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 15e jaargang nr. 7 – juli/augustus 2018 
 

OVER DE AKKER 

 
Voor bijna iedereen verandert er iets in de 
zomermaanden. Je hoeft niet op vakantie te gaan, om 
toch iets van de vakantie te merken. Het kan zijn dat er 
minder of andere huishoudelijke hulp komt, dat het stil of 
juist heel druk is op het werk, dat de sportclub of kaartclub 
een zomerstop heeft, geen gezellige drukte bij de scholen 
en ga zo maar door. 
Het gaat een paar weken anders dan anders.  
Anders dan anders geeft nogal eens stof tot nadenken.  
Nadenken over de gang van je leven, over gemis, over 
verlangen, over wat je belangrijk vindt, wat je graag zou 
willen doen of laten. 
Laatst hoorde ik dat er in met name in en rond vakanties 
ingrijpende beslissingen worden genomen. Vakantietijd is 
niet alleen maar rust en plezier. Vakantie kan ook voor 
onrust, voor veranderingen met ook minder leuke 
gevolgen zorgen.  
Vakantie is als een pelgrimstocht: je hebt een mooi doel 
voor ogen, maar je weet van tevoren niet wat je onderweg 
zult tegen komen. Het is een spannende tocht.  
Dat is ook de reden waarom er meerdere zegenbeden zijn 
voor pelgrims en voor reizigers. 
Om Gods nabijheid te vragen voor die onbekende weg, 
voor die tijd die anders is dan anders, voor alles wat er 
daardoor op je afkomt. 
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Moge de Heer ons deze 
zomertijd zegenen, 
ieder op zijn of haar eigen reis 
in huis of ver van huis. 
Moge de Heer ons zegenen 
bij alle beslissingen die op onze 
weg komen 
en ons behoeden voor 
verkeerde beslissingen. 
Moge de Heer ons zegenen 
en ons inzicht geven in wat vol waarde is 
en wat ons dichterbij Hem brengt. 
Moge de Heer ons zegenen 
en ons veilig thuis brengen 
en ons een veilige thuis geven. 
 

Ds. Ella Kamper 
 

PASTORAAT IN DE ZOMER 

 
Tijdens de vakantie/studieverlof van ds. Ella Kamper  
(1 juli - 3 augustus) kunt u bij dringende pastorale zaken 
een beroep doen op een collega-predikant uit de 
werkgemeenschap. 
Ouderling Bep Jacobs en ouderling-kerkrentmeester Dick 
Huiskamp nemen dan voor u contact op met een collega-
predikant. 
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VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 12 JUNI  

 
Welk bijbelverhaal inspireert je? Met wie heb je hier over 
gesproken? Met wie zou je erover willen spreken en wat 
houdt je tegen? Daarmee begon ds. Ella Kamper haar 
opening van de vergadering. Er worden heel 
uiteenlopende teksten genoemd, maar er met anderen 
over spreken gaat niet vanzelf. 
Er moet een opening/aanleiding voor zijn. 
Aangezien het regelen van het hemelvaartontbijt best veel 
werk is voor één persoon, wordt besloten dat dit voortaan 
(2020) met minimaal 2 hulpen geregeld zal worden. 
Bij de kerkenraadszaken wordt als eerste de AVG 
besproken. De kerk heeft een gerechtvaardigd belang om 
persoonsgegevens bij te houden. Zonder deze gegevens 
kunnen wij namelijk niet bestaan. Het belangrijkste is dat 
vastgelegd wordt hoe wij met alle gegevens omgaan. 
Hiervoor moet een model privacyverklaring van de PKN 
worden ingevuld. Het ligt in de bedoeling deze verklaring 
op te nemen in de plaatselijke regeling, waarmee de 
gemeente moet instemmen. Ds. Kamper overlegt hierover 
met het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Samen met 
de voorzitter werkt zij dit verder uit.  
Verder zal na de zomer het Jaargesprek met de predikant 
plaatsvinden met mevrouw Dam, mevrouw Jacobs en de 
heer De Langen. Ds. Kamper maakt van tevoren een 
jaarverslag. 
Tijdens de zomervakantie van ds. Kamper zullen mevrouw 
Jacobs, mevrouw Dam en de heer Huiskamp 
aanspreekpunt zijn. Mevrouw Jacobs krijgt tevens de mail 
doorgestuurd van de scriba wanneer die op vakantie is. 
De geplande kerkenraadsvergadering van 10 juli a.s. komt 
te vervallen. 
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Besloten wordt de vrijwilligersborrel (die eens in de 3 jaar 
wordt gehouden) te organiseren op zaterdag 1 september 
a.s. Het etentje met de kerkenraad wordt verschoven naar 
januari 2019. 
Er is een aanvraag voor het gebruik van Ons Gebouw die 
wordt goedgekeurd. 
Er wordt een terugkoppeling gegeven van de 1e 
bijeenkomst van de Ring Nijmegen op 23 mei jl. in Driel. 
Naar aanleiding van de twee winnaars van de prijsvraag: 
De Rank in Zetten organiseert op 6 oktober a.s. een 
symposium Kansen voor de kerk en er is nog overleg met 
de PG Elst over een jongerendienst met een hiphopgroep. 
Voor de startzondag op 9 september zal een aantal 
gemeenteleden benaderd worden om deze zondag samen 
voor te bereiden. Het AMC-kamerkoor heeft aangeboden 
na de kerkdienst een concert van een half uur te geven 
omdat het dan ook open monumentendag is. We besluiten 
op hun aanbod in te gaan. In verband met het koor ligt het 
programma al grotendeels vast. 
In de zomerperiode zijn er 4 gezamenlijke diensten met de 
Vloedschuur in Heteren. Wij collecteren drie keer in een 
dienst, de Vloedschuur twee keer. Mevrouw Jacobs heeft 
hierover een stukje geschreven voor het kerkblad, dat ook 
in het kerkblad van de Vloedschuur geplaatst zal worden. 
Aan de binnenkant van de omslag van de kerkbode staan 
de algemene gegevens van de kerk. In verband met 
wisseling van ambtsdragers, kloppen deze niet meer. 
Besloten wordt om deze gegevens niet meer op de 
standaard omslag te plaatsen, maar op de laatste 
bladzijde van de kerkbode en hierbij tevens de website te 
vermelden. In het moderamen wordt dit verder besproken. 
Vanuit de diaconie Elst is het voorstel gekomen tot het 
houden van een themabijeenkomst over “Zorg in 
Overbetuwe” of “Duurzaamheid”. De diaconie heeft hier 
positief op gereageerd. 
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De familie De Jonge is gevraagd een stukje te schrijven 
voor het kerkblad over het nieuwe doel van het 
zendingsblok: de Fynn Foundation. 
De Jaarrekening 2017 van de kerkrentmeesters wordt 
besproken en goedgekeurd. Dat de opbrengsten minder 
zijn dan in 2016 heeft voornamelijk te maken met de 
rentestand. 
De heer Van Merkerk doet verslag van de stand van 
zaken betreffende de verbouwing van de kerk. Na de 
rommelplusmarkt van 29 september wordt gestart met het 
afbreken van de vlonders. 
Voor het interieur is een binnenhuisarchitect, met ervaring 
met kerkinterieurs, in de arm genomen. Voor de 
commissie herinrichting zijn een aantal gemeenteleden 
gevraagd. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 22 juni a.s. 
waarbij de vloer besproken wordt. Zoals in de laatste 
gemeenteavond is besloten, kan hierover nog geen besluit 
worden genomen.  
Het groot onderhoud start op zijn vroegst volgend jaar. 
Dan het jeugdwerk: de eindexamenkandidaten ontvangen 
een roos. De overstapviering wordt verschoven naar  
26 augustus a.s. 
Er zijn veel positieve reacties ontvangen op de kliederkerk 
van 3 juni jl. op de boerderij. 
Als laatste wordt het pastoraat besproken. Op 11 juni heeft 
de High Tea van de beide Drielse kerken plaatsgevonden 
in Ons Gebouw. Het was volle bak, erg gezellig en er zijn 
leuke reacties op gekomen. De taakverdeling moet 
volgend jaar wel beter verdeeld worden. 
 
Joke van der Borg, scriba 
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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, 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 
classispredikant.  
Met ingang van 1 september 2018 wordt  
dr. Jaap van Beelen classispredikant van de classis 
Gelderland Zuid & Oost. Classispredikant 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 classispredikant is het gezicht van de 
Protestantse Kerk in zijn regio. Hij bevordert 
onder meer de ontmoeting van de 
gemeenten. De classispredikant 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 
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Veluwe, Overijssel en Flevoland en Gelderland Zuid & 
Oost goed heeft leren kennen – vanwege de kerkelijke 
breedte en de mooie diversiteit in geloofsbeleving.  
Naast de classispredikant 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. 
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. 
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26 JAAR ORGANIST IN DRIEL 

 
Op zondag 24 juni heeft onze organist Freek Withaar de 
oorkonde met bijpassende draaginsigne voor 25 jaar 
trouwe dienst in ontvangst mogen nemen. Ze hadden 
geen oorkonde voor 26 jaar…………………. 
De voorzitter van de kerkenraad sprak lovende woorden 
over het plezier waarmee Freek speelt, zijn passie voor 
orgels en zijn wijze van onze gemeentezang 
begeleiden. 
Woorden die met een hartelijk applaus werden 
onderstreept. 
Freek nam het laatste woord: “ik hoop dat ik dit 
nog een tijdje mag blijven doen.” 
Wij hadden het niet beter kunnen zeggen. 
 

BEDANKT! 

 
Geachte Kerkenraad en Gemeenteleden, 
  
Zeer bedankt voor de memorabilia ter gelegenheid van 
mijn 25-jarig organisten jubileum van de Protestantse kerk 
te Driel. 
Het artistieke draaginsigne in zilver zult U zeker gaan 
tegenkomen op mijn kleding! 
Het bloemenboeket is zeer feestelijk fraai van kleur en 
vorm! 
Voor beiden nogmaals hartelijk dank! 
  
Een orgelspeler is meestentijds dit bij de gratie van een 
vriend/partner/echtgenoot (m/v). 
In mijn geval dus Corrie die, al vele jaren meer dan 25, dit 
mogelijk maakt ! 
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Dat geeft aan de speler de tijdsruimte en gelegenheid om 
dit te kunnen doen! 
Zonder die psychische en fysieke liefdevolle verzorging en 
begeleiding(!) zal deze toetsenist, soms op kousevoeten, 
absoluut niet datgene kunnen doen wat in 's mans hoofd 
opkomt.. 
Dit moet maar eens gezegd zijn en geschreven (nou 
ja..)worden. 
  
‘k Pleeg wel eens te zeggen; "..zo lang de voorraad 
strekt..", als antwoord op gezondheidsvragen, 
en dat geldt ook voor het orgel- en pianospelen. 
Wat de toekomst brengen moge...U kent het vers vast wel! 
En zeker ook wat er verder komt, dat van.. Die Hand... 
Zij het dat ....Volgen zonder vragen...nu niet 
geheel mijn tekst is! 
  
Ik hoop nog lang op het mij dierbare instrument uit Wales 
het gezang in de Protestantse Kerk te Driel te mogen 
begeleiden. 
En dat dit monumentaal Conacher-orgel uit 1902 met uw 
aller zorg en vreugde blijvend mag worden omgeven. 
  
Met een hartelijke groet, 
  
Freek Withaar 
 

AFSCHEID VAN DE JEUGDKERK 

 
In januari heeft Evelien van Merkerk al afscheid genomen 
als jeugdouderling. En nu volgt het volgende afscheid: van 
de jeugdkerk. Samen met Koert de Langen en Sander 
Meijer heeft Evelien de jeugdkerk in 2009 opgestart en er 
leiding aangegeven.  



15e jaargang nr. 7  -  juli/augustus 2018 11 

Heel wat jongeren hebben in de afgelopen jaren voor een 
langere of kortere tijd meegedaan in de jeugdkerk. 
We zijn heel dankbaar voor al het werk dat Evelien voor 
de jeugd in onze kerk heeft gedaan. 
We wensen haar toe dat ze zich net zo  thuis zal gaan 
voelen in de PKNijmegen. 
We zijn blij dat Mark van Burken de leiding van de 
jeugdkerk komt versterken. 
 

GEDICHT 

 
Als afsluiting in de dienst van 1 juli jl. las ds. Rien op den 
Brouw het volgende, mooie gedicht van Al Young: 
 
Blijf mooi 
Blijf niet te lang onder de grond 
Verander niet in een mol 
of een worm 
of een wortel 
of een steen 
 
Komt naar buiten in het zonlicht 
Haal adem in de bomen 
Sla de bergen neer 
verkeer met de slangen 
en wees de held van de vogels 
 
vergeet niet met opgeheven hoofd 
te lopen en knipoog 
Denk 
Wandel overal rond 
Zwem stroomopwaarts 
en  
Vergeet niet te vliegen
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KOFFIE-INLOOPOCHTEND IN HET HART VAN DRIEL 

 
Woensdagochtend 11 juli van 10.30 – 12.00 uur is er weer 
de koffie-inloopochtend in Ons Gebouw. Riet en Martien 
de Langen 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. 
 

BIJ DE DIENSTEN 

 
Zondag 15 juli 
Jesaja 52:1-6   Marcus 6: 6b-13 
 
Zondag 22 juli 
Jeremia 23:1-16   Marcus 6: 30-44 
 
Zondag 29 juli 
Jesaja 63:7-14   Marcus 6: 45-52 
dienst in de Vloedschuur Heteren 
 
Zondag 5 augustus 
Deuteronomium 10:12-21 Marcus 7:1-23 
 
Zondag 12 augustus 
2Koningen 4:8-18  Marcus 7:24-30 
dienst in de Vloedschuur Heteren 
 
Zondag 19 augustus 
Jesaja 35:1-10   Marcus 7:31-37 
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Zondag 26 augustus 
2Koningen 4:42-44  Marcus 8:1-21 
Dienst van Schrift en Tafel / overstap van 8e groepers 
 
We lezen in de zomermaanden in het Evangelie van 
Marcus. Het evangelie van Marcus is het oudste Evangelie 
in het Nieuwe Testament. Marcus schrijft heel compact, 
alsof hij er van uit gaat dat iedereen de gebeurtenissen in 
het leven van Jezus kent. De lezers hebben maar een 
paar woorden nodig om de gebeurtenis zich weer te 
herinneren. Voor ons als lezers zoveel eeuwen na de tijd 
van Marcus is het soms wel eens te compact. Soms 
kunnen we het verhaal van Marcus iets meer invullen met 
behulp van wat de andere evangelisten en wat Paulus 
heeft opgeschreven. Maar de kern blijft hetzelfde: Jezus is 
gekomen om het Koninkrijk van God te verkondigen en dat 
Koninkrijk is heel dichtbij. Tegelijkertijd vraagt Jezus in dit 
Evangelie mensen wel om alle signalen dat het Koninkrijk 
dichtbij is, zoals genezingen, wonderen, stil te houden. Het 
is wachten op de juiste tijd dat alles geopenbaard zal 
worden. 
Verder legt Marcus de nadruk op de dienstbaarheid van 
Jezus.  
 

OVERSTAPVIERING VAN ACHTSTE-GROEPERS 26 
AUGUSTUS 

 
In het vorige kerkblad stond dat er in de dienst van 24 juni 
aandacht zou zijn voor de kinderen die overstappen van 
basisschool naar middelbare school en van 
kindernevendienst naar jeugdkerk. Door omstandigheden 
is dit niet doorgegaan en hebben we besloten in de dienst 
van 26 augustus aandacht te schenken aan het 
overstappen.  
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COLLECTEN 

 
22 juli: Haïti huisjes  
 
In de laatste Nieuwsbrief van de Stichting Hulp Haïti lezen 
we het volgende:  
 
• “In het huizenproject zijn we nog iedere week bezig met 
huizenbouw en hebben we dit jaar 75 huizen gebouwd. 
Het werk gaat door want er is een enorme behoefte aan. 
De mensen hebben bijna geen geld om ze te realiseren. 
Zelfs met het project is het vaak krabben om het voor 
elkaar te krijgen. Ook bij ons is er vaak te weinig geld om 
het te kunnen voortzetten en ik heb een nieuw 
huizenproject geschreven en hoop dat we de financiering 
daarvan rond krijgen. We hebben al 200 nieuwe 
inschrijvingen”. 
 
Om dit werk te ondersteunen zal de Diaconie de 
opbrengst van deze collecte verdubbelen. Daarom 
willen we deze collecte van harte aanbevelen. 
De volledige nieuwsbrief leest u op de website: 
www.hulp-haiti.nl 
Op 26 augustus is de collecte bestemd voor het 
ziekenhuis in Haïti. 
 
5 augustus: Voedselbank 
 
De Voedselbank is een steun in de rug voor mensen die 
het financieel moeilijk hebben. Op dit moment krijgen 675 
adressen wekelijks een pakket. Zo’n 1680 personen 
hebben dit nodig om van te kunnen leven. Behalve in 
Nijmegen zijn ook in Elst en Zetten uitgiftepunten.  
Deze twee uitgiftepunten werden voorheen bevoorraad 
door de voedselbank Arnhem.  
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Inwoners van dorpen in Overbetuwe worden nu door de 
Voedselbank Nijmegen geholpen.  
 
In november/december proberen we mee te doen aan de 
kerstpakkettenactie, daarover volgt in het najaar dan 
informatie. Nu willen we door deze collecte de 
Voedselbank ondersteunen. 
 
Tijdens onze gezamenlijke dienst in Heteren wordt er 
twee keer gecollecteerd, de eerste is voor de diaconie 
en de tweede voor de instandhouding van de 
Vloedschuur.  
Er is dus geen collecte bij de uitgang. 
De eerste collecte heeft de volgende diaconale 
bestemming: 
 
29 juli: steunfonds van het vakantiebureau 
 
De collecte van deze zondag is bestemd voor het 
Steunfonds van Het vakantiebureau, bij ons beter bekend 
als het Roosevelthuis. Het Roosevelthuis is in deze 
organisatie opgenomen en heet nu Nieuw Hydepark. Het 
Steunfonds geeft financiële ondersteuning aan vakanties 
van Het vakantiebureau. Deze vakanties worden 
georganiseerd voor senioren en mensen die in het 
dagelijks leven zorg nodig hebben en niet met de reguliere 
vakanties meekunnen. Het begeleiden van de gasten in de  
beschikbare accommodaties gebeurt door (professionele) 
vrijwilligers. Als diaconieën bieden wij mensen die extra 
hulp nodig hebben, of een emotionele  tijd achter zich 
hebben of op welke manier dan ook even er tussen uit 
moeten een betaalbare vakantie aan. Voor de gevraagde 
minimum bijdrage staat de diaconie indien nodig garant. 
Omdat ook mensen uit onze gemeente hiervan gebruik 
maken, bevelen we deze collecte van harte bij u aan.  
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12 augustus: Kia, gehandicapte kinderen Kameroen 
 
School voor dove en verstandelijk gehandicapte kinderen 
in Kameroen.         
In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit 
schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen 
onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en 
kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en 
gedragstherapie. Op de school in de stad Douala, in Zuid-
Kameroen, leren kinderen naar vermogen eenvoudige 
praktische vaardigheden aan, zoals knutsel- en 
handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen 
krijgen vakonderwijs en leren bij voorbeeld naaien, 
houtbewerking of teenslippers maken. De bovenverdieping 
is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver 
komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe 
ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Geeft u 
een bijdrage, zodat ook dit jaar vijftig verstandelijk 
gehandicapte en twintig dove kinderen passend onderwijs 
krijgen. Alle informatie vindt u op 
www.kerkinactie.nl/vakschoolkameroen 
 

KINDEREN IN DE KERK IN DE ZOMERTIJD 

 
Er is in de vakantie geen kindernevendienst. Maar in de 
kinderhoek in de kerk liggen boeken, kleurplaten en 
puzzels klaar voor de kinderen om tijdens de preek even 
wat anders te doen. Soms kan het nodig zijn dat een 
jongere of volwassene er even bij komt zitten. Zonder een 
rooster kan dat per zondag geregeld worden. 
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KLIEDERKERK OP 3 JUNI – EEN TERUGBLIK  

Schapen in de wei ✔ 
activiteiten met schapen ✔ 
publiciteit ✔ 
tafels en stoelen en hooibalen ✔ 
koffie en thee en limonade, soep en broodjes ✔ 
piano en orde van dienst ✔ 
contact met de Vloedschuur ✔ 
En dan komen de zaken die je niet kunt voorbereiden of 
kunt afvinken op een lijst: 
Hoe zal het weer zijn; want het is buiten?   
Hoeveel mensen zullen er komen? 
Beiden bleven spannend tot het laatste moment. Maar 
alles kwam goed. 
We hebben een hele mooie Kliederkerk gehad op de 
boerderij van Gertjan, Ries en Annelies. 
Er is verstoppertje gespeeld, er zijn schapen geknutseld, 
er zijn schapen bijeen gedreven, schapen gered,  zijn 
schapen gezocht, er is gezongen en gesproken over 
schapen. 
Geweldig dat er ook gezinnen uit de Vloedschuur 
gekomen waren. Fantastisch dat er ook nu weer 
kleinkinderen met hun opa en oma zijn meegekomen.  
En dat alles rond het mooie Bijbelverhaal over het 
Verloren Schaap. Het verhaal waaruit Gods liefde en 
blijdschap spreekt over ieder mens. 
Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegeholpen. 
Hartelijk dank aan iedereen die is gekomen en van zo’n 
viering een feest maakt. 
 
Tot de volgende Kliederkerk! 
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GEZAMENLIJKE DIENSTEN IN DE VLOEDSCHUUR IN 
JULI EN AUGUSTUS 

 
Vanaf zondag 22 juli zijn er vier gemeenschappelijke 
diensten met de Vloedschuur in Heteren: 
op zondag 22 juli is er om 10.00 dienst in Driel 
op zondag 29 juli is er om 10.00 dienst in de Vloedschuur 
op zondag 5 augustus is er om 10.00 dienst in Driel 
en op zondag 12 augustus is de gezamenlijke dienst in de 
Vloedschuur. 
 

KLOOSTERWEEKEND 2019 

 
Ook in 2019 is er gelegenheid om met een groep 
gemeenteleden een weekendretraite in een klooster te 
houden. Met maximaal 8 gemeenteleden zijn we van 
vrijdag 8 februari vanaf 14.30 tot  en met zondag 10 
februari 13.30 welkom in het klooster St. Josephsberg in 
Megen. De zusters horen tot de orde van de clarissen.  
We zijn welkom om een weekend deel te nemen aan hun 
ritme door de  dag: gebedsdiensten en stilte. En er is 
gelegenheid voor bezinning zowel in de groep als 
individueel en voor geestelijke begeleiding. 
Wie een weekend de ruimte wil voor stilte, voor bezinning, 
voor rust, voor loskomen van het alledaagse, voor tijd 
hebben voor eigen vragen, voor meemaken hoe in een 
klooster God wordt gezocht, is van harte welkom om mee 
te gaan. 
In verband met de organisatie, hoor ik graag nu al of er 
gemeenteleden zijn die dit weekend mee willen gaan. 
De kosten zijn maximaal 132 euro (exclusief reiskosten). 
Graag een e-mail of briefje met kopje Kloosterweekend 
naar mijn adres. 
Ds. Ella Kamper 
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VOORUITBLIK STARTZONDAG 9 SEPTEMBER 

 
Op zondag 9 september beginnen we het kerkelijk seizoen 
2018-2019. 
Er zijn nog een paar gemeenteleden welkom om de 
startzondag mee te helpen voor te bereiden. 
Het wordt hoe dan ook een muzikale startzondag: 
 
- in de kerkdienst wordt medewerking verleent door 

Impuls 
- en na koffie en thee worden we op een concert 

getrakteerd van het AMC Kamerkoor uit Amsterdam. 
 

Voor de kinderen en de jongeren zijn er andere muzikale 
activiteiten na de dienst. 
En uiteraard sluiten we de startzondag af met een 
gemeenschappelijke maaltijd. 
 
Wilt u / wil jij meehelpen met de voorbereiding: in de week 
van 19 augustus komen we bij elkaar om alles door te 
spreken en de taken te verdelen. 
Laat door middel van een briefje of een mailtje aan mij 
weten of u / jij mee komt helpen en welke avond om voor 
te bereiden het beste uitkomt. 
Alvast bedankt! 
 
ds. Ella Kamper 
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BIJ EEN KAARS 

Lange tijd kan ik niet in uw kerk 
verblijven: met deze brandende kaars 
wil ik U iets van mijzelf schenken. 
Dat uw Heilige geest me leidt opdat 
ik U elke dag zou vinden. 

Deze kaars laat ik branden 
uit dank voor de liefde 
die Gij mij betuigt. 
Dat zij licht mag zijn opdat Gijzelf  
mij verlicht in mijn 
moeilijkheden en beslissingen. 
Dat zij vuur mag zijn opdat Gij 
alle zelfzucht, hoogmoed en onzuiverheid 
uit mij weg zou branden. 
Dat zij vlam mag zijn opdat Gij 
mijn hart zou verwarmen. 

Verwarm ons met uw genade,  
bewoon ons huis met uw  
barmhartigheid. Heilige Geest,  
vertrooster, waai de onrust  
weg die ons ver van U kan  
houden. En geef dat wij de  
bron van vertrouwen ontdekken, 
die ligt opgeslagen in ons  
diepste wezen.   
 
(Frère Roger, Taizé) 
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STICHTING NOODFONDS BETUWE OP KOERS  

  
Stichting Noodfonds Betuwe publiceert haar eerste 
jaarverslag 
 
ELST - Stichting Noodfonds Betuwe helpt 
mensen die in acute, financiële nood 
zitten. Het samenwerkingsverband van 
Overbetuwse kerken verleent hulp in situaties, waar 
andere oplossingen onbereikbaar of ontoereikend zijn. 
Recent publiceerde het noodfonds haar eerste 
jaarverslag. 
 
Onze maatschappij kent vele voorzieningen en 
vangnetten. Toch blijken deze reddingsboeien voor 
sommige mensen geheel of gedeeltelijk buiten bereik te 
liggen. Van oudsher proberen kerken deze afstand te 
overbruggen. Omdat de nood eerder meer dan minder 
werd, groeide de financiële en organisatorische last voor 
de kerken mee. Daarom bundelden zij de krachten in het 
noodfonds. 
 
Stichting Noodfonds Betuwe bestaat deze zomer één jaar. 
De jonge organisatie heeft dus reeds een jaarwisseling 
achter de rug. Dat betekent dat de eerste jaarstukken uit 
de pen gevloeid zijn. Het jaarverslag - met daarin de 
jaarrekening - geeft een goede indruk van het reilen en 
zeilen van het noodfonds.  
 
Het jaar 2017 telde voor Stichting Noodfonds Betuwe 
effectief maar een paar maanden. Toch maakte die korte 
periode duidelijk dat het noodfonds geen overbodige luxe 
is.  
 



15e jaargang nr. 7  -  juli/augustus 2018 22 

De financiële crisis mag dan officieel voorbij zijn,  
lang niet ieder huishouden in gemeente Overbetuwe 
ervaart dit ook zo.  
 
De eerste maanden van 2018 tonen zelfs een flinke 
stijging van het aantal hulpvragen. Vanzelfsprekend is de 
toenemende naamsbekendheid hier deels debet aan. 
Maar het laat ook zien dat financiële problematiek voor 
een deel van de Overbetuwnaren helaas de harde realiteit 
is. Maar zolang er nood is, probeert Stichting Noodfonds 
Betuwe te helpen. 
 
Het jaarverslag is te lezen via noodfondsbetuwe.nl/anbi. 
Aanvragen voor noodhulp kan men indienen via 
aanvraag@noodfondsbetuwe.nl 
 

ZENDINGSBLOK 

 
Het eerste halfjaar van 2018 was het doel van het 
zendingsblok een project van Kerk in Actie voor Noodhulp 
bij overstromingen in Nepal en Bangladesh.  
Het tweede halfjaar willen we de opbrengst bestemmen 
voor de Fynn Foundation. 
Waarom we als Diaconie voor dit project hebben gekozen 
begrijp je als je het artikel leest dat door de moeder van 
Fynn is geschreven. 
 
Help dove kinderen, net zoals Fynn 
De meeste van jullie kennen Fynn. Fynn is doof en in 
tegenstelling tot een dove jongen in een ontwikkelingsland 
kreeg hij ontzettend veel hulp. Fynn en wij, zijn familie, 
leerden al gebaren toen hij nog maar een paar maanden 
oud was en toen hij 1 jaar oud was hoorde hij voor het 
eerst onze stemmen met een cochleair implantaat.  
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Voor dove kinderen in ontwikkelingslanden is er vaak 
nauwelijks of geen hulp. De missie van de ‘Fynn 
Foundation’ is, om zoveel mogelijk van deze kinderen te 
helpen. 
 
De verborgen kinderen 
Ondanks dat armoede wereldwijd flink aangepakt wordt, 
zijn dove kinderen vaak onzichtbaar voor 
ontwikkelingsorganisaties. Uit de schrikbarende cijfers van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (2017) blijkt dat de 
meeste dove kinderen in ontwikkelingslanden niet naar 
school gaan. Dove kinderen worden vaak zelfs binnen 
‘verstopt’. Met de ‘Fynn Foundation’ hopen we dove 
kinderen zoveel mogelijk dezelfde kansen te geven als 
Fynn. 
 
Begin bij het gezin 
Als er al hulp geboden wordt, komt deze in veel 
ontwikkelingslanden relatief laat. Dat terwijl wij al hulp 
kregen toen Fynn nog maar een baby was. Hierdoor 
leerden we al snel goed communiceren met elkaar, onder 
meer door gebaren, en leerden we veel over de 
dovenwereld. Fynn begon met zeven maanden ook zelf te 
gebaren en inmiddels maakt hij een goede 
taalontwikkeling door. De ‘Fynn Foundation’ zet zich in om 
jonge dove kinderen en hun families ook in een zo vroeg 
mogelijk stadium te helpen. Dit doen we door samen te 
werken met partners in de ontwikkelingslanden. Op deze 
manier kan de hulp aangepast worden aan de wensen van 
de dove kinderen en hun ouders. Daarbij zorgen we 
ervoor dat de hulp gegeven wordt door professionals, 
waaronder Kentalis International, en dat de hulp op 
duurzame wijze wordt gegeven. Dus met een blijvend 
effect. 
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Helpen jullie mee nóg meer families te helpen?  
In de zomer van 2017 is de ‘Fynn Foundation’ opgericht 
en niet veel later kregen we al een heel mooie kans om 
mee te helpen aan een professioneel programma voor 
ouders in Rwanda en Zambia. Inmiddels is het project in 
Rwanda afgerond waarbij 80 (!) ouders van jonge dove 
kinderen een workshop kregen om te leren communiceren 
met hun kind, onder meer door gebarentaal. Deze 
workshop werd gegeven door dove gebarendocenten, wat 
voor de ouders zeer indrukwekkend was. In augustus vindt 
een vergelijkbaar project plaats in Zambia. Ongelooflijk 
mooi dat we dit samen met Kentalis International konden 
doen en we zijn dankbaar voor allen die ons al 
gesponsord hebben. Door deze twee projecten zijn we 
echter door ons startkapitaal heen. Willen jullie ons helpen 
om ons kapitaal weer op te bouwen zodat we zo snel 
mogelijk weer een project op kunnen zetten? Voor € 35 
kunnen we een familie in Afrika gebarentaal leren om zo 
hun levens ingrijpend te veranderen. 
 
www.fynnfoundation.nl 
NL34TRIO0338674926  
KvK-nummer 69182493 
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VRIJWILLIGERSAVOND 1 SEPTEMBER 

 
Wij zijn in Driel als kerk gezegend met een enorme club 
vrijwilligers. De kindernevendienst, de crèche, de 
jeugdkerk, de kliederkerk, maar ook het koffieschenken, 
de ontmoetingsmiddagen, de verkoop van collectemunten 
en de rommelplusmarkt - om maar een paar activiteiten te 
noemen - kunnen alleen maar bestaan dankzij de hulp van 
al die vrijwilligers.  
Wij zijn daar heel erg blij mee en daarom organiseren wij 
op zaterdag 1 september a.s. een vrijwilligersavond. 
Alle vrijwilligers worden uitgenodigd voor een hapje en een 
drankje. Op deze manier willen we iedereen bedanken 
voor zijn/haar inzet en met jullie allemaal wordt het vast 
een gezellige avond. 
Mocht je nog geen uitnodiging hebben ontvangen, 
schroom dan niet en kom op zaterdag 1 september, je 
bent van harte welkom! 
 
Tijd: 20.00 - 23.00 uur 
Plaats: Ons Gebouw 
 
Namens de kerkenraad, 
 
Joke van der Borg, scriba 
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VACATURES 

 
De kerkenraad bestaat uit diakenen, ouderlingen en 
kerkrentmeesters, allemaal vrijwilligers, ieder met hun 
eigen taak. Aan het begin van het kalenderjaar, in januari, 
vindt de (her)bevestiging en/of het aftreden van deze 
ambtsdragers plaats. In januari 2019, dus over een half 
jaar, zijn er maar liefst 5 ambtsdragers aftredend en 
ontstaan er dus vacatures. Voor het voortbestaan van 
onze kerk zijn dan nieuwe ambtsdragers nodig.  
Het kan zijn dat er binnenkort bij u aangeklopt wordt met 
de vraag of u ambtsdrager wilt worden. Nu zijn er maar 
weinig mensen die bij zo’n vraag staan te juichen. Veel 
mensen denken er geen tijd voor te hebben of zijn bang 
dat ze de juiste capaciteiten missen. Ter geruststelling: 
veel dingen zijn te leren en het werk geeft voldoening. 
U krijgt er dus ook iets voor terug. 
Mocht u als ambtsdrager gevraagd worden, zou u dan 
deze vraag serieus willen overwegen? We zijn maar een 
kleine gemeente en we hebben u echt nodig!! 
 
Joke van der Borg, scriba 
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ROMMELPLUSMARKT 

Eindelijk vakantie. Hard gewerkt om alles voor de vakantie 
af te krijgen en nu lekker rust. Dat is hoe veel mensen 
naar de vakantie aankijken, als naar een deadline. Alsof 
daarna de wereld stopt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Er is 
echt nog een leven ná de vakantie. Tenminste, zo denken 
de medewerkers van de  RommelPlusMarkt.  
Zij werken gewoon door om ná de vakantie op  
zaterdag 29 september 2018 (van 10.00 tot 14.00 uur) 
weer een geweldige RommelPlusMarkt te kunnen 
organiseren.  
Dus als u nog overtollige spullen heeft die u  een tweede 
leven gunt, schroom niet om, zelfs in de vakantie, contact 
op te nemen met Dick Huiskamp of Sander de Hartog 
(contactgegevens in het kerkblad). Als van ouds (en 
door het hele jaar heen)  komen zij 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. 
Namens de rommelplusmarkt- commissie, een hele fijne 
vakantie gewenst. 
 
Tom van der Borg 
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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 juli     : 4e zondag van de zomer 
Voorganger     : ds. G.C. Flobbe, Naarden 
Organist     : Sietze Strating 
Deurcollecte     : Bloemen in de dienst 
 
Zondag 22 juli   : 5e zondag van de zomer  
     Dienst samen met de  
     Vloedschuurgemeente   
     in Driel 
Voorganger                        : ds. J. Brezet, Duiven 
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Haïti huisjes  
Koffieschenken     : Marchien Pranger en  
       Henny Ladestein 
 
Zondag 29 juli   : 6e zondag van de zomer   
     Dienst samen met de  
     Vloedschuurgemeente  
     in Heteren 
Voorganger     : Mw. ds. I.C. Builtjes, Zutphen 
Organist     : - 
Deurcollecte     : - 
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Zondag 5 augustus : 7e zondag van de zomer  
     Dienst samen met de  
     Vloedschuurgemeente   
     in Driel 
Voorganger   : mw. ds. P. Kamper 
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Voedselbank 
Koffieschenken     : Wim en Rens Bloed 
 
 
Zondag 12 augustus : 8e zondag van de zomer  
     Dienst samen met de  
     Vloedschuurgemeente   
     in Heteren 
Voorganger     : ds. A. Melzer 
Organist     : - 
Deurcollecte     : - 
Zondag 19 augustus  : 9e zondag van de zomer 
Voorganger     : ds. J. Diepersloot,  
       Wageningen 
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Restauratie en onderhoud 
 
 
Zondag 26 augustus  : 10e zondag van de zomer /  
       Dienst van Schrift en Tafel 
Voorganger     : Mw. ds. P. Kamper 
Organist     : Freek Withaar 
Deurcollecte     : Haïti ziekenhuis  
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AGENDA 

 
Koffie-inloopochtend in het hart van Driel 
Woensdag 11 juli om 10.30 uur in Ons Gebouw 
 
Tuinteam 
Zaterdag 4 augustus om 9.00 uur in Ons Gebouw 
 
Tuinteam 
Zaterdag 1 september om 9.00 uur in Ons Gebouw 
 
Vrijwilligersavond 
Zaterdag 1 september om 20.00 uur in Ons Gebouw 
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ROOSTER BLOEMENDIENST 

 
15 juli    familie Roelveld 
22 juli    familie De Langen 
  5 augustus   familie Van der Kwaak 
19 augustus   familie Van Merkerk 
26 augustus   familie Bloed 
  2 september  familie Buddingh 
  9 september  Fabian Speijers 
 
 
 
  

 
 
   
          
 
Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 21 augustus a.s. 
versturen naar: ontmoetingdriel@gmail.com     


