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Gemeente Driebergen-Rijsenburg 

KerkNieuws 

    

Jaargang 11, nummer 11, 3-11-2021, redactiekerknieuws@live.nl 

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente 

en de Vrijzinnigen Nederland 

 

Kerkdiensten 
 

ZONDAG 31 oktober 

Plaats Tijd Voorganger Opmerking 

Grote Kerk 10.00 Ds. Gerrit van Dijk  

’t Hoge Licht 10.00 Ds. Henk Reinders  

Parklaankerk 10.15 Willem van der Meiden  

Sparrenheide 10.30 Ds. Aleida de Hoog  

’t Hoge Licht, Traject24 12.00 Hans Borghuis  

 

ZONDAG 7 november  

Plaats Tijd Voorganger Opmerking 

Grote Kerk 10.00 Ds. Gerrit van Dijk Kliederkerk 

’t Hoge Licht 10.00 Ds. Henk Reinders  

Parklaankerk 10.15 Jan Greven  

Sparrenheide 10.30 Ds. Sam Janse  

’t Hoge Licht, Traject24 12.00 Tiemen Westerduin  

 

ZONDAG 14 november 

Plaats Tijd Voorganger Opmerking 

Grote Kerk 10.00 Ds. Wija van de Kaaden  

’t Hoge Licht 10.00 Ds. Lisette van Buuren, 

Wierden 

 

Parklaankerk 10.15 Ds. R.F. Philipp  

Sparrenheide 10.30 Ds. Gerrit van Dijk  

’t Hoge Licht, Traject24 12.00 Nienke de Ronde  

Grote Kerk 19.30 Taizé viering  

 

ZONDAG 21 november 

Plaats Tijd Voorganger Opmerking 

Grote Kerk 10.00 Ds. Aleide de Hoog en 

Ds. Gerrit van Dijk 

M.m.v. de Cantorij 

’t Hoge Licht 10.00 Ds. Henk Reinders Laatste zondag kerkelijk jaar 

Parklaankerk 10.15 Ds. M. van Schaik-Laan  

Sparrenheide 10.30 Mevrouw Joke de Zwaan Zondag Voleinding 

’t Hoge Licht, Traject24 12.00 Arnoud Drop  

 

 

Collectebestemmingen 
 

Zondag 31 oktober 2021: 

Hervormingsdag: KiA: Myanmar – Rohingya vuchtelingen 

Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn 

gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70 procent van de 

vluchtelingen kind, onder wie veel pasgeboren baby's. Ook zijn er veel zwangere en dus 

kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks grote aantallen vluchtelingen per boot 

of te voet aan in Cox’s Bazar (vluchtelingenkamp).  

Wij komen daarom in actie en vragen uw bijdrage. 

mailto:redactiekerknieuws@live.nl
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Zondag 7 november 2021: 

KiA Najaarszendingscollecte: Guatemala 

Veel vrouwen en meisjes in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en (huiselijk) 

geweld, zeker als ze tot een inheemse groep behoren. Via bijbelcursussen leren ze 

weerbaar worden en trots zijn op zichzelf.  

Sandra is een Maya-meisje, die meedeed aan het Tamar-project. Via dit verhaal in 2 

Samuël 13 bespraken ze met elkaar hoe ze kunnen handelen bij (seksueel) geweld en 

welke wetten er zijn om vrouwen te beschermen tegen geweld. Ook mannen leren hoe ze 

op een gelijkwaardige manier met vrouwen kunnen omgaan.  

 

Zondag 14 november 2021: 

Oogstdienst: Voedselbank inzameling goederen Voedselbank Utr. Heuvelrug  

Ook in Driebergen zijn er mensen die in (stille) armoede leven. De kerken zien zich 

daarom genoodzaakt nog vaker in te springen om aan meer mensen hulp te kunnen 

verlenen. Ook de kerken in Driebergen hebben hiermee te maken. De effecten van de 

Coronacrisis en economische neergang is zichtbaar in het aantal hulpvragen bij de kerken. 

Die hulpvragen zijn spectaculair gestegen. 

Wij vragen uw steun. 

 

Zondag 21 november 2021: 

ZWO: Nieuw project: Moldavië  

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in 

het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien 

op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen 

risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië 

willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Uw bijdrage 

is onmisbaar. 

 

 

Wijkgemeente Catharijne 
 

Op dinsdag 2 november, Allerzielen, is 

er in de Grote Kerk in Driebergen 

gelegenheid om overledenen te 

herdenken. Het is een bijeenkomst 

om stil te staan bij hen die gemist 

worden en ruimte te geven voor 

gedachtenis. Met muziek, woorden, 

kaarsen, stilte en het noemen van de 

namen van degenen met wie we 

samen geleefd hebben. 

Een van de initiatiefnemers van 

Herdenken in Driebergen is Margreet 

le Clerq. “Wij merken ieder jaar weer 

hoe belangrijk het is om ruimte te 

geven voor herdenking. 

Bijeenkomsten als deze doen mensen 

goed. De herdenking en het noemen 

van de namen geeft weer een beetje troost. Het programma heeft geen religieus karakter, 

zodat iedereen zich kan herkennen.” 

Iedereen is welkom. Inloop tussen 19.00 en 19.15 uur. De bijeenkomst duurt tot 20.00 

uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten en is er koffie en thee. De toegang is 

gratis. Adres: Grote Kerk, Hoofdstraat 115, Driebergen. 

Allerzielen is als gedenkdag een traditie in de westers-katholieke kerk, die stamt uit het 

jaar 998. Ook in andere culturen zijn er vergelijkbare tradities om de doden te herdenken. 

De afgelopen jaren heeft Allerzielen in Nederland op vele manieren invulling gekregen. Op 
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allerlei plaatsen in het land komen mensen bij elkaar om overledenen te herdenken. 

Kenmerkend voor deze bijeenkomsten is dat er kaarsen aangestoken worden en namen 

van overledenen genoemd worden. 

Herdenken in Driebergen wordt georganiseerd door de Protestantse Wijkgemeente 

Catharijne, in samenwerking met enkele lokale uitvaartondernemers. 

Gemeenteavond 

We kijken terug op een goede en inspirerende 

gemeenteavond van 5 oktober. Met ruim zestig 

gemeenteleden keken we kort terug op de 

afgelopen corona-periode waarin zoveel anders was, 

ook in de kerk. Daarna keken we in de ‘spiegel’ van een profiel van waar we in geloven en 

waar we voor staan als wijkgemeente. Dat leverde mooie gesprekken op aan de tafels, 

waarbij de veelkleurigheid in manieren van geloven duidelijk naar voren kwam. Deze 

avond is het begin van een gezamenlijke zoektocht in de komende maanden naar hoe we 

kerk willen en kunnen zijn in ons dorp. Gerichtheid naar buiten en op inclusiviteit zijn 

daarbij onze leidraad. De komende tijd gaat die gesprekken verder in de verschillende 

taakgroepen die onze gemeente telt.  

In november komt er een gemeenteavond waarin we samen met de taakgroep eredienst 

spreken over onze manieren van vieren. 

Ondertussen kunt u natuurlijk ook 

meedenken en meepraten. Onder elkaar, als 

je elkaar buiten of binnen treft, na de 

kerkdienst en ook digitaal (onze eigen kerk-

app). Heb je ideeën of suggesties, schroom 

niet om die te delen. Mondeling, op papier of 

mail (naar kerkvaniedereen@wgcatharijne.nl)  

 

De kerkenraad 

 

Kerkdiensten  

Zondag 31 oktober 

Deze zondag vallen Hervormingsdag en Bijbelzondag samen. Beide thema's spelen een 

lichte rol in de dienst. Luther gaf niet alleen de Bijbel in de volkstaal door, maar 

waardeerde ook kerkzang door heel de gemeente. Zingen neemt in protestantse kerken 

een voorname plaats in. Iets dat zeker gemist is in de coronaperiode. Toch wemelt het ook 

van de koren in protestantse kringen en ook die stonden noodgedwongen stil. Gelukkig 

kan er nu weer meer. En we zijn blij dat het kerkkoor Driebergen medewerking verleent 

aan de dienst. Uit de Bijbel klinkt een fragment uit Psalm 119 over hoe zoet de Thora 

smaakt. En in het Johannes evangelie stuiten we op het bekende beeld van de Goede 

Herder.  

Zondag 7 november  

Deze zondag trekken Immanuel en Catharijne samen op. Met een gewone dienst in ’t Hoge 

Licht en Kliederkerk in de Grote kerk. In de gezamenlijke berichten leest u hier mee over. 

Zondag 14 november 

In de dienst verwelkomen we Wija van der Kaaden, één van de geestelijk verzorgers op 

Bartimeus. We zijn blij dat zij wil voorgaan in de dienst.  

Zondag 21 november 

In onze kerkgemeenschap gedenken we op 21 november, de laatste zondag voordat de 

periode van Advent begint, degenen die zijn overleden in het afgelopen jaar. Een intens en 

breekbaar moment waarin je elkaar mag steunen en troosten door aanwezigheid en 

aandacht. Familie van degenen die zijn gestorven, is in het bijzonder voor deze viering 

uitgenodigd. 

Naast de namen die genoemd zullen worden, is er ook ruimte voor allen die in onze 

gedachten zijn. Vrienden en familie van elders bijvoorbeeld. Om daar vorm aan te geven 

willen we u deze zondag in de gelegenheid stellen naar voren te komen om zelf zonder 

verdere woorden ook een licht ter gedachtenis aan te steken. Soms zegt een gebaar 

zoveel meer dan woorden.  

mailto:kerkvaniedereen@wgcatharijne.nl
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Uit de Bijbel lezen we uit Prediker, hoofdstuk 9. Prediker ontkent niet dat we sterfelijke 

mensen zijn. Integendeel, memento mori vloeit regelmaat uit zijn pen. Maar ook carpe 

diem. Juist omdat het leven eindig is, is het goed om het te omarmen. Daarnaast woorden 

van Paulus aan de gemeente van Korinthe die geloofde in de opstanding van Jezus en er 

mee zat dat er nog steeds mensen dood gingen. 

De cantorij werkt mee aan de dienst en Paul van Oosten bespeelt orgel en piano. Wij 

hopen op een goede en gezegende viering met elkaar. 

 

 

Wijkgemeente Immanuel 
 

Rondom de erediensten 

Op zondag 7 november hoop ik voor te gaan in een dienst die voor beide wijkgemeenten is 

en waarbij er geen kindernevendienst is. In de Grote Kerk wordt vanaf 10.00 uur de 

missionaire Kliederkerk gehouden, bestemd voor gezinnen, opa’s en oma’s met 

kleinkinderen. Een gezamenlijke insteek van Catharijne en Immanuel. 

Op zondag 14 november is er een bekende gastvoorganger: mevr. ds. Lisette van Buuren 

uit Wierden.  

Op zondag 21 november is het alweer de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag 

wordt ook wel ‘Eeuwigheidszondag’ of ‘Christus is 

Koning’ genoemd. Juist in tijden van 

kwetsbaarheid en onzekerheid is het goed om 

sámen uit te spreken dat Híj onze Koning is die 

ons leven en onze dood, deze wereld in Zijn 

handen houdt. Er klinken de namen van zestien 

gemeenteleden die ons zijn voorgegaan. De 

betrokken families ontvangen een uitnodiging 

voor deze dienst en voor iedere overledene zal 

een kaars worden aangestoken. Daarnaast 

klinken er in onze harten ook nog andere namen 

van mensen van wie wij afscheid moesten 

nemen. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te 

steken als gebed en herinnering. Is het elke 

zondag belangrijk om gastvrij te zijn, deze 

zondag des te meer. 

 

Op zondag 28 november is het de eerste zondag 

in de Adventstijd. In deze dienst hoop ik voor te 

gaan. Ik sluit aan bij het project van de 

kindernevendienst: Tel je mee? Ik denk dat we 

ons allemaal – jong of oud – wel eens de vraag 

stellen of je eigenlijk wel meetelt. Of je ertoe doet als je niet heel rijk, knap, beroemd, 

machtig of slim bent. De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het 

kerstverhaal maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Vandaag klinkt Lucas 2: 1-5, 

de volkstelling. 

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe! 

  

Coronamaatregelen 

De basisregels (handen desinfecteren bij binnenkomst, geen handen schudden, bij 

klachten thuisblijven). De rijen staan op afstand, er hoeven geen stoelen tussenruimte te 

zijn. Aanmelden is niet nodig. Gemeenteleden die op 1,5 m willen zitten, kunnen dit 

opgeven bij Henk van Voornveld (06-52646116 of hjvanvoornveld@hotmail.com  

uiterlijk vrijdag 20.00 uur). Op een aantal rijen worden dan kussentjes neergelegd op 1,5 

m. afstand. Er wordt geventileerd, de nooddeur bij het orgel blijft tijdens de dienst open. 

Daardoor kan het wat fris zijn en misschien wat tochten. Houdt u daar rekening mee. 

Ondertussen wordt gezocht naar een winterbestendige oplossing. 

Koffiedrinken is mogelijk. Als het weer het toelaat worden er twee statafels buiten gezet. 

We zijn met veel verschillende mensen en hebben allemaal onze eigen manier waarop we 

met corona om willen gaan. Laten we elkaar daar de ruimte voor geven. 

mailto:hjvanvoornveld@hotmail.com
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Start van de Kliederkerk 

Na een gedwongen pauze van ruim anderhalf jaar is het kernteam van de Kliederkerk 

weer bij elkaar geweest. Gelukkig zijn er nieuwe mensen aangeschoven en is het 

enthousiasme groot om weer te gaan beginnen. Het is een gezamenlijke activiteit van 

wijkgemeenten Catharijne en Immanuel. Contactpersoon van onze wijk is Imarda Bikker 

met haar dochter Klaske. 

Bij de keuze van het moment waarop Kliederkerk het beste gehouden kan worden, is 

gekozen voor de ochtend. Dit vanwege de inschatting (en ervaring elders in het land) dat 

dat een goed moment is voor gezinnen met kinderen (zowel binnen als buiten de kerk) om 

mee te doen. Kliederkerk is in principe voor alle leeftijden, maar de focus ligt wel op 

gezinnen.  

Als datum voor de eerste Kliederkerk staat 7 november genoteerd in de Grote Kerk. Het 

programma begint met een inloop vanaf 10.00 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur. Dit 

betekent dat er om 10.00 uur een ‘gewone’ dienst is in ’t Hoge Licht voor beide 

wijkgemeenten, waarbij er geen kindernevendienst is. 

                    

Thema-avond Lectio Divina 

Het vinden van tijd om bezig te zijn met de bijbel en met gebed is soms best lastig. We 

zijn drukke mensen en zijn misschien al blij als we tijd vinden voor een korte podcast.  

Er bestaat een manier van meditatief en biddend omgaan met de bijbel die veel mensen 

aanspreekt, lectio divina.  

Graag nodig ik u, jou uit voor een thema-avond over lectio divina. Centraal staat een 

boekje van ds. Jos Douma met de titel ‘Stil, mijn ziel’ (uit 2020). Tijdens de avond vertel 

ik meer over de methode en gaan we er samen wat mee oefenen.  

U, jij bent van harte welkom op woensdag 24 november 2021 in ‘t Hoge Licht (zaal 4). Om 

19.30 uur is er koffie en thee. Er is ruimte voor maximaal 15 personen. Fijn als u zich 

aanmeldt via ewoudjonker@gmail.com.  

Hartelijke groet, Ewoud Jonker, stagiair wijkgemeente Immanuel, 0651507356 

 

Kerkelijke Agenda 

Ma. 1 nov:   09.30 uur Pastoresoverleg  

Di.  2 nov:  19.30-22.00 uur Psalmen in Expressie 

                  20.00 uur Vergadering wijkkerkenraad 

Do. 4 nov:  19.30 uur Start belijdeniscatechese  

-------------------------------------------------------------- 

Di.  9 nov:  19.30-22.00 uur Psalmen in Expressie 

Wo.10 nov:  14.00 uur Inloopmiddag ouderen 

Vr. 12 nov:  10.00 uur Pastoraatsgroep Immanuel 

                   18.30 uur Eat and meet – met stagiair Ewoud Jonker  

-------------------------------------------------------------- 

Di. 16 nov:  19.30-22.00 uur Psalmen in Expressie 

-------------------------------------------------------------- 

Di. 23 nov:  19.30-22.00 uur Psalmen in Expressie 

Wo.24 nov:  19.30 uur Lectio Divina – door Ewoud Jonker  

Vr. 26 nov:  18.30 uur Eat and meet 

                  19.30 uur Filmavond  ‘Into the Wild” 

-------------------------------------------------------------- 

Di. 30 nov: 19.30-22.00 uur Psalmen in Expressie 

 

Gebed 

Heer, als ik ergens naar verlang,  

dan is het wel naar Uw hemel op aarde.  

Het zijn zo vaak twee verschillende werelden, 

deze aarde met alles wat daarop speelt 

en Uw hemelse heerlijkheid.  

 

 

Dank, Jezus, dat U ook mij leert bidden 

om Uw hemel op aarde:  

mailto:ewoudjonker@gmail.com
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‘Uw wil geschiede, gelijk in de hemel zo ook op de aarde.’ 

 

Wilt U, door Uw Geest, 

dit eeuwenlang wereldwijd gebeden gebed 

realiseren in en door mijn leven.  

 

Maak mij een instrument van Uw vrede.  

Leer mij te delen met wie geen deel van leven heeft,  

leer mij de beker te geven aan wie niets te drinken heeft,  

leer mij vast te houden wie geen hand in handen heeft, 

leer mij te roepen voor wie geen stem meer heeft, 

leer mij vandaag te zorgen voor wie zelfs geen morgen heeft. 

 

Amen  

 

Tenslotte 

Een hartelijke groet uit de pastorie, in Christus verbonden. 

ds. Henk Reinders       

 

 

Parklaankerk  
 

Vieringen in de Parklaankerk 

Zondag 31 okt.: Themaviering over ‘Tijd’ met Willem van der Meiden 

Zondag 07 nov.: Zondagsviering met Jan Greven 

Zondag 14 nov.: Zondagsviering met ds. R.F. Philipp 

Zondag 21 nov.: Gedachtenisviering met ds. M. van Schaik-Laan 

 

Agenda 

02 nov.: Filmhuis ‘Den Skyldige’, 20.00 uur 

05 nov.: Chez Baas ontmoetingsmoment, 16.00 – 18.00 uur 

19 nov.: Filmhuis ‘Bankiers van het verzet’, 20.00 uur 

 

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl 

 

 

Traject24 
 
Bij de zondagse bijeenkomsten 

Elders in dit KerkNieuws staan – in het zondagen-overzicht - de sprekers vermeld voor de 

komende zondagen.  

Over de Corona-regels: We hoeven niet meer verplicht de 1,5 meter afstand te houden en 

de registratie vooraf. Voor sommige mensen is het wel spannend en we willen graag in 

liefde rekening houden met elkaar. We vragen daarom aan iedereen om zich te blijven 

houden aan de basisregels: handen blijven desinfecteren, afstand bewaren en thuis blijven 

bij klachten. Verder letten we op de ventilatie in het gebouw. 

Voor wie er behoefte aan heeft, benutten we het stoelenblok naast het orgel als ruimte om 

nog wel op 1,5 meter te blijven zitten.  

We blijven de bijeenkomsten op zondag uitzenden via www.kerkdienstgemist.nl 

 

Update vanuit het bestuur 

Op zondag 10 oktober heeft het bestuur een update gegeven (is nog te bekijken via 

www.kerkdienstgemist.nl). Drie hoofdpunten: 

1. Wat er allemaal weer van start is gegaan in het nieuwe seizoen; 

Hester gaf een update van diverse mooie dingen die kortgeleden zijn gestart; 

hoogtepunten: 

- Er zijn diverse mensen nieuw lid geworden of ze overwegen dit. In afstemming met 

het bestuur zullen deze mensen zich voorstellen aan de gemeente op een moment 

en manier die hen schikt.  

http://www.parklaankerk.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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- Het pastorale team - bestaande uit Eddy & Ineke de Pender en Dorien Touwen - 

wordt uitgebreid met Jaap & Fenneke van Gijzen. 

- Het kidswerk is bezig met een plan voor verdere begeleiding en coaching door 

iemand van buitenaf. En de gebedsoma’s en -opa’s zijn volop actief. 

- De kringen zijn weer gestart en er zijn seminars over Openbaring waar zo’n 50 

mensen van binnen en buiten Traject24 op af komen. 

- En er worden diverse plannen gemaakt, ook in samenwerking met andere kerken in 

Driebergen, voor de kerstperiode en daarna. 

2. Een nieuwe app waarmee online collecteren een stuk makkelijker wordt. 

Jan-Jaap heeft uitgelegd waar je de nieuwe app kunt vinden en hoe deze werkt. Op de 

website www.traject24.nl (tabblad ’geven/over geven’) staat meer info. 

3. De laatste informatie over de zoektocht naar een nieuwe voorganger. 

Edward vertelde dat de selectiecommissie in de afgelopen periode met vier mensen in 

gesprek is gegaan waarbij gebleken is dat er drie serieuze kandidaten zijn. Daar zijn we 

dankbaar voor want het heeft lang geduurd voordat er reacties kwamen. De komende 

weken doet de commissie een voorstel aan het bestuur. Dit wordt vervolgens voorgelegd 

in de Algemene Kerkenraad en dan kan - naar verwachting in november - de gemeente 

verder worden betrokken. We zien uit naar hoe we hierin verder worden geleid. 

 

Onderricht over Openbaring 

Vanaf 19 september heeft Douwe Semmelink op zondagmiddagen in ’t Hoge Licht lezingen 

verzorgd over het boek Openbaring. Douwe is emeritus zendingswerker en heeft jaren als 

zendeling gewerkt in Azië en het Midden Oosten. Hij is samen met zijn vrouw Gratia een 

paar jaar geleden in Driebergen komen wonen en spreekt ook weleens in onze zondagse 

bijeenkomsten. Als je geïnteresseerd bent om het boek Openbaring beter te begrijpen, 

dan ben je hartelijk welkom op zondagmiddag van 16.30 tot 17.45 uur in ’t Hoge Licht. De 

volgende vier lezingen zijn op 31 oktober, 7, 14 en 21 november. 

Zijn eerdere lezingen zijn nog te vinden op www.kerkdienstgemist.nl. 

 

Nieuwe-leden-avond - ook voor geïnteresseerden  

Iedereen die pas lid is geworden van Traject24 is van harte uitgenodigd voor een 

infoavond op zaterdag 20 november om 20.00 uur in ’t Hoge Licht. We zullen daar 

kennismaken met elkaar en dieper ingaan op de visie van Traject24, de kringen en ook de 

praktische zaken doornemen. We zullen afsluiten met een borrel. Alle nieuwe leden zijn 

per e-mail op de hoogte gebracht. Ook andere geïnteresseerden zijn hartelijk welkom. 

 

Door de Geest laten leiden bij bidden 

Ik werd kortgeleden in mijn bijbelleesprogramma getroffen door een vers uit Efeziërs 6 

(vers 18): “Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf 

waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.” Dit vers staat direct na de uitleg van de 

strijd tegen de duivel en het aandoen van de geestelijke wapenrusting. Wat is bidden 

belangrijk, hè!? Ook het voortdurend bidden. We mogen op elk moment van de dag met 

onze gebeden naar God toe en ons daarbij door de Geest laten leiden; zoiets als dat Gods 

Geest je mensen in gedachten brengt om voor hen te bidden. Dat kan onze bijdrage zijn in 

de geestelijke strijd tegen de duivel. 

 

Roel Vermaas, traject24@gmail.com / 0343-517768 / www.traject24.nl 

 

 

Silverein (voorheen De Brug) 
 
Sparrenheide 
Een hartelijk welkom aan de familie Den Hartog die in de aanleunwoning is komen wonen. 

De familie Spuy heeft reeds de sleutel van de aanleunwoning gekregen en zijn nu druk 

bezig om het huis in orde te maken. Zij hopen eind november te kunnen verhuizen. 

Zowel mevr. Heuzer als mevr. van den Hoek hebben in het ziekenhuis gelegen en zijn 

inmiddels weer thuis. Het toch wel plotseling overlijden van de heer Joop Vermeulen heeft 

ons allen zeer geraakt. Joop was voorzitter van de activiteitencommissie en zat al weer 

boordevol plannen. Vanuit Sparrenheide willen we ook stilstaan bij het overlijden van de 

mailto:traject24@gmail.com
http://www.traject24.nl/
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heer Jaap Snijder. Hier op Sparrenheide kenden ook vele mensen Jaap, die veel voor de 

kerk gedaan heeft. Diaconie, collecte tellen en veel bezoekwerk. 

We hopen dat beide families steun mogen vinden bij elkaar en bij mensen die er voor hen 

zijn en in de draagkracht die het geloof ons wil aanreiken. 

Door de coronamaatregelen is het aantal bezoekers voor de kerkdiensten en Zingend 

Geloven nog steeds beperkt tot ca. 30. Ook het koffiedrinken na afloop van de dienst is tot 

nu toe niet mogelijk. Dit is jammer want op 31 oktober gaat Ds. Aleida de Hoog voor en 

op 14 november Ds. Gerrit van Dijk. Een goede gelegenheid om nader kennis te maken 

met de predikanten. 

Eén van de mooie dingen van de eredienst is het gezamenlijk bidden van het Onze Vader 

(Pater Noster). Vóór de coronatijd konden we elkaars hand wel eens vasthouden. Het Onze 

Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie, het wordt ook wel eens Gebed des 

Heren genoemd omdat Jezus Christus, de Heer, het aan de kerk gegeven heeft. Er bestaan 

twee versies. De meest uitgebreide versie van het gebed is te vinden in Mattheüs 6: 9-15. 

In Lucas staat een iets kortere versie. Lucas 11: 2-4. De manier waarop Jezus zijn 

leerlingen leerde bidden laat waarschijnlijk iets zien van zijn eigen gebed. Het vertoont 

grote overeenkomsten met het joodse kaddisjgebed. Dit is een loflied op de God van Israël 

waarin vertrouwen in de toekomst en de verlossing van de wereld wordt uitgesproken. 

Decennia geleden heb ik ooit eens het Onze Vader in het Zuid Afrikaans in een blad zien 

staan en het uitgeknipt. Ik geef u hierbij de tekst. 

“Ons vader wat in die hemel is – Laat U naam geheilig word – Laat U wil ook op die aarde 

geskied – Net soos in die hemel. Gee ons vandaag ons daaglikse brood – en vergeef ons 

ons oortree, Soos ons ook die vergeve – Wat teen ons oortree. En laat ons in versoeking 

kom nie – Maar verlos ons van die Bose. Aan u behoort die koninkryk en die krag en die 

heerlijkheid tot ewigheid. Amen.” 

Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is God’s gift… that’s why we call is 

PRESENT. 

U allen een goede tijd toegewenst. 

Elly Heek – van Doorn 

 

Rehoboth 
 

Op dinsdag 12 oktober was er een bijeenkomst ter gedachtenis voor de bewoners die in 

januari en februari aan corona zijn overleden. Deze vond plaats in de Vierhoutzaal in 

Sparrenheide dit i.v.m. de beperkte ruimte in Rehoboth. Het was een goed samenzijn 

onder leiding van Kees Maasland. Voor de diverse familieleden was er ruimte om met 

elkaar ervaringen uit te wisselen, ook was er gelegenheid om met de mensen uit de zorg 

en met Kees na te praten over die moeilijke periode van afscheid nemen in coronatijd. 

Op woensdag 3 november is er weer een maandopening om 10.30 uur in de salon, 

voorganger Kees Maasland en aan de piano Marieke v.d. Linden.  

 

Namens de pastorale commissie een hartelijke groet, Tiny Liebeek 

 

 

Algemene informatie  
 
Iko lezing woensdag 10 november om 10.00 uur in ’t Hoge Licht 

“Kasteel Amerongen, heden en toekomst”, door em. prof. dr. Rob M. Heethaar. 

‘Mijnheer en liefste hartje, uhed getrouwe wijff, Margaretha Turnor’ zijn de slotwoorden 

van de honderden brieven die de kasteelvrouwe in de 17e eeuw schreef aan haar man, 

Godard Adriaan van Reede, die weken, maanden of zelfs jaren in het buitenland verbleef 

op diplomatieke missies in opdracht van de Staten-Generaal. Deze brieven, uit één van de 

meest bewogen perioden van het kasteel, geven een prachtig en gedetailleerd beeld van 

het leven uit die tijd. 

In de lezing wordt u meegevoerd door de geschiedenis van Amerongen en die van het 

kasteel en de bijzonder belangrijke rol die zijn bewoners in de Nederlandse geschiedenis 

hebben gespeeld. 
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Ook zal aan de orde komen de inzet van de honderden enthousiaste vrijwilligers, 

ondersteund door een kleine staf, om kasteel, collectie en tuinen te behouden voor het 

nageslacht, zodat het nog lang een Parel op de Utrechtse Heuvelrug zal blijven. 

Wij vragen een vrijwillige bijdrage van € 5 ( inclusief koffie). 

Tot onze spijt moeten we u vragen naar de corona app of vaccinatiebewijs. 

Het belooft weer een mooie ochtend te worden. 

 

 

Overzicht van de collecte-opbrengsten(afgerond), die via de bank ontvangen zijn: 

 

juli   augustus   september   
Kerk 314 Kerk 325 Kerk 579 

GZB project 166 NBG 187 Pl. Armoede 540 

Schuldhulpm 576 Gehandicapten 250 St. Heifer 255 

St.Gave /GZB 232 De Herberg 170 Vredesweek 433 

St. TEAR Haïti 260 Ouderen  410  2-j Project 295 

    Bangladesh/KIA 305     

  

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

 

Koning ontvangt vernieuwde Bijbel 
‘Er is geen ander boek dat ons 

zó confronteert met onszelf, 

met de ander en met God. 

Daarom is en blijft de Bijbel 

belangrijk.’ Dat zei directeur 

Rieuwerd Buitenwerf van het 

Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap (NBG) bij de 

overhandiging van de NBV21 

aan Koning Willem-Alexander. 

Buitenwerf noemde de ongekende 

kansen én de grote zorgen van 

onze tijd. Beide brengen, aldus 

Buitenwerf, grote vragen met zich 

mee, onder andere ‘over het doel 

van ons bestaan en over onze rol 

als mens. Het behoeft vandaag geen uitleg dat de Bijbel een belangrijke stem is en moet 

blijven in onze samenleving. De Bijbel zet aan tot reflectie en tot actie. De Bijbel maant tot 

verzoening en geeft hoop voor de toekomst.’ 

  

Zegen 

NBG-voorzitter dominee Karin van den Broeke gaf aan 12 representanten van kerken en 

geloofsgemeenschappen een Bijbel en vroeg in haar gebed om een zegen over deze Bijbel. 

‘Kerken en synagogen zijn dé plaatsen waar de Bijbel gekoesterd wordt en waar mensen 

samenkomen om Gods stem te horen die daarin klinkt. De Bijbel verbindt kerken en 

gelovigen, dwars door alle verschillen heen.’ 

De overhandiging van de NBV21 vond plaats in de Grote Kerk in Den Haag.  
  
 

 

Deadline KerkNieuws 12 >  19 november 2021 
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Adressen 

 
Kerkelijk Bureau  

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen  

Website: www.pgdriebergen.nl 

Open: donderdag van 08.30–11.30 uur  

Telefoon: 0343-513570  

mail: administratie@pg-driebergen.nl 

 

Wijkgemeente Catharijne 

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115  

Per adres: Kerkelijk Bureau  

Website: www.wgcatharijne.nl 

Scriba: R. Spruit (06-30485346) 

mail: scriba@wgcatharijne.nl 

 

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, 

telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 

09.00 tot 9.30 uur, (030-7852218) of 06-

21893914; mail: 

dsmadehoog@wgcatharijne.nl 

 

Ds. Gerrit van Dijk (0343-758523 of  

06-31515565);  

mail: gerritvandijk@wgcatharijne.nl 

 

Hester van Gurp (06-44267373)  

hestervangurp@wgcatharijne.nl;  

vaste werkdag: woensdag 

 

Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes,  

(Wegens ziekte niet telefonisch bereikbaar) 

mail: ds.elisabethpm@wgcatharijne.nl 

 

Algemene Kerkenraad 

Voorzitter: C. van der Kooi (06-17475319)  

Mail: cornelisvanderkooi@gmail.com  

Scriba: J. Koerts (0343-512869)  

mail: scriba@pgdriebergen.nl 

 

Kerkrentmeesters 

Voorzitter: R. van den Hoek 

mail: r.vanden.hoek@hccnet.nl 

Secretaris: Leo Blom (06-51005909) 

mail: rentmeesters-pgd@hotmail.com 

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241 

Collectebonnen: NL39RABO0375225714 

Diaconie  

Per adres: Kerkelijk Bureau 

Voorzitter: M. Nijenmanting 

mail: m.nijenmanting@ziggo.nl 

Secretaris: Ab van Westreenen  

(06-10304581) 

mail: scribadiaconie@pg-driebergen.nl 

Bijdragen: NL47RABO0385253818  

Wijkgemeente Immanuel 

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2  

Per adres: Kerkelijk Bureau  

Website: www.wijkgemeente-immanuel-

driebergen.nl 

Voorzitter: Ds. H.J. Reinders  

Scriba: E.T. van den Burg (0343-517047) 

mail: scriba.imk@gmail.com 
Predikant: Ds. H.J. Reinders (06-10730732)  

domineereinders@kpnmail.nl 

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en 

Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 

Per adres: Kerkelijk Bureau 

Voorzitter: Clara Hagen  

Mail: fam.vdweidehagen@gmail.com  

Secretaris: Clara Hagen 

mail: zwo@pgdriebergen.nl 

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. 

ZWO) 

Wijkgemeente Traject24  

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2 

Per adres: Kerkelijk Bureau 

Website: www.traject24.nl  

Secretaris: Dina de Lange (06-43902179 

mail: dinopape@hotmail.com 

Predikant: vacant 

Benader voor vragen de secretaris of het 

bestuur: bestuur@traject24.nl 

 

 

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland 

Website: www.parklaankerk.nl  

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden 

(06-10968882) 

mail: inspirator@parklaankerk.nl  

Pastoraal punt: secretaris@parklaankerk.nl  

Penningmeester: L. Janssen 

mail: penningmeester@parklaankerk.nl 

 

Silverein (v.h. ISZ De Brug) 

Sparrenheide 1, 3971 DA Driebergen  

Website: www.silverein.nl 

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof 

(0343-555555) 

Mail: marijke.zuilhof@silverein.nl 

Scriba: Elly Heek (0343-518869 ) 

Mail: heekvandoorn@gmail.com 
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