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15e jaargang nr. 6 – juni 2018 
 

OVER DE AKKER 

 
We hebben het Pinksterfeest gevierd.  
Het feest dat ons in beweging zet om over ons geloof te 
spreken en om uit ons geloof te handelen. Het feest van 
de geloofsbelijdenis, samen met geloofsleerling Vera. Het 
feest dat ons uitnodigt om naar buiten te gaan, de wereld 
in te gaan om het Evangelie door te geven met het 
vertrouwen dat de wereld deze boodschap nodig heeft. 
De boodschap dat Gods Heilige Geest om ons heen is. De 
boodschap dat die Heilige Geest ons de kracht en de 
liefde geeft om voor de aarde en voor elkaar te zorgen. De 
boodschap dat de Heilige Geest ons de moed geeft om te 
doen wat vaak zo ontzettend moeilijk is: elkaar vergeven 
en helen wat gebroken is. De Geest van God die onze 
ogen kan openen voor al het goede op aarde. De Heilige 
Geest die ons stil maakt om ruimte te vinden voor God. 
Ga er mee naar buiten, laten de discipelen van Jezus ons 
zien. Geen binnenkerkelijk gedoe, maar een boodschap 
voor de hele wereld. 
En om ons te helpen bij het naar buiten gaan,  doen we de 
deuren van de kerk in de tijd na Pinksteren een beetje 
dicht. Alleen op zondag is de kerk even  open voor de 
kerkdienst. En Ons Gebouw is open op een paar 
koffiemorgens na. 
De avonden van V&T zitten er op, de 
bijbelkring, 25+ kring, de basiscatechese, 
de ontmoetingsmiddagen: de deur is dicht 
gedaan. En er wordt ook wat minder 
vergaderd. 
We moeten wel naar buiten.  
Maar wat wordt het buiten?  
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Wordt het een zomerstop met betrekking tot het geloof? 
Blijft de boodschap van het Pinksterfeest een mooi 
verhaal, blijft het theorie? Of wordt het praktijk en proberen 
we de boodschap naar ons dagelijks leven te vertalen. 
Een voorbeeld: de afgelopen tijd kwam in verschillende 
gesprekken de moeite van mensen om een ander op te 
zoeken ter sprake. Op de een of andere manier waren er 
drempels om naar de ander toe te gaan. Er werd heel erg 
getwijfeld, moet ik wel of toch maar niet. 
Zou de boodschap Pinksteren niet kunnen zijn: je hebt de 
moed  gekregen om te gaan en zie maar in alle openheid 
wat er gebeurt. 
Een ander voorbeeld: we maken ons best wel zorgen over 
alle negatieve gevolgen van overconsumptie door het 
welvarende deel van de mensen op onze aarde: tekort 
aan grondstoffen, vervuiling, armoede elders, enzovoort. 
Zou de boodschap van Pinksteren niet kunnen zijn: je hebt 
de moed gekregen om je eigen consumptiepatroon aan te 
passen: minder energieverbruik, minder spullen, minder 
(vervuilende) reizen, minder verspilling. De moed om niet 
te kijken naar wat een ander doet, maar naar wat jezelf 
kunt doen? 
Is dit Pinksteren in de praktijk: dat het “eigenlijk weet ik wel 
dat………………………goed is om te doen…, maar ik doe 
het toch maar niet want…………………………..”  wordt: “ 
eigenlijk weet ik dat dit goed is om te doen, en nu ga ik het 
doen en ik zie wel wat ervan komt”. 
Is Pinksteren in de praktijk niet vooral de moed krijgen om 
het goede te gaan doen? De moed krijgen om te proberen 
het goed te maken onderling en niet te gaan zitten 
wachten op de ander, maar het zelf gaan doen. De moed 
krijgen om waar dan ook te kiezen vanuit Gods liefde voor 
deze wereld, voor de mensen om ons heen.  
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De moed om te vertellen waardoor je moed hebt gekregen 
om voor het goede te kiezen. De moed om te vertellen dat 
Gods Geest ons moed en vertrouwen geeft. 
We gaan naar buiten. Pinksteren in de praktijk brengen. 
Ik hoor graag welke praktijkverhalen u opdoet in de 
zomertijd, als de deuren van de kerk iets minder 
openstaan. 
Een gezegende zomertijd, 
 
ds. Ella Kamper 
 

AFWEZIGHEID VAN DS. KAMPER 

 
Van zondag 1 juli t/m vrijdag 3 augustus ben ik afwezig in 
verband met studie (ik wil graag mijn studie Geestelijke 
Begeleiding deze zomer afronden) en vakantie. 
Bij dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen 
met één van de ambtsdragers. 
Zij zullen indien nodig een predikant uit de omgeving 
vragen om u bij te staan. 
 

OVERSTAPVIERING 

 
Er zijn van die momenten in het leven waar je even stil bij 
wilt staan. Belangrijke momenten omdat je iets nieuws 
begint of omdat je wat afsluit. Geboorte, huwelijk, 
overlijden zijn van die momenten. Er zijn meer van die 
momenten. In de overstapviering staan we even stil bij dat 
belangrijke moment van het afsluiten van de 
basisschoolperiode en het begin van de middelbare 
school.  
Een grote verandering in het leven van kinderen ( ook al 
voelt dat soms helemaal niet zo groot) en hun ouders.  
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Bij dit moment willen we in de kerk stil staan en God in het 
bijzonder om een zegen vragen over de kinderen die de 
overstap maken. 
Dit jaar gaan Florian en Fenna deze overstap maken.  
 
De overstapviering valt dit jaar samen met het afsluiten 
van het seizoen met de agapé-viering. Meestal proberen 
we in het preekrooster deze twee niet samen te laten 
vallen, maar soms is het passen en meten in het rooster 
en lukt het niet anders. Ik hoop dat het er niemand van 
weerhoudt om te komen. 
 

AGAPÈ-VIERING 

 
Dit jaar doen we het nog op de wijze van de afgelopen 
jaren. Dit schrijf ik, omdat als de verbouwing van de kerk 
een feit is, we kunnen gaan nadenken over een andere 
vorm van de Agapè-maaltijd. 
Wat is een Agapè-maaltijd? Agapè is één van de griekse 
woorden voor liefde. Liefde die heel breed is en vertaald 
kan worden met naastenliefde.  
Je kunt deze maaltijd ook een vriendschaps-maaltijd 
noemen, een maaltijd waarbij iedereen van harte welkom 
is.  
In de eerste gemeenten van Christenen kwamen de 
mensen regelmatig bij elkaar om samen te eten. Ze 
hielden een vriendschaps-maaltijd. Iedereen die wat had 
om te delen, nam het mee. 
Tijdens deze maaltijd, werd ook het laatste avondmaal met 
Jezus herdacht. De maaltijd waarbij Jezus zijn leerlingen 
vraagt om Hem te gedenken door brood en wijn. 
De agapè-maaltijd loopt uit op het avondmaal. 
Bij de agapèviering is het ontbijt het vriendschaps-maal 
dat in de kerk uitloopt in de avondmaalsviering. 
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AGAPÉ – ONTBIJT ZONDAG 24 JUNI IN ONS 
GEBOUW 
AANVANG: 9.15 
KOMT U/ KOM JIJ VOLGENDE WEEK OOK SAMEN 
ONTBIJTEN ? GEZELLIG ALS U/JIJ ER OOK BIJ BENT! 
 
WE DOEN HET ZO: 
We nemen allemaal ons eigen ontbijt (belegde 
boterhammen, bolletjes etc) mee naar Ons Gebouw en dat 
delen we met elkaar. De diaconie zorgt voor drinken bij de 
maaltijd. 
 
Om 10.00 begint de dienst waarmee we het seizoen 
afsluiten en waarin de 8e groepers overstappen van 
kindernevendienst naar jeugdkerk. 
 

ALTERNATIEF ROOSTER JOB 

 
In het vorige kerkblad schreef ik dat ik benieuwd was of er 
uit Job gepreekt zou gaan worden bij ons in de kerk. Ik 
kom er zelf helaas niet aan toe. In de bijbelkring zijn we er 
een keer helemaal door heen gekropen. Een lastig boek 
door de vele herhalingen en door de argumentatie. Lastig 
door het thema: “omgaan met wat jouw leven afbreekt”. 
Een weerbarstig boek, omdat de hoofdpersoon Job niet 
altijd even sympathiek overkomt en je het gevoel krijgt dat 
je ergens partij moet kiezen. Ook lastig door de rol van 
God. Maar aan de andere kant is het ook zo’n bijzonder 
troostvol boek Troost die samengevat wordt door Job in 
hfst 42: “Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen 
enkel plan voor u onuitvoerbaar.”  
En het is een heel uitnodigend boek om over je eigen 
leven na te denken. 
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Nu ik voor het kerkblad de opgegeven hoofdstukken nog 
even na lees, bekruipt mij de gedachte:  daar zou ik het 
best nog wel eens met gemeenteleden over willen 
hebben.  Ik maak er een uitnodiging van: 
wie wil wel eens een paar avonden samen Job lezen?  
Laat het me weten, dan ga ik het organiseren.  
 
ds. Ella Kamper 
 

VERSLAGEN KERKENRAADSVERGADERINGEN 

 
3 april 2018 
Na de opening wordt stilgestaan bij gemeenteleden die te 
maken hebben met ziekte.  
 
Kerkenraads-zaken: 

a. Preekvoorziener Martien de Langen is voor dit punt 
uitgenodigd. Hij vertelt in het kort hoe het 
preekrooster wordt ingevuld. De heer De Langen wil 
graag weten wat de wensen en ideeën van de 
kerkenraad in dezen zijn. Over het algemeen is de 
kerkenraad tevreden met de gang van zaken. Tips 
zijn: predikanten die beschikbaar zijn vanuit het 
diaconaat (passend bij een thema), dertigers en 
predikanten uit instellingen. Overigens realiseert de 
kerkenraad zich dat het moeilijk is predikanten te 
vinden die bereid zijn in een andere gemeente te 
preken. Zij wenst de heer De Langen en zijn vrouw 
veel succes met het rooster voor 2019. Vanaf nu gaan 
zij beiden deze taak vervullen. 

b. Fynn Foundation. Om dove kinderen in 
ontwikkelingslanden dezelfde kansen te geven als 
dove kinderen in Nederland, is deze foundation 
opgericht in samenwerking met Kentalis international.  
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De kerkenraad is gevraagd mee te helpen om de 
foundation meer bekendheid te geven. In een gesprek 
met ds. Kamper is besloten de kliederkerk op 28 
oktober als thema doof zijn/elkaar helpen te geven. In 
deze dienst kan dan aan de foundation aandacht 
worden gegeven. De familie De Jonge is bereid mee 
te helpen met de voorbereidingen van de kliederkerk. 
Ook de diaconie is door de foundation benaderd. 
 

c. Afscheid en presentatie voor de nieuwe classis. Het 
afscheid van de oude classis heeft op 14 april 
plaatsgevonden in Herveld. Er is een prijsvraag 
uitgeschreven voor een idee voor de 1e inhoudelijke 
vergadering. Het idee vanuit Driel is het aanbieden 
van een theaterdienst met Damascus hiphop, 
bijvoorbeeld in de kerk in de Elst. 
 

Diaconie: 
a. Aangezien het Diaconaal Platform Overbetuwe 

(DPOB) niet functioneert, ligt er nu het voorstel, vanuit 
de Rank in Zetten, over te gaan tot een emailplatform. 

b. Qua Voedselbank valt Driel nu onder Nijmegen. Dit 
was eerst Arnhem. 

c. Fynn Foundation: de opbrengst van het zendingsblok 
zal vanaf de 2e helft van dit jaar geschonken worden 
aan de Fynn Foundation. Staande de vergadering 
wordt besloten de collecte op 28 oktober eveneens 
ten goede te laten komen van deze foundation. 
Omdat de Haïti huisjes eigenlijk op het rooster 
stonden, wordt besloten de volgende keer dat 
hiervoor gecollecteerd wordt (op 22 juli) de opbrengst 
te verdubbelen, zodat ook de Haïti huisjes een goede 
opbrengst krijgen. 

d. Er wordt teruggekeken op de paasactiviteiten. 
 



 

15e jaargang nr. 6  -  juni 2018 8 

Kerkrentmeesters: 
a. De begroting 2018 is goedgekeurd. 
b. Groot onderhoud kerk: in de consistoriekamer zijn 

scheuren ontstaan. Wanneer deze worden aangepakt 
moet nog worden besproken. 

c. Herinrichting/verwarming: er heeft nog geen 
aanbesteding plaatsgevonden. Voor wat betreft de 
vloer is er een overlap met de herinrichting. 

d. Voor de actie ‘Wat beters’ zal het dak van Ons 
Gebouw worden aangeboden voor het plaatsen van 
zonnepanelen. 

e. De financiële overzichten voor de gemeenteleden zijn 
rondgebracht. 

f. Voor wat betreft de actie Kerkbalans heeft nog niet 
iedereen gereageerd. 
 

Jeugdwerk: 
a. De eerstvolgende Kliederkerk vindt plaats op 15 april. 
b. De basiscatechese is bijna afgerond. 
c. Bij de Paaswaken waren 7 kinderen aanwezig. Ook 

de kinderen van De Vloedschuur waren uitgenodigd, 
maar hierop is geen reactie gekomen. 

d. Het traject van de belijdeniscatechese loopt. 
 

Erediensten 
a. De opbrengst van de collecte tijdens de trouwdienst 

op 6 april van Evelien van Merkerk en Jeroen 
Cortjens is bestemd voor Passe Catabois.  

b. Tijdens de stille week was de opstelling van de 
stoelen in een ovaal. Gebleken is dat mensen anders 
reageren op een nieuwe opstelling. 
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15 mei 2018 
We beginnen de vergadering met een overdenking over 
de Heilige Geest. Hiervoor worden liederen gebruikt uit het 
boekje is “De Geest waait”, een bundel Pinksterliederen 
uitgegeven door de Raad van Kerken. Hierna is er 
aandacht voor diverse zieke gemeenteleden. 
De kerkenraad is blij met de aanmelding van nieuwe 
leden. 
Ds. Kamper deelt mee dat zij in het breed moderamen 
benoemd is als plaatsvervangend voorzitter. 
In de nieuwe Classis Gelderland Zuid & Oost is ds. J. van 
Beelen benoemd als classis-predikant. 
Van het nieuwe blad Petrus is het tweede nummer 
uitgekomen. Een aantal exemplaren zal onder de toren 
worden gelegd. Belangstellenden kunnen het blad 
meenemen en eventueel een abonnement nemen op dit 
gratis magazine. 
 
Kerkenraads-zaken 
Als afsluiting van de oude classis was een prijsvraag 
uitgeschreven. Er zijn 2 twee prijzen toegekend, o.a. onze 
inzending: een theaterdienst met Damascus Hiphop. Met 
Damascus Hiphop is intussen contact geweest, zij willen 
graag komen. De locatie is nog niet geregeld. 
 
Diaconie 
Het jaarverslag 2017 van het Noodfonds Betuwe is 
ontvangen. Er is al diverse malen gebruik gemaakt van het 
fonds. 
 
Kerkrentmeesters 

a. Er komen geen zonnepanelen op het dak van Ons 
Gebouw omdat het dakvlak te klein is. 
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b. De kerkrentmeesters doen verslag van de stand van 
zaken betreffende de herinrichting van de kerk 

Jeugdwerk 
a. Examenkandidaten, voor zover bekend, hebben een 

kaartje ter bemoediging gekregen. 
b. De groep van de basiscatechese gaat bijbels koken. 

 
Erediensten 

a. Met Pinksteren doet Vera Balkema belijdenis.  
b. De kliederkerk van 3 juni a.s. wordt gehouden op de 

boerderij van G.J. van den Brink aan de Boltweg. 
 
Pastoraat 

a. De voorbereidingen voor de High Tea met de 
parochie zijn in volle gang. 

b. Het pastorale team is erg klein er is dringend behoefte 
aan uitbreiding van het aantal vrijwilligers.  

c. Gezien het aantal bezoekers wordt er gekeken naar 
andere mogelijkheden voor de  ontmoetingsmiddagen 
en de 25+ groep/kerkcafé. 

De voorzitter sluit de vergadering door het lezen van het 
gedicht “Hoopvol op weg”.  
 

NIEUWE CLASSIS VAN START 

 
Op 8 mei is de nieuwe classicale vergadering van de 
classis Gelderland Zuid & Oost van start gegaan. 
Alle 74 oude classes zijn per 1 mei opgeheven en er zijn 
nu 11 nieuwe classes, waarvan de classis Gelderland Zuid 
& Oost er een is.  
Deze classis omvat de Bommelerwaard, de Betuwe, 
gebieden rondom Nijmegen en Arnhem en de gehele 
Achterhoek. Een groot gebied dus, en dan komt daar ook 
nog Duitsland bij, want de Nederlandse Kerk in Duitsland, 
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die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland 
behoort ook tot de classis Gelderland Zuid & Oost. 
Het belangrijkste onderdeel van de eerste classicale 
vergadering was de benoeming van de nieuwe classis-
predikant.  
Met ingang van 1 september 2018 wordt dr. Jaap van 
Beelen classis-predikant van de classis Gelderland Zuid & 
Oost. Classis-predikant is een nieuwe functie binnen de 
Protestantse Kerk. Deze functie is gecreëerd in het kader 
van het proces Kerk 2025 en is bedoeld om de regionale 
samenhang tussen gemeenten te vergroten. 
De classis-predikant is het gezicht van de Protestantse 
Kerk in zijn regio. Hij bevordert onder meer de ontmoeting 
van de gemeenten. De classis-predikant signaleert wat er 
in gemeenten en kerkenraden leeft, wat hen belemmert en 
verder kan helpen bij het gestalte geven aan hun roeping.  
Dr. Van Beelen heeft nadrukkelijk gekozen voor deze 
classis – die hij in zijn huidige functie als regionaal 
adviseur van de classicale vergaderingen van de Veluwe, 
Overijssel en Flevoland en Gelderland Zuid & Oost goed 
heeft leren kennen – vanwege de kerkelijke breedte en de 
mooie diversiteit in geloofsbeleving.  
Naast de classis-predikant is er ook een breed 
moderamen van de nieuwe classis benoemd en zijn de 
visitatoren nieuwe stijl aangewezen. 
Verder is er een classicale regeling vastgesteld en is de 
verkiezingsregeling voor leden van de classis in eerste 
lezing vastgesteld. De verkiezingsregeling wordt voor 
commentaar toegestuurd aan alle kerkenraden binnen de 
classis, waarna deze tijdens de volgende classicale 
vergadering op 26 september definitief zal worden 
vastgesteld. 
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Voorafgaande aan de volgende classicale vergadering 
zullen de kerkenraden uitgenodigd worden om kandidaten 
voor te dragen voor de vacatures die in 2019 zullen 
ontstaan in de classicale vergadering en de generale 
synode. 
 
Uit de ring Nijmegen zijn diaken Louis de Blois uit 
Heumen, ouderling Marja Huson- Ter Avest uit Huissen, 
ds. Marco Noorderijk uit Zetten- Andelst en ds. Ella 
Kamper uit Driel afgevaardigd naar de nieuwe classis. Ds. 
Ella Kamper is tevens lid van het breed moderamen van 
de classis. 
 

START VAN DE NIEUWE RING 

 
Dinsdag 29 mei is er ook een begin gemaakt met de Ring 
Nijmegen, met ontmoetingen tussen gemeenten uit de 
oude classis Nijmegen. 
Op zaterdag 6 oktober is de eerste ring-activiteit gepland. 
Deze activiteit staat open voor alle gemeenteleden. Het 
thema is: kansen voor kerk-zijn vandaag.  Meer informatie 
volgt. 
 

LINTJE DICK HUISKAMP 

 
Op 26 april mocht Dick Huiskamp een lintje uit handen van 
burgemeester Asseldonk ontvangen. Hij kreeg het lintje 
als blijk van waardering voor al zijn vrijwilligerswerk: in het 
Rode Kruis, in de PG Driel ( oud papier, rommelmarkt, tuin 
van de kerk, ouderling- kerkrentmeester), voor Stichting 
Romadopt, Stichting Passe Catabois.  
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Hij doet niet alleen veel, het is ook een blijk 
van waardering voor de wijze waarop hij het 
doet: hij staat altijd klaar, denkt mee en denkt 
vooruit.  
Van harte gefeliciteerd met deze blijk van 
waardering. 
 

DE HERINRICHTING VAN ONZE KERK 

 
Bij de gemeenteavond, dit voorjaar, is uitgebreid van 
gedachte gewisseld over de herinrichting van onze kerk. 
Geconcludeerd is dat er voldoende draagvlak is in onze 
gemeente om de werkzaamheden door te zetten.  
De werkzaamheden kunnen als volgt worden opgedeeld 
worden. 
 

1 Het vervangen van het gehele 

verwarmingssysteem. Dit houdt in dat de 2 kachels 

worden vervangen door een nieuwe, de 

luchtkanalen worden vervangen en in naar  de 

kansel verlengd. Er komen uitblaasroosters onder 

alle ramen. Om dit mogelijk te maken verlengen we 

de kelders in het koor. 

2 Om de koude val tegen te gaan in het koor van de 

kerk laten we voorzetbeglazing plaatsen aan 

buitenzijde van de 7 ramen in het koor. 

3 De afwerking van de vloer is nog niet definitief 

bepaald. We denken aan een doorlopende 

tegelvloer door de gehele kerk. 

4 Vervanging van de stoelen en tafels. We hopen hier 

gebruik te kunnen maken van tweedehands 

meubelen. De uitwerking komt later. 

 



 

15e jaargang nr. 6  -  juni 2018 14 

Om de stijl van het interieur zorgvuldig af te wegen willen 
we een commissie in het leven roepen met leden uit de 
kerkenraad (o.a. rentmeesters) en enkele gemeenteleden. 
Dit proces zal begeleid worden door een 
binnenhuisarchitect met kerkelijke ervaring. Daarnaast 
zullen we bijzondere aandacht besteden aan de akoestiek 
in de kerk.  
Tenslotte heeft een andere vloer en andere meubelen een 
invloed op het geluid en we willen de mooie akoestiek in 
onze kerk wel behouden. 
De voortgang is van de werkzaamheden is ook een punt. 
We hoopten de verwarming in de zomermaanden te 
realiseren. Dit was helaas te ambitieus. Naar het zich laat 
aanzien kunnen we eind september met de 
werkzaamheden beginnen en het afronden voor de kerst. 
Vooral bij de bouwkundige werkzaamheden willen we 
graag gebruik maken van de hulp van vrijwilligers.  
Het gaat hierbij om het verlengen van de kelders en het 
leggen van de vloer over de kelders. Hierover later meer. 
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VORMING EN TOERUSTING 

 
Naar de synagoge Harderwijk en stadswandeling 
 
Het jaarlijkse uitstapje naar een synagoge in 
Nederland was weer een pareltje. De kleine oude 
Synagoge van Harderwijk  
is na de oorlog niet meer als gebedshuis in gebruik, maar 
vrijwilligers hebben van wat over was een mooie 
ontmoetingsruimte gemaakt. Wij kregen er een goed 
verhaal over de historie van het Jodendom in Nederland, 
m.n. de Veluwe en omstreken. Na het verhaal, verlucht 
met foto’s op de muur, aten wij een gezamenlijke maaltijd 
in het oude gebedshuis. 
Na het eten genoten wij van een mooie wandeling door 
het oude hart van Harderwijk. De gids haakte regelmatig 
aan bij het verhaal van de spreker van voor het eten.  
Na de wandeling ging ieder zijns weegs. 
      
Rob Kalle, lid PG De Voorhof, Kesteren 
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KOFFIE-INLOOPOCHTEND IN HET HART VAN DRIEL 

 
Woensdagochtend  13 juni van 10.30 – 12.00 uur is er 
weer de koffie-inloopochtend in Ons Gebouw. Mienie en 
Paul Baart zijn dan de gastvrouw en -heer. 
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. 
 

AVONDGEBED 

 
Woensdag 20 juni is er weer een avondgebed in het koor 
van de kerk. 
Aanvang 19.00 uur. Het duurt tot ongeveer 19.25 uur.  
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. 
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BIJ DE DIENSTEN 

 
Zondag 10 juni 
Rechters 12:1-6  Marcus 3:20-35 alternatief Job 2 
 
Zondag 17 juni 
Ezechiël 17:22-24 Marcus 4:26-34 alternatief Job 10 
 
Zondag 24 juni 
Job 30:15-26, 38:1 Marcus 4:35-41 alternatief Job 
38:1-38 
 
Dienst van Schrift en Tafel ( Agapé-viering)  
en overstapviering leerlingen groep 8 van de basisschool. 
 
Zondag 1 juli  
Jesaja 3:25-4:6 Marcus 5:22-43  alternatief Job 42 
 
Zondag 8 juli 
Ezechiél 2:1-7 Marcus 6:1-6 
 

DE ARK VAN NOACH IN DE KLIEDERKERK 

 
Dit bekende Bijbelverhaal stond dit keer centraal in de 
Kliederkerk op 15 april jl. 
Geïnspireerd door de Messy Church UK heeft deze 
manier om de kerkdienst te vieren en aangeboden door 
onze landelijke PKN, een plekje gevonden bij een 
groeiend aantal kerken, ook regelmatig bij onze Drielse 
PKN.  
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Doel is een manier van kerk-zijn (viering) voor alle mensen 
en leeftijden met als kenmerken: een warm welkom, 
creatieve activiteiten o.a. rondom een bijbelverhaal, 
zingen, bidden en afsluitend een maaltijd. Met het Woord 
als uitgangspunt op een eigentijdse manier nadenken 
over ons geloof, een creatieve insteek kan daar aan 
bijdragen. Ook samengevat als; samen ontdekken, samen 
vieren en samen eten. 
 
Na binnenkomst en ontvangst met koffie, thee en 
limonade zijn we als gemeente dus op allerlei manieren 
bezig geweest met dit bekende Bijbelverhaal.  
Mij was gevraagd iets creatiefs met twee schilder-doeken 
op te zetten waaraan jong en oud verder hun aandeel 
zouden leveren.  
Als basis heb ik, geïnspireerd door het verhaal en allerlei 
afbeeldingen hierover, het ‘vastlopen’ van de ark op de 
Ararat-bergen voorgeschilderd. Het ‘terugtrekkende’ water 
is nog te zien. Leuk was de suggestie van Ella om de ark 
met ‘stokjes’ op te bouwen (die zij nog over had van een 
andere creatieve sessie). Welnu een ‘timmerman’ heeft 
die zondag de boot verder geplakt en door ‘groot en klein’ 
is er een aantal dieren creatief geknipt, gekleurd en 
geplakt.  
 Zelf heb ik er nog een aantal gemaakt alsook Noach en 
zijn vrouw en natuurlijk de regenboog als hoopgevend 
Gods-symbool. Jammer een beetje dat door andere leuke 
creatieve klusjes er toch een en ander nog moest 
gebeuren om het af te maken. Wellicht nog een keer 
verder gaan tijdens koffiedrinken na de dienst, zou ook 
een mogelijkheid zijn geweest. Thuis bleek het nog de 
nodige tijd te vragen maar ik vond het leuk en uitdagend 
om te doen. Speciale aandacht voor de outfit van Noach.  
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Met zijn hedendaagse bril probeer ik weer te geven dat het 
zeker als een actueel verhaal gelezen en ervaren kan 
worden, voor mensen van vandaag.  
Bijvoorbeeld om en hoe noodzakelijke keuzes te maken. 
Belangrijk verder dat we mogen geloven dat er na donkere 
tijden altijd weer een nieuw en hoopvol begin is of kan zijn 
met de regenboog als teken daarvan, van Godswege.  
Goed en leuk om te doen, veel kijkplezier.    
 
Kees Roeleveld              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIENSTEN IN DE ZOMER SAMEN MET DE 
VLOEDSCHUUR 

 
Ook dit jaar hebben we een paar gemeenschappelijke 
diensten met de Vloedschuur in Heteren: op  zondag 29 
juli en zondag 12 augustus is bij ons de kerk dicht en zijn 
we van harte welkom in de Vloedschuur. 
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NIELS IN ZUID-KOREA 

Het is alweer even geleden, maar langs deze weg willen 
wij iedereen bedanken die met ons als gezin hebben 
meegeleefd op onze weg richting en in Zuid-Korea. 
 
Het was een geweldig avontuur, natuurlijk was het SUPER 
om Niels aan te moedigen en er voor hem te kunnen zijn, 
wat waren we trots op hem toen hij breeduit in beeld (en 
natuurlijk live) te zien was. We zijn trots op zijn 2 14e 
plaatsen op de snelheids-nummers en een mooie 8ste plek 
op de Super Combined, een combinatie van Super G en 
slalom, waar hij zich met een 4e runtijd op de slalom mooi 
in de picture skiede. En dan moest de slalom nog komen. 
Helaas viel hij daarop, wat voor een flinke teleurstelling 
zorgde, maar daar schijn je van te leren… 

Maar ook hebben we prachtige sporten en mooie 
medailles gezien van de Nederlanders, maar net zo goed 
voor alle andere sporters die er net zoveel voor gelaten  
hebben. De verwachte medailles zijn mooi, maar de 
onverwachte medailles zijn minstens zo mooi.  
 
Verder was het op de tribunes mooi om het feest met de 
andere familie en vrienden te vieren: het was geweldig om 
iedere dag een stuk van de tribune oranje gekleurd te 
laten worden en vervolgens uit alle macht te schreeuwen.  
 
En tenslotte was het geweldig om in een land als Zuid-
Korea te zijn. Met hele gastvrije mensen, maar ook de 
andere cultuur en gebruiken, het andere eten en het 
andere landschap. Het was prachtig om dit met elkaar 
mee te maken. 
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Niels gaat zeker toewerken naar de volgende 
paralympische winterspelen in 2022 in Beijing, hier is hij 
inmiddels alweer mee gestart op Papendal. Hij hoopt weer 
goed aan de start van het volgende seizoen te staan, een 
seizoen waarin weer wereldkampioenschappen 
plaatsvinden! Ook is hij vol aan de slag met zijn opleiding, 
om toetsen die hij  gemist heeft, in te halen. 
 
Het was een onvergetelijke tijd, dank voor jullie support! 
 
Familie de Langen 

RommelPlusMarkt 

Het is weer voorjaar, dus weer tijd u te herinneren aan de 
komende RommelPlusMarkt van dit jaar. Deze zal 
plaatsvinden op zaterdag 29 september 2018 van 10.00 
uur tot 14.00 uur, en zoals bekend zowel op het kerkplein 
als in de kerk en Ons Gebouw. Natuurlijk werken wij eraan 
om ook dit keer weer van een succes te kunnen gaan 
spreken, maar dan bent u daar wel bij nodig. 
Allereerst hopen wij op vele spullen die u niet meer 
gebruikt of nodig heeft, maar die toch te goed zijn om weg 
te gooien. Zonde om het te laten liggen. Ten eerste omdat 
het altijd in de weg blijft liggen en het huis nooit echt lekker 
opgeruimd aandoet.  
 
Daarnaast omdat wij willen gaan proberen die overtollige 
spullen te gelde te maken zodat daarmee ons mooie 
monumentale kerkgebouw onderhoud kan krijgen. Maar 
tot slot ook uit ideële overwegingen omdat wij als “groene 
kerk” een bijdrage willen leveren aan hergebruik van 
spullen, tegengaan van verspilling en verkleining van het 
afvalprobleem. 
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Kortom, als u nog overtollige spullen heeft, aarzelt u dan 
niet om contact op te nemen met Dick Huiskamp 
(contactgegevens in het kerkblad) of Sander den 
Hartog (contactgegevens in het kerkblad). Zij komen 
graag de spullen beoordelen en ophalen. Helaas is er 
alleen voor oude en versleten tv's, radio's en computers, 
witgoed en (grote) meubelen geen belangstelling. 
 
Daarnaast moet van het woord RommelPlusMarkt het 
woordje “Plus” niet onderbelicht blijven. Wij doen dan ook 
weer een beroep op uw creativiteit, handvaardigheid, 
kook- en wek-kunsten en wat dies meer zij. Juist al deze 
ijver geeft onze markt een eigen gezicht. 
Tot slot hopen wij u natuurlijk ook op uw aanwezigheid op 
29 september a.s. Uw aanwezigheid, uw gezelligheid 
maar ook uw kooplust is essentieel om van die zaterdag 
weer een dag te maken waarop met plezier kan zal 
worden teruggezien. 
 

VAN HET NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP 

Bijbelverkoop in China aan banden  
 
Begin april kwam uit China het bericht dat de Bijbel 
vanwege overheidsmaatregelen niet meer te krijgen was 
in webwinkels. Ook zou de overheid plannen maken voor 
een eigen bijbelvertaling.  
De bijbel is nog steeds te koop in China, maar Daniel Loh 
van het China Partnership en Joyce van de Veen, hoofd 
Buitenland van het NBG, maken zich wel zorgen.  
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Daniel Loh doet een beroep op christenen in andere 
landen om de Chinese kerken te steunen bij de verkoop 
en verspreiding van bijbels. Ook roept hij namens de 
Chinese kerken op tot gebed voor de christenen en de 
bijbelverspreiding in China. Zie voor verdere 
informatie: www.bijbelgenootschap.nl  
  
Contactpersoon:  D. Roos, Zetten 
 

OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN 

 
Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst oppas in 
Ons Gebouw.  
Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u hierover 
contact opnemen met de familie Buddingh: 
 
(contactgegevens in het kerkblad) 
 
Dit graag melden tot vrijdag voor betreffende 
zondagsdienst. 
 

VERVOER NAAR DE KERK 

 
Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk 
te komen dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje 
naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld. 
Zijn telefoonnummer is: (contactgegevens in het kerkblad) 
 
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van 
de Boer: (contactgegevens in het kerkblad) 
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KERKDIENSTEN 

 
Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders 
vermeld. 
 
Zondag 10 juni    : 2e zondag na Trinitatis 
Voorganger     : Mw. T. Werner, Ede 
Organist     : Jan Schouten 
Deurcollecte     : Restauratie en onderhoud 
 
Zondag 17 juni  : 3e zondag na Trinitatis 
Voorganger                        : Mw. ds. J. de Klerck, Elst 
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Bloemen in de dienst 
 
Zondag 24 juni    : 1e zondag van zomer/ 
       afsluiting van het seizoen/ 
       Agapè viering/ Dienst  
       van Schrift en Tafel 
Voorganger     : Mw. ds. P. Kamper  
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Plaatselijk jeugdwerk 
Koffieschenken     : Wim en Louisa Griffioen 
 
Zondag 1 juli     : 2e zondag van de zomer 
Voorganger     : ds. R. Op den Brouw, Venray 
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Restauratie en onderhoud 
Koffieschenken     : Merijn en Elske Quakkelaar 
 
Zondag 8 juli     : 3e zondag van de zomer 
Voorganger     : ds. P. Eijgenraam, Arnhem 
Organist     : Jan Schouten 
Deurcollecte     : Plaatselijk diaconaal werk 
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AGENDA 

 
Koffie-inloopochtend in het hart van Driel 
Woensdag 13 juni om 10.30 uur in Ons Gebouw 
 
Avondgebed 
Woensdag 20 juni om 19.00 uur in het kerkgebouw 
 
Agapè-ontbijt 
Zondag 24 juni om 09.15 uur in Ons Gebouw 
 
Tuinteam 
Zaterdag 7 juli om 09.00 uur in Ons Gebouw 
 

ROOSTER BLOEMENDIENST 

 
10 juni              fam. De Langen 
17 juni                         fam. Van Merkerk 
24 juni                         fam. Bloed 
1 juli                            Fabian Speijers 
8 juli                            mevr. Buddingh 
15 juli                          fam. Roeleveld 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
 
 
Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 3 juli a.s. 
inleveren bij Tijmen Pranger.  
E-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com  


