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Gemeente Driebergen-Rijsenburg 

KerkNieuws 

    

Jaargang 11, nummer 12, 23-11-2021, redactiekerknieuws@live.nl 

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente 

en de Vrijzinnigen Nederland 

 

Kerkdiensten 
 

ZONDAG 28 november, 1e advent 

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 Themaviering 

Sparrenheide 10.30 Mevr. Coby v.d. Boogaard  

’t Hoge Licht, Traject24 12.00 Eddy de Pender  

 

ZONDAG 5 december, 2e advent 

Plaats Tijd Voorganger Opmerking 

Grote Kerk 10.00 Ds. Aleida de Hoog  

’t Hoge Licht 10.00 Ds. Kees van der Kooi  

Parklaankerk 10.15 Marinus den Oudsten Klassieke kerstverhalen 

Sparrenheide 10.30 Ds. Sam Janse  

’t Hoge Licht, Traject24 12.00 Jaap Haasnoot Avondmaal  

 

ZONDAG 12 december, 3e advent 

Plaats Tijd Voorganger Opmerking 

Grote Kerk 10.00 Ds. Aleida de Hoog Heilig Avondmaal 

’t Hoge Licht 10.00 Ds. Peter Bakker  

Parklaankerk 10.15 Dr. W. Veen  

Sparrenheide 10.30 Ds. Bart van Empel  

’t Hoge Licht, Traject24 12.00 Robert Doornenbal  

 

ZONDAG 19 december, 4e advent 

Plaats Tijd Voorganger Opmerking 

Grote Kerk 10.00 Ds. Gerrit van Dijk M.m.v. de Cantorij 

’t Hoge Licht 10.00 Ds. Henk Reinders   

Parklaankerk 10.15 Ds. J. Kubacki  

Sparrenheide 10.30 Mevr. Joke de Zwaan   

’t Hoge Licht, Traject24 12.00 Corine Zonnenberg  

 

Collectebestemmingen 
 

Zondag 28 november 2021: Kerstcampagne 1e Advent: Moldavië 

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het 

buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te 

worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en 

zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het 

eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de 

rest van hun leven meenemen. 

Wij komen daarom in actie en vragen uw bijdrage. 

 

Zondag 5 december 2021: Kerstcampagne 2e Advent: Rwanda 

Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in 

Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken 
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hebben met hiv of kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, 

krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een 

zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je 

met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je. 

Dankzij uw bijdrage kunnen meer Rwandese kinderen met hiv ondersteund worden.  

We bevelen deze collecte van harte bij u aan. 

 

Zondag 12 december 2021: Kerstcampagne 3e Advent: Nederland 

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al 

té veel mee. In De Glind, ook wel het Jeugddorp genoemd, vinden deze kinderen een 

veilig thuis. Ze wonen er in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone 

dorp. Ze wonen bij een gewoon gezin, waarvan de ouders een opleiding hebben om 

kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven.  

Geef voor deze collecte en steun het werk voor kwetsbare kinderen in Nederland. Helpt u 

mee? 

 

Zondag 19 december 2021: Kerstcampagne 4e Advent: Nederland Jong Protestant 

De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Het 

kerstverhaal spelen en beleven. De KerstChallenge: dit is een uitdaging om het 

kerstverhaal op een nieuwe manier te ervaren. Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels 

op en verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst zesduizend jongeren doen elk jaar 

hier aan mee.  

Geef aan de collecte voor Jong Protestant en steun het werk van de Protestantse Kerk. 

 

 

Wijkgemeente Catharijne 
 

ADVENT IS DROMEN 

Zo begint een lied. Op 

dromen zijn we 

aangewezen. Want, de 

werkelijkheid laat 

opnieuw hoge 

besmettingscijfers zien, 

overvolle ziekenhuizen, 

zorgen en 

moeilijkheden op 

scholen, grote onvrede 

en meningsverschillen 

in de samenleving.  

Veel mensen worden er down van, komen we ooit van het virus af, wat moet het worden 
met de wereld… 

Advent is dromen dat Jezus zal komen. Dat lijkt haaks op onze werkelijkheid te staan. 

Maar dat is al twintig eeuwen lang het geval….  Geloven is ook altijd hopen en verwachten. 

De eerste christenen hadden dat bijzonder sterk. En wij? Die dichtregel van Reve, raakt 

die niet aan ons gevoel: ‘Gij, die koning zijt, dit en dat, wat niet al, ja ja, kom er eens om, 
Gij weet waarom het is, ik niet. Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat? 

Advent is dromen. Dromen die nooit werkelijkheid worden, mooi, eng en lelijk. Maar het 

dromen in dit lied is je gedachten, je geest richten op dat wat zeker is, ons is toegezegd. 

Het kerstevangelie is elk jaar hetzelfde omdat 20 eeuwen geleden iets geschiedde, in die 

dagen. Een kind werd ons gegeven, God kwam in kleine kwetsbaarheid naar ons toe, in 

alle liefde en eenvoud. Dat Kind is begonnen met een missie zo groot dat het eeuwen 

omspant. We doorgronden dit jaar misschien nog weer wat meer van de weidsheid en de 

diepte ervan. En daarom mogen wij mensen dromen dat Jezus zal komen, het zijn dromen 
van vrede voor mensen van heden. 

Ds. Aleida de Hoog 
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ADVENTSPROJECT KINDERKERK  

 

Tel je mee? Dat is het thema waarmee we dit jaar 

naar Kerst toeleven. Mensen hebben de neiging om 

zichzelf en elkaar de maat te nemen: van groeicurven 

tot Citoscores, van aantal likes tot Top 500-

ranglijsten; het lijkt soms alsof je overal mee moet 

scoren. Dat kan bij ons allemaal – en misschien wel in 

het bijzonder bij kinderen – de vraag oproepen: Tel ik 

eigenlijk wel mee? Doe ik ertoe, ook als ik niet rijk, 

knap, beroemd, machtig of slim ben? Als ik geen 

duizenden volgers heb op sociale media? 

 

De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het verhaal over de geboorte van 

Jezus maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als 

een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat 

juist ‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben. In de 

weken van advent en Kerst lezen we verschillende teksten uit het Oude en Nieuwe 

Testament over personen die in de ogen van anderen misschien niet veel voorstelden, 

maar die van God een belangrijke taak of een bijzondere rol 

 

Leiding kinderkerk 

 

KERKDIENSTEN  

Zondag 28 november 

De 1e Advent begint met Lucas 2. Dat lijkt vreemd, want dat is toch het kerstverhaal? 

Zeker, maar dat begint met het bevel dat iedereen moeten worden geteld in het Romeinse 

rijk. En dat zet de toon voor deze periode van Advent. Lucas noemt grote namen van 

belangrijke figuren uit die tijd. Namen die allang niet mee geteld zouden worden, als ze 

niet genoemd zouden worden in dit verhaal over twee mensen in de marge: Jozef en 

Maria. Paul van Oosten is organist en Barend Samsom de lector. 

 

Zondag 5 december  

Deze 2e zondag van Advent gaat het over Maria, de moeder van Jezus. Het is het moment 

van de zogenaamde annunciatie, de aanzegging van de geboorte van het Kind. Maria was 

zomaar een meisje. Zoals er zoveel waren en zijn. Dat gewone meisje komt in de picture 

te staan. Bij God telt iedereen mee! We lezen Lucas 1: 26-56. Paul van Oosten bespeelt 

het orgel en Esther Geitenbeek leest uit de Schrift. 
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Zondag 12 december 

Op de 3e Advent is de centrale vraag ‘Wie is de belangrijkste?’ Wie wordt niet graag over 

het hoofd gezien, wie is in tel, etc. We vieren deze zondag ook de Maaltijd van Hem die 

ervoor koos in het geheel niet in tel te zijn. De schriftlezing is uit Marcus 9: 33-37.  

Maarten van Kapel is organist en Heleen van den Brom lector.  

 

Zondag 19 december 

Jesaja 53 is een tekst die de eerste christenen opnieuw hebben leren lezen met het oog op 

Jezus. Je zou dit verhaal dat gaat over de macht van de onmachtige eerder met Pasen 

verbinden dan met Kerst. Toch is er een belangrijke verbinding. Jezus werd geboren als 

een arm kind, dat in een voerbak werd gelegd. Hij was als dat plantje uit vers 2 dat 

opkwam in droge grond en maar ternauwernood overleefde. Ruim 30 jaar later maakte 

Jezus zichzelf onbelangrijk, vernederde zich zelfs tot in de dood, om ons te redden. Zowel 

Jezus’ geboorte als zijn sterven laten zien hoe God zichzelf klein heeft gemaakt om dicht 

bij de mensen te kunnen zijn. Paul van Oosten in organist en Thijs van den Berg is lector. 

 

Kerst 

Iedereen telt mee met Kerst. Vorig jaar werd doordat gewone kerstdiensten niet konden,  

het idee geboren om iets buiten te doen op een veilige manier. Uiteindelijk kon dat ook 

niet. Maar we hebben nu dat idee weer van stal gehaald. We werken als protestantse 

gemeente samen met de GVK de Bron en RCN het Grote Bos. Op het terrein van de 

camping zal een kerstavond-wandelviering plaatsvinden. Dat houdt in dat er geen 

(kinder)kerstnachtdienst in de kerk zal zijn, maar dat we heel Driebergen uitnodigen om 

op ‘reis’ te gaan langs het kerstevangelie dat gespeeld zal worden in verschillende scènes. 

Langs de route is er ook een stilte kapel en komen we uit in de ‘geboortegrot’, daarna ga 

je verlicht naar het grote plein waarop van alles te doen is, waar vrolijke muziek klinkt. 

Veel mensen van binnen en buiten de kerk zullen meedoen in dit project. We hopen dat 

veel mensen op deze manier het verhaal van Jezus (op)nieuw zullen horen. 

 

Gerrit van Dijk 

 

Pastoraal 

We beginnen aan een nieuw kerkelijk jaar. Hopen eind december dat prachtige feest te 

vieren. Dat God in de gedaante van een kwetsbaar mensenkind bij ons kwam. In alle 

eenvoud. Een feest dat ondanks al het -commerciële- gedruis stil maakt. Dat we het dit 

jaar in deze omstandigheden toch met vreugde mogen vieren. Ondanks alles wat er om 

ons heen gebeurt, wat er in ons persoonlijk leven ook allemaal gebeurt. In de kerk klinkt 

de roep ‘Komt allen tezamen’. Laten we dat doen, komen en samenzijn. In lief en leed. 

 

Met een hartelijke groet, Ds. Aleida de Hoog 

 

P.S. Rest mij nog melding te maken van een gift. Ida Mol ontving bij een bezoek  € 50, te 

besteden  voor de Voedselbank en voor de kerk. 

 

Uit de kerkenraad Catharijne 

De kerkenraad vergaderde op 7 september jl. Het moderamen werd benoemd in dezelfde 

samenstelling (Gerrit van Dijk, Aleida de Hoog, Gijs Schaap, Ron van den Hoek en Ron 

Spruit), de afvaardiging naar de algemene kerkenraad werd gekozen (Gerrit van Dijk, Jur 

Koerts, Gijs Schaap, Ron van den Hoek en Ron Spruit), Ariadne Roelants werd benoemd 

voor een 2e termijn als jeugdouderling en Elly Heek wordt benoemd voor een 2e termijn als 

diaken voor Sparrenheide. Teruggeblikt werd op de bezinningsochtend waarin we terug- en 

vooruit hebben gekeken. En we blikken vooruit naar de Startzondag op 21 september. De 

taakgroep SLGD is weer gestart met de catechisaties voor de mensen met een beperking, 

met de start van het GoedenAvond Café wordt nog even gewacht. Ingestemd wordt met 

het stappenplan voor een beleidsproces wijkgemeente Catharijne periode 2022-2026. De 

wijkgemeente wordt hier volop bij betrokken. Op 5 oktober is er een eerste 

gemeenteavond.  

Op 12 oktober vergaderde de wijkkerkenraad. Teruggeblikt wordt op de gemeenteavond 

van 5 oktober, waarin ruim 60 deelnemers aan 8 ronde tafels met elkaar terugkeken op de 

coronaperiode en daarna met elkaar in gesprek gingen over de missie en visie van onze 
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wijkgemeente. Ingestemd werd met de herstart van de Kliederkerk gezamenlijk met 

wijkgemeente Immanuël, op zondag 7 oktober, in de ochtenddienst in de Grote Kerk. Het 

GoedenAvond Café is weer gestart, de kerkenraadsleden zullen er beurtelings een bezoek 

aan brengen. 

Op 9 november hield de wijkkerkenraad een bezinningsvergadering met het thema: 

Voltooid Leven. Een pittig onderwerp, waar wij later nog een keer verder mee zullen gaan. 

Wat betreft Corona moeten we weer een stap terug doen. Op 7 november hebben wij 

eenmalig met QR-codes gewerkt, vanaf zondag 14 november gaan we weer naar de 

onderlinge afstand van 1,5 meter en mondkapjes bij verplaatsing. De overige maatregelen 

blijven ongewijzigd.   

Teruggeblikt is op de Kliederkerkzondag: voor herhaling vatbaar! Op 1 december zal er 

een gemeenteavond worden georganiseerd om met elkaar te spreken over onderdelen van 

de liturgie (inmiddels geannuleerd wegens de ontwikkelingen m.b.t. Corona). Voor 

Kerstavond wordt een Kerstwandeling op locatie Het Grote Bos voorbereid, waaraan ook  

wijkgemeente Immanuël en de Gereformeerde gemeente vrijgemaakt (De Bron)  

meedoen. 

Verslagen van de vergaderingen kunt u vinden in het ledengedeelte van 

www.wgcatharijne.nl 

 

Met hartelijke groet, Ron Spruit, scriba, scriba@wgcatharijne.nl 

 

Samen Leven Gewoon Doen 

Tot onze zeer grote spijt moeten we na drie mooie Café-avonden het Goedenavond Café 

weer sluiten. We volgen de regels van de overheid voor de Horeca en om 20.00 uur zitten 

alle bezoekers juist startklaar achter een kopje koffie voor een gezellige avond samen. 

Wanneer we weer open kunnen is nu nog niet te zeggen.  

We kijken terug op fijne ontmoetingen en bijzondere activiteiten. Zo hebben we de eerste 

avond op 8 oktober stilgestaan bij de moeilijke periode, toen er veel eenzaamheid was 

door alle maatregelen tegen Corona. We hebben kaarsjes gebrand, want heel verdrietig, 

twee van de bezoekers zijn in die tijd overleden. Maar ook zongen we, naar goed gebruik 

in het GAC, voor iedereen die sinds de vorige Café-avond jarig was geweest 😊 

De tweede avond hebben we kunnen genieten van en meezingen met de Musicalgroep die 

optrad met liedjes van ‘Ja zuster, nee zuster’. Tjonge, de scriba van de Grote Kerk blijkt 

groot acteer- en zangtalent te hebben! De op die Café-avond aanwezige kerkenraadsleden 

hebben hem gevraagd de notulen van de vergaderingen voortaan ook zo swingend en 

zingend ten gehore te brengen.  

Afgelopen vrijdagavond hebben we met elkaar afgesproken aan elkaar te blijven denken, 

bezoekers en vrijwilligers, om met elkaar verbonden te blijven. Zoals de spreuk in één van 

de mooie, op de startzondag gemaakte mozaïeken in de Grote Kerk luidt: ‘ik kan nu niet 

iets met je drinken, maar ik kan wel aan je denken’.  

Hester van Gurp, 06-44267373 hestervangurp@wgcatharijne.nl.  

Ik ben afwezig van 20-30 november 2021  

 

 

Wijkgemeente Immanuel 
 

Rondom de erediensten 

Op zondag 28 november is het de 1e 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. 

Op zondag 5 december gaat ons gemeentelid ds. Kees van der Kooi voor. Onlangs was hij 

bereid in te springen toen op zondag 14 november ds. Lissette van Buuren zich ziek 

meldde. De beurt voor 2e Adventszondag en vierdag van goedheiligman Sinterklaas was al 

een jaar geleden afgesproken. In de kindernevendienst klinkt het verhaal van een heel 

gewoon meisje, afkomstig uit een arme familie, Maria. Zij wordt moeder van de Heer en 

zingt een geweldig hoopvol lied: Lucas 1: 26-56. 

http://www.wgcatharijne.nl/
mailto:hestervangurp@wgcatharijne.nl
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Op zondag 12 december , de 3e Adventszondag, hoop ik weer voor te gaan. In het leven 

van alledag, in de samenleving en ook in de kerk, kan het zomaar opduiken: de vraag, de 

strijd: wie is de belangrijkste, wie heeft het voor het zeggen? In Marcus 9: 33-37 heeft 

Jezus daar wel een verrassend antwoord op.  

Op zondag 19 december, de 4e Advent, gaat een goede bekende voor: oud-voorganger ds. 

Peter Bakker. In de kindernevendienst klinkt het verhaal van Jesaja 53: 1-16, een dienaar 

van God valt niet op. 

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe, in de kerk en thuis. Door Gods Geest 

met elkaar verbonden. 

 

Maatregelen i.v.m. corona  

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rond corona (toenemend aantal besmettingen, 

maatregelen van de overheid) heeft uw kerkenraad begin deze week overleg gehad.  

We zijn ons als kerkenraad bewust van het feit dat we een verantwoordelijkheid hebben 

ten opzichte van onze gemeenteleden, vrijwilligers en beroepskrachten. We zijn gekomen 

tot de volgende maatregelen:  

Aanmelden wanneer u de dienst wilt bijwonen (uiterlijk vrijdag 20.00 uur bij Henk van 

Voornveld, 06-52646116 of hjvanvoornveld@hotmail.com).  

• Bij klachten thuisblijven. 

• Mondkapje op bij binnenkomst. 

• Handen desinfecteren bij binnenkomst. 

• Binnen 1,5 m afstand houden, dus geen handen schudden e.d. 

• U krijgt weer een plaats aangewezen, zodat er twee stoelen (= 1,5 m) afstand blijft. 

• Als u zit mag het mondkapje weer af. 

• Er mag gezongen worden. 

• Met pijn in het hart: koffiedrinken na de dienst doen we (voorlopig) niet meer.  

 

Gemeenteleven in tijden van corona 

Met vallen en opstaan geven wij als kerkenraad en u als gemeente vorm aan het 

gemeenteleven in deze ook voor de kerk lastige tijd. We proberen zoveel mogelijk 

activiteiten doorgang te laten vinden, zeker in de bijzondere maand december: advent – 

kerst – oud en nieuw. Een advent/kerstviering voor ouderen in ’t Hoge Licht; een 

kerstviering in Sparrenheide, wijkkerkenraad en Algemene Kerkenraad, catechese en 

kringen thuis, een kerstwandeltocht op het terrein van RCN etc. Uitzending van de 

erediensten en bezoekwerk. Maar door alles heen loopt ook het spoor van voorlopigheid en 

kwetsbaarheid want, gezien de geweldige uitbarsting van coronavirus, kunnen er nog 

strengere maatregelen komen. Die onzekerheid geeft onrust bij alles wat we ondernemen 

en plannen. Extra overleg: hoe verder, wat wel, wat niet, wat kunnen we samen doen met 

een andere wijkgemeente? Wat zijn die woorden aan het begin van iedere kerkdienst dan 

nodig, hoopvol en stevig: onze hulp is in de naam van de Here, die hemel en aarde 

gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van Zijn handen 

(ook in ons leven, in onze gemeente).   

Tegelijk, bij alle polarisatie in de samenleving en ook onder christenen, stem ik in met de 

woorden van de scriba van de PKN, ds. René de Reuver. Terecht constateert hij: “De 

onderlinge saamhorigheid van het begin van de pandemie is grotendeels verdampt. Dat er 

geen kant-en-klare antwoorden zijn, maakt angstig en onzeker. We zijn corona-moe, 

irritaties lopen op en onvrede groeit. Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus 

pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar. Laten we elkaar 

dragen, in onderlinge verbondenheid, zonder iemand uit te sluiten. Verdraagzaamheid en 

respect zijn geen softe woorden, maar vormen een grote uitdaging. Het roept ons op om 

het met elkaar uit te houden, om elkaars lasten en lastigheden te dragen. Paulus voegt 

hieraan toe dat we zo de wet van Christus vervullen (Galaten 6:2). Dit vraagt om een 

genadige houding.” Een genadige houding in de samenleving, in de kerk, in families en 

vriendschappen. Mooi, dat we die genadige houding elke zondag weer oefenen! 

 

Tenslotte 

Mij schieten die woorden te binnen uit een kinderlied. Raak verwoord. Hoewel er weinig 

zicht is, steken we een kaars aan, omdat we van God verwachting mogen en kunnen 

hebben. Ik wens u, jou een goede en gezegende Adventstijd toe. 
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Advent is kijken naar wat komt,  

hoewel er weinig zicht is. 

Je steekt een kaars aan in de nacht, 

omdat je iets van God verwacht, 

een wereld waar het licht is. 

 

Advent is kijken naar wat komt. 

Advent is durven dromen, 

is licht zien in de duisternis, 

geloven dat God met ons is 

en dat zijn rijk zal komen. 

 

Met hartelijke groet, in Christus verbonden,  

ds. Henk Reinders 

    

 

Parklaankerk  
 

Agenda 

03 dec.: Chez Baas ontmoetingsmoment, 16.00 – 18.00 uur 

07 dec.: Filmhuis ‘Sorry we missed you’, 20.00 uur 

17 dec.: Filmhuis ‘First Reformed’, 20.00 uur 

 

 

Traject24 
 
Bij de zondagse bijeenkomsten 

In het zondagen-overzicht staan de sprekers vermeld voor de komende zondagen. De 

Corona-regels zijn weer aangescherpt. Als gemeente volgen we de landelijke corona-

richtlijnen. Wees welkom en kom als je geen klachten hebt. Houd zo veel mogelijk 1,5 

meter afstand - zowel bij het zitten als wanneer je heen en weer loopt - en draag weer 

een mondkapje bij verplaatsingen. Met pijn in ons hart stoppen we voorlopig het 

gezamenlijk koffiedrinken na de bijeenkomst in afwachting van verdere ontwikkelingen. 

Laten we elkaar onderling op een veilige manier blijven opzoeken, ook voor een lekker 

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

 

Nieuws over een nieuwe voorganger 

Begin november gaf het bestuur dit bericht: ”In de laatste update is aangegeven dat de 

selectiecommissie met vier mensen in gesprek is gegaan over de mogelijkheid om onze 

nieuwe voorganger te worden. Dit zijn goede gesprekken geweest en de selectiecommissie 

heeft met unanieme voorkeur één kandidaat voorgesteld aan het bestuur. Eind oktober 

heeft een gesprek met het bestuur plaatsgevonden waarin wederzijds is aangegeven dat 

we graag verder zouden gaan. Een belangrijk punt blijft helaas dat er naast de functie bij 

Traject24 (voor 0,3 fte) ook een tweede functie voor deze persoon nodig is om het 

financieel haalbaar te maken deze stap te zetten. Dit moet in november duidelijk worden. 

Willen jullie meebidden dat God hierin leidt en voorziet? 

Dit betekent dat we begin december verwachten te weten of we inderdaad verder kunnen 

gaan met deze persoon. Als dat zo is, volgen er enkele kennismakingen en goedkeuringen 

in de procedure. Voor ons als gemeente betekent dit dat we hopen dat we 19 december, 

na de bijeenkomst, gezamenlijk kennis kunnen maken. 19 december mag dus met potlood 

in de agenda. Meer informatie, ook over hoe de ontmoeting en de formaliteiten rond het 

instemmen verlopen, volgen later.” 

 

Dagelijks priester zijn 

In onze bijeenkomst van zondag 14 november sprak Nienke de Ronde over de betekenis 

van priesters. Al gauw denk je dan aan priesters uit het Oude Testament, die in Israël de 

tempeldienst verzorgden. Maar in het Nieuwe Testament noemt Petrus dat ook wíj 

priesters zijn (1 Petrus 2:1-10). Nienke legde uit wat dat inhoudt en wat dit van ons 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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vraagt, in ons gemeente-zijn en in het leven van alledag? Samenvattend noemde ze dat 

het priesterschap dus voor iedere gelovige is en afrondend gaf ze ons deze vraag mee: 

Hoe breng je God bij de wereld en hoe breng je de wereld bij God? 

En het fijne van deze tijd is dat we die zondagse preken/toespraken nog steeds kunnen 

terugluisteren of -kijken via www.kerkdienstgemist.nl. 

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

 

 

Silverein (voorheen De Brug)  
 

Sparrenheide 
Op 25 oktober jl. overleed de heer A. Plessius (vader van 

Rolinka v.d. Hoek). Zeer verdrietig omdat hij op donderdag in 

Sparrenheide is komen wonen, zondag nog naar de kerk is 

geweest en maandag is overleden.  

Op 30 oktober overleed de heer Jan Schneider. Het laatste jaar woonachtig op de 

Meerzorg maar voorheen samen met Maria in de aanleunwoning. Het geloof speelde een 

belangrijke rol in zijn leven en tot voor kort kwam hij nog naar de kerkdienst en zingend 

geloven. Dat de nabestaanden en allen die verdriet om hen kennen, troost mogen vinden 

in het geloof en bij mensen die hen nabij zijn. 

Zondag 21 november was Zondag Voleinding. De namen van de overledenen van het 

afgelopen jaar zijn genoemd. We mogen geloven dat de dood niet het laatste woord heeft.   

de dood niet het laatste woord heeft.       

Het Zingend Geloven op 30 november gaat niet door evenals de adventsviering in de 

Grote Kerk. Hopelijk kunt u op een later tijdstip weer een gezellige ochtend/middag 

hebben. Wat ook niet door kan gaan is het Eten met de Kerk in Nieuw Salem. U kunt wel 

weer de tassen met maaltijd en een verrassing bestellen. Op 30 november tussen 08.00- 

12.00 uur bellen met Bram Dekker (518826) en de tas wordt dan op vrijdag 3 december 

bij u thuisbezorgd. 

Op zondag 28 november is het 1e Advent. In het Liedboek staat een prachtig lied van 

Martin Luther. “Kom tot ons, de wereld wacht – Heiland, kom in onze nacht – licht dat in 

de nacht begint – kind van God, Maria’s kind.” Welk licht werpt de geboorte van Jezus op 

ons leven en op onze wereld? Licht als alles duister is. Licht dat Zon van de gerechtigheid 

genoemd wordt. Licht als lamp voor onze voet en als licht op ons pad, als de vaste grond 

voor ons leven. In dat licht wordt Gods toekomst helder en mogen we dankbaar en vol 

vertrouwen vieren dat wij van die toekomst deel mogen uitmaken. Zo leven we toe naar 

Kerst. 

Met een hartelijke groet wens ik u allen een goede en gezegende adventstijd toe op weg 

naar een stralend kerstfeest. 

Elly Heek – van Doorn 

 

Rehoboth 
De adventstijd is weer aangebroken, In Rehoboth is er een advents/kerstviering gepland 

op woensdag 15 december 10.30 uur in de salon. Kees Maasland is de voorganger en de 

samenzang wordt begeleid door Marieke v.d. Linden. We hopen dat Rehoboth vrij blijft van 

besmettingen zodat dit door kan gaan en we een fijne viering met elkaar kunnen hebben. 

Woensdag 24 november 13.00 uur is er weer een vergadering van de pastorale cie.  

Namens de pastorale commissie een hartelijke groet, Tiny Liebeek 

 

 

Algemene informatie  
 
Kerkbalans 

“Het is weer november en dus……. .“ De voorbereidingen voor de Actie kerkbalans 2022 

zijn in de afgelopen weken weer gestart. We proberen u in januari weer enthousiast te 

benaderen met een aansprekende folder van een verfrissend formaat en een andere kijk 

op de kerk. Zo denken we u te kunnen verrassen en hopen we weer op een mooi 

resultaat, zoals vorig jaar. Mogen we weer op u rekenen? Alvast hartelijk dank! 

De werkgroep “Kerkbalans” 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:traject24@gmail.com
http://www.traject24.nl/
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Hieronder vindt u de totale opbrengsten van de collectes uit oktober. 

 

Oktober Totaal 

Kerk (totaal) 1.726 

03 Kerk & Israël 628 

10 TEAR Mbuti 648 

17  Kameroenhulp 610 

24 Café Goedenavond 498 

31 Myanmar vl. hulp 744 

 

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage. 

  

LAAT U VERRASSEN, EET MEE UIT DE TASSEN 

In december gaat de ploeg van EET MEE weer tassen samenstellen en rondbrengen! 

Gezien de Coronamaatregelen lijkt het niet verstandig om begin december weer samen te 

eten in Nieuw Salem.  

Wilt u ook een tas met een complete – op te warmen – maaltijd bestellen? 

Bel dan op dinsdagmorgen 30 november met B ram Dekker, telefoon 518826 tussen 08.00 

en 12.00 uur. 

De maaltijden worden bezorgd op vrijdag 3 december tussen 11.30 en 13.00 uur. De 

kosten zijn € 7 per tas, het bedrag kan worden gestort op de rekening van de diaconie. 

 

Kindernevendienstmethode Bijbel Basics compleet 

‘De Bijbel in 200 essentiële verhalen’. Dat beloofde de 

kinderdienstmethode Bijbel Basics van het Nederlands-

Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Deze belofte is 

ruimschoots vervuld en de methode is compleet.  

Bijbelgericht en kindgericht 

Bijbel Basics startte vier jaar geleden als methode om 

in de kindernevendienst zowel de Bijbel als het kind 

centraal te stellen. Bijbel Basics behandelt alle soorten 

bijbelboeken, ook als ze voor kinderen wat moeilijker zijn, zoals Spreuken en 

Openbaring. De in totaal 217 afleveringen laten kinderen van 4-12 jaar kennismaken 

met de essentiële bijbelverhalen. In de onderbouw worden die verhalen naverteld, in 

de bovenbouw lezen de kinderen de verhalen uit de Bijbel zelf. Zo krijgen ze een brede 

basiskennis van de Bijbel. Bij elk verhaal horen gevarieerde verwerkingsvormen en 

gespreksvragen. Dankzij inzichten uit kindertheologie, pedagogiek en didactiek sluit 

Bijbel Basics nauw aan bij de belevingswereld en de verschillende leervoorkeuren van 

kinderen.  

 

GZB verspreidt lichtpuntjes in de donkere dagen voor Kerst 

Gratis te bestellen: adventsraamsticker ‘Shine your light’ 

Onder de naam ‘Shine your light’ heeft de GZB een prachtige raamsticker ontwikkeld. 

Centraal staat daarbij de opdracht uit Mattheüs 5:16: “Laat je licht schijnen”. Hoe laat jij 

je licht schijnen? In de donkere dagen voor Kerst een mooie oproep, niet alleen voor 

jezelf, maar ook voor de mensen die langs je huis lopen. Laten we met elkaar omzien naar 

mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De GZB hoopt dat zoveel 

mogelijk mensen deze – gratis – raamsticker bestellen. Dat kan 

via www.zendingsmaatje.nl/licht. 

Bij de raamsticker deelt de GZB ook inspirerende voorbeelden vanuit Gods wereldwijde 

kerk van mensen die in hun eigen omgeving licht verspreiden. Doe je mee? 

 

 

 

Deadline KerkNieuws 13  >  17 december 2021 

http://www.zendingsmaatje.nl/licht
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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 

(06-25415705) 

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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