze kerk. 
 
We hebben als koor dat met veel inzet en enthousiasme 
voor u, voor jou, voor een volle kerk gedaan. We 
bedanken hierbij iedereen die gekomen is en dat heeft 
mee beleefd en bovendien voor de talrijke positieve 
reacties erna. 
Kort en krachtig is dat wel samengevat als een 
gevarieerde combinatie van zang, beelden en acts over 
ons onderweg, over onze muzikale reis, over ons geloof. 
Geen moment van verveling.  
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Natuurlijk zijn er ook wel een paar aandachtspuntjes 
genoemd, daarvoor oprecht bedankt. Op de website van 
het koor zijn overigens foto’s van het concert te zien.  
Met beide voetjes op de grond gaan we als koor weer 
verder. Er staat weer koor medewerking aan kerkdiensten 
in ziekenhuizen en verpleeghuizen op het programma en 
natuurlijk in onze Drielse kerk.  
 
Lijkt u/jou muzikaal meedoen ook mooi en inspirerend en 
het meebeleven in een koor als gezellig en bindend, kom 
gerust woensdagavond om 19.30 uur in Ons Gebouw 
langs en zing vrijblijvend eens mee…… 
Van harte welkom en nogmaals iedereen bedankt.  
 
Ineke en Kees Roeleveld, PR-leden koor Impuls.  
 
GELOOFSOPVOEDING 
 
Maandag 9 april, 19:30 uur in De Vloedschuur 
Een avond over geloofsopvoeding – Ontdek de 
Samenleesbijbel 
Ontdek samen met Ds Ella Kamper en Ds Annette Melzer 
de bijbel voor gezinnen: de Samenleesbijbel. Dit is de 
Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 pagina’s met 
extra materiaal voor kinderen van 8-12 jaar. 
Deze gezinsbijbel staat vol met weetjes, kaarten, 
spelletjes, gespreksvragen en liedjes. Zo komen bekende 
en lastige verhalen uit de Bijbel dichtbij. De 
Samenleesbijbel werkt met open vragen, zodat kinderen 
en ouders samen de rijkdom van de Bijbel ontdekken en 
ervaren. 
Een paar gezinnen in onze gemeente hebben al kennis 
gemaakt met de Samenleesbijbel, net als een paar 
catechisanten. Het is leuk om deze kennis te delen met 
wie de Samenleesbijbel nog niet kent. 
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Een mooie avond om als ouders met opgroeiende 
kinderen uit Driel kennis te maken met ouders uit Heteren. 
Van harte uitgenodigd om op 9 april naar de Vloedschuur 
te komen.  
 
ds. Ella Kamper 
 
VRIJDAG 4 MEI 2018 

 
Oecumenische viering voorafgaande 
aan de herdenking van de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog 
om 19.15 in de Prot. kerk 
 

In deze viering sluiten we aan bij het jaarthema van het 
nationaal comité 4/5 mei. Dit jaar is dat “Verzet”.  
 
 
HEMELVAART: FIETSEN EN VIEREN MET DE BUREN  

Op donderdag 10 mei is het Hemelvaart.  
We willen net als de voorafgaande jaren weer 
dauwtrappen op de fiets met de Vloedschuurgemeente. 
Het Hemelvaart-ontbijt en de Hemelvaartsdienst is bij ons 
in Driel. 
Meer informatie in het volgende kerkblad.  
Maar zet het alvast in de agenda! 
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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 15 april    : 2e Paaszondag/Kliederkerk 
      (11.00 uur) 
Voorganger     : ds. S. Hiemstra, Almelo 
Organist     : Sietze Strating 
Deurcollecte     : Leger des Heils 
Koffieschenken     : Tom en Joke v/d Borg 
 
 
Zondag 22 april  : 3e Paaszondag 
Voorganger                        : Mw. ds. P. Kamper 
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Bloemen in de dienst 
 
Zondag 29 april    : 4e Paaszondag 
Voorganger     : ds. J. Brezet, Duiven  
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Haïti ziekenhuis 
 
Vrijdag 4 mei     : Dodenherdenking (19.15 uur) 
       Oec. viering in de Prot. kerk 
Voorganger     : Mw. ds. P. Kamper 
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : - 
 
Zondag 6 mei     : 5e Paaszondag 
Voorganger     : Mw. ds. M. de Bree, Gendt 
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Restauratie en onderhoud 
Koffieschenken     : Paul en Mienie Baart 
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AGENDA 
 
Bijbelkring 
Donderdag 5 april om 15.00 uur 
 
Tuinteam 
Zaterdag 7 april om 09.00 uur in Ons Gebouw 
 
Geloofsopvoeding 
Maandag 9 april om 19.30 uur in de Vloedschuur 
 
Koffie-inloop 
Woensdag 11 april om 10.30 uur in Ons Gebouw 
 
V&T: De grote Bijbelquiz 
Dinsdag 17 april. Zie het Gele boekje 
 
Ontmoetingsmiddag 
Maandag 30 april om 14.30 uur in Ons Gebouw 
 
Dodenherdenking 
Vrijdag 4 mei om 19.15 uur in de Prot. Kerk  
 
 
Koffie-inloop 
Woensdag 9 mei om 10.30 uur in Ons Gebouw 
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ROOSTER BLOEMENDIENST 
 
8 april    familie Van der Kwaak 
15 april    familie De Langen 
22 april    familie Roeleveld 
29 april     familie Van Merkerk 
6 mei     familie Bloed 
13 mei     mevrouw Buddingh 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 24 april a.s. 
inleveren bij Tijmen Pranger.  
E-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com  
 
 


