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15e jaargang nr. 5 – mei 2017 
 
OVER DE AKKER 
 

Liefde die geen einde heeft 
een vlam die nooit dooft 
hoop die nooit vervliegt 

 
Hoe vaak verlangen u en ik niet naar dat het goede bij ons 
blijft? Diep in ons zit het verlangen dat als er vrede is,   
het vrede blijft, 
dat als er liefde is, de liefde blijft, 
dat als er vriendschap is, de vriendschap blijft 
dat als er gezondheid is, de gezondheid blijft 
dat geloof en vertrouwen blijven 
dat enthousiasme en energie blijven. 
Hoe vaak zijn we niet diep teleurgesteld en verdrietig als 
het goede niet blijft? 
De leerlingen van Jezus verlangden er naar dat Jezus in 
hun midden zou blijven. Het was zo goed dat Hij er was. 
Hij gaf hen hoop, gaf liefde, gaf vertrouwen, deed hen 
groeien. Ze waren nieuwe mensen geworden, omdat Hij 
hen had geroepen. 
En dan sterft Hij en is alles anders geworden, zoals altijd 
alles anders wordt als iemand of iets dat goed is er niet 
meer is.  
En dan verschijnt Hij in hun midden. Verrassend en 
verwarrend. Betekent dit dat Hij toch is gebleven? Dat het 
weer wordt als vanouds? Als een vriend die weer in je 
leven is teruggekomen?  
En dan gaat Hij naar de hemel. Is het nu dan toch voorbij, 
voorgoed?  
Vragen aan God de Vader: waarom kan het goede niet 
blijven? Waarom kan Jezus niet blijven? 
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U kent ons toch? U weet toch dat we Hem nodig hebben? 
U kent toch ons verlangen naar het goede dat blijft? 
En dan verschijnt plotseling de Geest van God, als een 
vuurvlam, als een wind in het midden van de mensen die 
verlangen naar liefde die blijft, naar hoop die niet vervliegt, 
naar vertrouwen die niet vervaagt, naar een vlam die niet 
dooft.  
En ze weten op dat moment dat 
God het goede niet verloren laat 
gaan. Dat het Gods verlangen is dat 
het goede altijd bij ons aanwezig zal 
zijn. Alles wat God ons in Jezus 
heeft gegeven, gaat door. De 
Heilige Geest zet het werk van Jezus door. Hetzelfde, 
maar dan anders. 
Ons verlangen naar het goede dat blijft is ook Gods 
verlangen. Hij zendt ons zijn Heilige Geest als antwoord 
op dat verlangen. Hij laat haar waaien op de hele aarde, 
door alle tijden, in alle mensen. De komst van de Heilige 
Geest betekent: dat de liefde van God oneindig is, dat de 
vlam van het geloof nooit zal doven en dat er altijd hoop 
zal blijven op een goede toekomst voor deze aarde. 
We vieren Pinksteren en bidden dat onze ogen en harten 
open gaan voor deze liefde en deze hoop, en dat wij 
blijven geloven in en vertrouwen op God, de Vader van 
onze Heer Jezus Christus en onze Vader. Dat we geloven 
dat het goede dat God ons eenmaal heeft geschonken zal 
blijven in alle eeuwigheid. 
Gezegends Pinksteren  
 
ds. Ella Kamper 
 
 
 
 



 

15e jaargang nr. 5  -  mei 2018 3 

GELOOFSBELIJDENIS 
 
Er valt veel te vieren op het Pinksterfeest: niet alleen het 
komen van de Geest, maar ook het begin van de kerk. 
Een kerk begint bij mensen die ‘ja’ zeggen tegen God.  
In de kerk zeggen we op verschillende momenten ‘ja’ 
tegen God. De meest zichtbare momenten zijn de doop en 
het belijden van ons geloof.  
We zijn dankbaar dat Vera Balkema ‘ja’ wil zeggen tegen 
God.  
Op Pinksteren zal zij haar geloof belijden.  
Moge de Heer haar nabij zijn en haar met zijn liefde 
omgeven bij deze belangrijke stap. 
 
ds. Ella Kamper 
 
10 JAAR PREDIKANT VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE IN DRIEL 
 
Hartelijk dank voor de mooie woorden en de mooie bos 
bloemen met envelop die ik onverwacht ontving in de 
dienst van 15 april.  
 
Alweer 10 jaar, sinds 13 april 2008. De eerste vier jaar zijn 
voor mij misschien wel de spannendste jaren geweest. 
Voor ik in Driel kwam, was ik enige tijd interim-predikant 
geweest. En dan weer een eigen gemeente én voor het 
eerst de enige predikant in de gemeente; hoe zal dat zijn? 
Het is mij tot nu toe goed gegaan. Ik ben dankbaar voor 
alle goede contacten en voor het samen zoeken naar een 
goede manier om in onze gemeente God te eren en te 
dienen.  
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Dankbaar voor wat goed ging en gaat: de vele activiteiten 
voor de kinderen en jongeren, de vele mooie gewone en 
bijzondere kerkdiensten, de collegiale samenwerking in de 
kerkenraad, met de kosters en de organisten en de 
verschillende gespreksgroepen.  
Dankbaar voor de ruimte om te kunnen zoeken naar 
nieuwe vormen om elkaar te ontmoeten. Er was ook wel 
eens teleurstelling in de afgelopen 10 jaar. Want de 
keerzijde van het ontplooien van nieuwe activiteiten is 
soms dat andere activiteiten op de langere termijn niet 
doorgingen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Doe-je-mee 
groep. 
 
In de afgelopen 10 jaar zijn de contacten met de buren 
ook veranderd. Kijk maar eens in dit kerkblad: het samen 
fietsen en ontbijten en vieren op Hemelvaartsdag met de 
Vloedschuurgemeente, een Kliederkerk samen en de 
High-tea met de parochie. 
En wie had 10 jaar geleden kunnen bedenken dat ik nog 
eens in de synode zou belanden? 
Hartelijk dank voor niet alleen de mooie woorden op 15 
april, maar vooral voor het vertrouwen dat ik van u krijg om 
hier dominee te kunnen zijn, voorganger en 
medeweggenoot naar Gods Rijk. 
 
ds. Ella Kamper  
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TOETSEN EN EINDEXAMENS  
 
Citotoets 
Op de basisschool zijn de citotoetsen geweest. Voor de 
één een spannende moment en voor de ander iets om je 
niet erg druk over te maken. Het belangrijkste is, denk ik, 
dat de kinderen verder kunnen gaan op een middelbare 
school die bij hen past.  
We bidden dat alle kinderen uit groep 8 met vertrouwen de 
volgende stap naar het middelbaar onderwijs kunnen 
maken. 
 
Eindexamen 
Een paar jongeren uit onze gemeente doen dit jaar voor 
de eerste of voor de tweede keer op een ander 
schoolniveau van de middelbare school eindexamen. Het 
kan zijn dat we hier niet alle jongeren noemen die 
eindexamen doen. Wilt u het doorgeven als er een jongere 
ontbreekt? In ieder geval bidden we met name voor Ruben 
Speijers en voor Lonneke en Jolien Camps dat hun 
eindexamen goed mag gaan. Heel veel sterkte en succes 
en een ontspannen tijd, voor zover dat mogelijk is. En dit 
geldt natuurlijk ook voor al die andere jongeren die 
eindexamen doen: dat het goed mag gaan. 
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AFSCHEID VAN DE CLASSIS NIJMEGEN OP 14 APRIL 
 

Met een mooie middag hebben we afscheid genomen van 
420 jaar classis Nijmegen. 
We zijn deze middag begonnen met drie verhalen over de 
classis:  
 
- hoe deze classis in de tijd van de Reformatie tot stand 

is gekomen – in dit verhaal werd ook de hageprediker 
in Driel Rijckholt Schwarzmuyl genoemd 

- een verhaal over hoe de classis in de 16e eeuw 
(vergaderingen van drie dagen met boetes als de 
predikant niet kwam opdagen) vergaderde 

- een verhaal over een zeer langslepende kwestie in 
Randwijk, die steeds op de agenda van de classis 
terug kwam.  

Door middel van posters was er een veelkleurig overzicht 
van alle gemeenten in de huidige classis van Nijmegen. 
Tijdens de viering zijn er voorbeden gedaan voor alle 23 
gemeenten in nu de oude classis van Nijmegen. Dit is voor 
onze gemeente gebeden: 
 

voor de protestantse gemeente Driel bidden we: 
om een zegen om in dit dorp op  aanstekelijke wijze 
christen te mogen zijn en te blijven, in samenwerking 
met andere geloofsgemeenschappen om ons heen. 
Om een blijvende betrokkenheid van jonge gezinnen 
bij de gemeente. 
 

Naast de voorbeden voor de gemeenten waren er ook 
gebeden voor de nieuwe classis en de nieuwe ring van 
gemeenten. 
Het was in de mooie kerk van Herveld een bijzondere en 
waardige afsluiting van de classis. 
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RING VAN GEMEENTEN 
 
In de plannen van kerk 2025 gaat het om ruimte te maken 
om meer bezig te zijn met de kern van geloof en de kern 
van gemeente zijn en om minder bezig te zijn met het 
besturen van de kerk en met allerlei regelingen. De ring 
van gemeenten neemt daar een bijzonder plaats in. 
Dit wordt hopelijk de plaats waar gemeenten en 
gemeenteleden elkaar ontmoeten, de plaats waar we 
beseffen dat we er niet alleen voor staan, maar dat we 
broeders en zusters hebben in andere plaatsen dichtbij. 
Het spannende aan de ring is dat er weinig verplichtingen 
zijn – want minder regels, en dat het vooral op moet 
komen uit de wens en het besef van gemeenten dat we 
samen kerk zijn. Zonder een plaats waar we als 
gemeenten bijeenkomen was, kijkend naar onze 
gemeente, het gezamenlijke vormings- en toerustingswerk 
en de samenwerking met de Vloedschuurgemeente niet 
tot stand gekomen. 
Er zijn al wel een paar ideeën om als ring van gemeenten 
bij elkaar te komen, dankzij de prijsvraag van de oude 
classis. Er komt een mooie middag/avond over kansen 
voor de kerk in onze omgeving en er komt een 
theaterdienst met een hiphopgroep voor alle jongeren (en 
zich jong voelende gemeenteleden) in de ring. 
Moge de Heer deze initiatieven zegenen. 
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AVONDGEBED 23 MEI 
 
Woensdag 23 mei is er weer een avondgebed in het koor 
van de kerk. 
Aanvang 19.00. Het duurt tot ongeveer 19.25. 
In het avondgebed is ruimte voor stilte en voor voorbeden. 
Ook als u niet kunt komen, kunt u vragen om voorbeden 
door geven aan ds. Kamper. 
 
VORMING EN TOERUSTING IN MEI 
 
Van harte welkom bij de volgende V&T activiteiten:  
 
#  De helende natuur…. bezoek aan een kruidentuin. 
Op woensdag 25 april was er een inleiding in Hemmen 
over ‘Kruiden en wilde planten, als bron van helend 
vermogen’ door Paula van Lingen, herborist uit Randwijk. 
Op dinsdag 15 mei volgt er nu een bezoek aan haar 
kruidentuin. Om 19.00 uur wordt u verwacht bij Paula van 
Lingen, Achterstraat 7 te Randwijk. Alle belangstellenden 
welkom! Ook mensen die niet in de gelegenheid waren de 
inleiding bij te wonen. Het is fijn als u zich aanmeldt. Zie 
nr. 19  in HET GELE BOEKJE 
 
# Pinksteren- symbolisch verbeeld. Op donderdag 17 
mei wordt er Ons Gebouw, Ausemsstraat 3 te Driel een 
‘workshop bloemschikken’ gegeven met ‘Pinksteren’ als 
thema. Ds. Ella Kamper zal het thema inleiden en Elsbeth 
van de Boer, als gediplomeerd bloemist, zal het 
bloemschikken begeleiden. Aanvang 20.00 uur. Voor deze 
workshop zijn er nog onvoldoende aanmeldingen. Wilt u 
meedoen? Geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op. U 
krijgt kort voor de datum bericht over materiaal enz. Zie nr. 
20 in HET GELE BOEKJE  
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Dit zijn de laatste twee activiteiten van het V&T- 
programma 2017/2018. Wilt u zich nog aanmelden dan 
kan dit via (contactgegevens in het kerkblad) 
Wij danken alle deelnemers voor hun aanwezigheid in het 
afgelopen seizoen en voor hun vaak positieve respons. De 
werkgroep is weer druk bezig met het nieuwe programma 
2018/2019. Inmiddels zijn er twee nieuwe leden in de 
werkgroep: Hans Brinkman uit Driel in de vacature Kees 
Roeleveld en Foluke Quist-Wessel uit Heteren. Zij 
vervangt Marry de Groot-de Bruin, die nu na vijftien jaar 
het stokje overdraagt. 
 
Heeft  u vragen, opmerkingen …. laat het ons weten! 
 
Namens de regionale werkgroep V&T, 
Hans Brinkman 
 
KOFFIE-INLOOPOCHTEND IN HET HART VAN DRIEL 
 
Woensdagochtend  9 mei van 10.30 – 12.00 uur is er weer 
de koffieinloopochtend in Ons Gebouw. Marchien Pranger 
en Thea de Hartog zijn dan de gastvrouwen. 
Aansluitend is er om 12.00 uur een eenvoudige lunch 
waarvoor u zich kunt opgeven 
via de intekenlijst onder de toren of uiterlijk maandag 7 
mei telefonisch bij Marchien 4742307.   
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. 
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VOORAANKONDIGING HIGH TEA 11 JUNI 
 
Op maandag 11 juni is er weer een High Tea 
samen met de parochie. Om 14.30 zijn alle 
70plussers én deelnemers aan de 
ontmoetingsmiddagen weer van harte welkom 
voor een hele gezellige en lekkere High Tea. 
 
 
BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 6 mei 
Jesaja 45:15-19 Joh. 15:9-17  alt. Genesis 8:1-14 
 
Donderdag 10 mei 
Psalm 47  Lucas 24:49-53 
dienst om 9.30 in Driel 
 
Zondag 13 mei 
Exodus 19:1-11 Joh. 17:14-26    alt. Genesis 9:8-17 
 
Zondag 20 mei 
Joh. 20:19-23 Hand. 2:1-24      alt. Genesis 11:1-9 
Belijdenisdienst  met medewerking van Impuls 
 
Zondag 27 mei 
Exodus 3:1-6 Joh. 3:1-16 
 
Zondag 3 juni 
Deut. 26:5-11 Marcus 2;23-3:6 alt. Job 1 
Kliederkerk 11.00 
(alternatief: 10.00 dienst in de Vloedschuur) 
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Zondag 10 juni 
Rechters 12:1-6 Marcus 3:20-35 alt. Job 2  
 
Een jaar geleden hebben we in de bijbelkring gesproken 
over het boek Job. 
Hoe zou het boek klinken in de eredienst? Ik ben 
benieuwd of er voorgangers zijn die in de komende tijd 
hun tekst uit het boek Job kiezen. Op 3 juni zal er bij de 
Kliederkerk een ander bijbelverhaal centraal staan – 
passend bij de boerderij. 
 
VRIJDAG 4 MEI 
 
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”.  In de bijdragen rond 
dit thema op de website 
van het nationaal 4/5 mei comité, wordt doorbroken dat 
alle verzetsmensen 
helden zijn. Zo eenvoudig was het niet. Er waren vele 
motieven om in verzet te komen en even zoveel motieven 
om je niet te verzetten. Er was verzet uit eigen belang en 
er was ruzie én soms geweld in verzetsgroepen. De 
bijdragen proberen een eerlijk beeld te schetsen van de 
worsteling om je wel of niet te verzetten. In de viering staat 
het gedenken van de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog centraal, maar daarnaast gedenken we ook 
slachtoffers van na 1945. We lezen uit Romeinen 13, een 
Bijbeltekst die in de oorlog vaak is besproken in betrekking 
met de keuze om verzet te plegen of niet. 
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Iedereen is van harte welkom in deze oecumenische 
viering. 
 
OPBRENGST SPAARDOOSJES 
 
De opbrengst van de spaardoosjes bedraagt € 245,92. Dit 
mooie bedrag wordt overgemaakt naar SchuldHulpMaatje. 
U wordt allemaal hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 
 
COLLECTE 20 MEI: VERSTERK KLEINE KERKEN IN 
BANGLADESH 
 
In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de 
armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh church 
care program ondersteunt de Baptist Church of 
Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei 
manieren:  leiderschapstrainingen voor voorgangers, 
alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs voor 
volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. 
Daarnaast biedt de kerk vrouwen bĳ voorbeeld naailessen 
aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen 
verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan 
gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om 
trainingen te volgen zoals groente verbouwen of een koe 
te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen 
verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens. 
Geef met Pinksteren aan de zendingscollecte van Kerk in 
Actie of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending. 
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/onderwĳsbangladesh. 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank! 
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OPBRENGST COLLECTE HUWELIJKSDIENST 
 
De opbrengst van de collecte tijdens de huwelijksdienst 
van Eveline van en Jeroen op 6 april jl. bedroeg € 323.- 
Deze is bestemd voor het ziekenhuis Passe Catabois op 
Haïti. 
 
TV OP DE DINSDAGMIDDAG 
 
In het nieuwe televisieprogramma Met hart en 
ziel vertellen we verhalen van geloof, hoop en liefde uit de 
Protestantse Kerk. Presentatrice Joanne Bijleveld ontmoet 
gedreven mensen die hun geloof op originele wijze 
concreet maken: hartverwarmende verhalen uit het hele 
land. Deze serie is tot stand gekomen in samenwerking 
met de Protestantse Kerk. 
 
INSPIRATIEFESTIVAL TERSCHELLING 
 
Ben je geïnteresseerd in geloof, betrokken bij een kerk of 
op zoek naar inspiratie? Kom dan naar het landelijke 
Inspiratiefestival 2018 op Terschelling. Hier ontmoet je 
mensen die ook op zoek zijn, ervaringen willen delen of 
zich verder willen ontwikkelen. Het is een uniek festival op 
het mooie eiland Terschelling, dat in het teken staat van 
bezinnen, inspireren en ontmoeten. Samen op zoek gaan 
naar wat jou inspireert, verbindt en bezig houdt. 
Inspiratiereis voor ambtsdragers, vrijwilligers en 
kerkenraden 
Bent u actief in de kerk als ambtsdrager, in het pastorale 
werk of diaconale projecten? Wilt u graag een ander 
geluid laten horen of met anderen mensen nieuwe 
projecten opzetten? Of gewoon andere betrokken mensen 
ontmoeten om van te leren en ervaringen uit te wisselen? 
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Dan is het Inspiratiefestival de gelegenheid om als 
kerkenraad, commissie, team of als groep inspiratie op te 
doen. Om samen de eerste stap naar verandering te 
zetten 
Zet dan alvast 26, 27 en 28 oktober vast in je agenda!  
(helaas zijn wij dit jaar zelf niet in de gelegenheid om te 
gaan, maar het is een aanrader. Vorig jaar hebben wij 
mooie dagen gehad – Ella en Hans). 
 
UITNODIGING HEMELVAARTSDAG 10 MEI 
 
We gaan op Hemelvaartsdag dauwtrappen, ontbijten en 
vieren samen met de Vloedschuurgemeente. 
We hopen dat velen weer mee doen. Kunt u niet 
meefietsen, dan nodigen we u van harte uit om mee te 
eten en/of naar de kerk te gaan. De onderstaande 
planning is ongeveer….. 
7:00 uur Dauwtrappen 
Er komt nog nader bericht waar we starten voor een frisse 
fietstocht  
in onze mooie omgeving en waar we onze buren zullen 
ontmoeten. 
8:30 uur Ontbijten 
Om ongeveer half 9 staat er een lekker ontbijtje voor ons 
klaar in  
Ons Gebouw Driel waar we samen van gaan genieten. 
9.30 uur Kerkdienst in protestantse kerk te Driel 
In de dienst zal ds. Ella Kamper  voorgaan. 
 
In verband met het op elkaar wachten met het fietsen en 
de inkopen voor het ontbijt, graag jullie opgave. 
We hopen op een mooie opkomst! 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Opgavenstrookje activiteiten Hemelvaartsdag 10 mei 
2018 
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Neemt deel aan het dauwtrappen: . . . . . personen 
Neemt deel aan het ontbijt: . . . . . personen 
(u kan dit strookje invullen en onder de toren neerleggen 
in het bakje “Hemelvaart”  of een mailtje sturen naar 
(contactgegevens in het kerkblad) 
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KLIEDERKERK  3 JUNI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 juni 2018 

 
op een Buitengewone locatie: 

de boerderij van G. van den Brink 
met een buitengewone samenwerking: 
samen met de Vloedschuurgemeente 

 
Omdat de voorbereidingen nog in volle gang zijn, kunnen 
we op dit moment nog niet meer vertellen. Tegelijkertijd 
heeft u / hebben jullie nu alles wat nodig is om in de 
agenda te zetten. Want dat het leuk, bijzonder, gezellig, 
zinnig, creatief en vol ontmoetingen wordt, dat weten we 
al!  
 
datum: 3 juni 2018 
tijd:    
• 10.30 koffie/thee 
• 11.00 begin van de activiteiten om het bijbelverhaal te 

ontdekken 
• 12.00 viering 
• 12.30 maaltijd 

 
plaats: Boltweg 6  te Driel  (tussen Driel en Heteren in). 
Extra: neem als het even kan een eigen klapstoel mee. 
 

samen ontdekken 
samen vieren 
samen eten. 
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Iedereen is van harte welkom, van jong tot oud, van 
bekend met de kerk tot onbekend met de kerk. Neem 
rustig een vriendje of vriendinnetje mee of kleinkinderen.  
 
Meer informatie over het thema volgt via posters en via de 
website t.z.t. 
 
Voor wie liever een gewone dienst heeft op zondag 3 juni, 
hij/zij is van harte welkom in de dienst van 10.00 in de 
Vloedschuur te Heteren. 
 
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. 
 
Donderdag 10 mei  : Hemelvaart (09.30 uur) 
Voorganger     : Mw. ds. P. Kamper 
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Haïti  
 
Zondag 13 mei  : 6e Paaszondag  
Voorganger                       : Ds. T. Doornebal, Herveld 
Organist     : Sietze Strating 
Deurcollecte     : Bloemen in de dienst 
 
Zondag 20 mei    : Pinksteren. M.m.v. koor  
       Impuls 
Voorganger     : Mw. ds. P. Kamper  
Organist     : Sietze Strating 
Deurcollecte     : Kerkinactie / Pinksterzending 
Koffieschenken     : Rob en Desiree v/d Harst 
 
Zondag 27 mei    : Trinitatis 
Voorganger     : Mw. W. v/d Kaaden, Overberg 
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Orgelfonds 
 
Zondag 3 juni     : 1e Zondag na Trinitatis.  
       Kliederkerk 
Voor meer informatie over deze zondag zie het artikel op 
pagina 18. 
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AGENDA 
 
Dodenherdenking 
Vrijdag 4 mei om 19.15 uur in de Protestantse kerk 
 
Tuinteam 
Zaterdag 5 mei om 09.00 uur in Ons Gebouw 
 
Koffie-inloopochtend 
Woensdag 9 mei om 10.30 uur in Ons Gebouw 
 
Fietstocht Hemelvaart 
Donderdag 10 mei om 07.00  
 
V&T Bloemschikken 
Donderdag 17 mei om 20.00 uur in Ons Gebouw 
 
Avondgebed 
Woensdag 23 mei om 19.00 uur in het kerkgebouw 
 
Tuinteam 
Zaterdag 2 juni om 09.00 uur in Ons Gebouw 
 
Etentje basiscatechese 
Maandag 4 juni om 17.30 uur in Ons Gebouw 
 
Ontmoetingsmiddag/High Tea 
Maandag 11 juni om 14.30 uur in Ons Gebouw 
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ROOSTER BLOEMENDIENST 
 
  6 mei                         familie Bloed 
13 mei                         mevrouw Buddingh 
20 mei                         Fabian Speijers 
27 mei                         familie Roeleveld 
  3 juni                         familie Van der Kwaak 
10 juni                         familie De Langen 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 29 mei a.s.  
inleveren bij Tijmen Pranger.  
E-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com  
 
 


