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Kerkdiensten
Alle onderstaande kerkdiensten zijn onder voorbehoud, actuele
informatie zal te vinden zijn in de Nieuwsbrieven en op de website.
ZONDAG 16 januari
Plaats
Grote Kerk
’t Hoge Licht
Parklaankerk
’t Hoge Licht, Traject24

Tijd
10.00
11.00
10.15
12.00

Voorganger
Ds. Willem Timmerman
Ds. Henk Reinders
Maria van Schaik- Laan
Peter Bakker

Opmerking

ZONDAG 23 januari
Plaats
St. Petrusbanden

Tijd
10.00

Opmerking
RvK Oecumenische
Gebedsdienst m.m.v.
Cantorij

’t Hoge Licht
’t Hoge Licht, Traject24
Parklaankerk

10.00
12.00
10.15

Voorganger
Ds. Nelleke Spiljaard (RK), Joke
de Zwaan (Hagediensten),
ds. Henk Reinders (wg
Immanuel), ds. Gerrit van
Dijk (wg Catharijne)
Ds. Henk Reinders
Andries Knevel
Ds. J. Aller

ZONDAG 30 januari
Plaats
Grote Kerk
’t Hoge Licht
Parklaankerk
’t Hoge Licht, Traject24

Tijd
10.00
10.00
10.15
12.00

Voorganger
Ds. Gerrit van Dijk
Ds. Henk Reinders
Ds. I. Hörst
Wim Bevelander

Opmerking

ZONDAG 6 februari
Plaats
Grote Kerk
’t Hoge Licht
Parklaankerk
’t Hoge Licht, Traject24

Tijd
10.00
10.00
10.15
12.00

Voorganger
Ds. Gerrit van Dijk
Ds. C. de Jong, Houten
Willem van der Meiden
Jaap Haasnoot

Opmerking
Kliederkerk

Heilig Avondmaal

Collectebestemmingen
Zondag 16 januari, Vrije collecte Traject 24
Stichting Charis, Waddinxveen (hulp aan Roemenië)
We zien in Roemenië een tweedeling tussen arm en rijk. De Roma zigeuners bevinden zich
over het algemeen aan de onderkant van de samenleving. Door middel van het werk van
Charis willen we een verandering brengen in het leven van deze achtergestelde groep
mensen. Veranderingen kosten tijd en wij willen dat mensen op eigen benen leren staan.
Charis investeert vooral veel in kinderen om die veranderingen en zelfstandigheid op lange
termijn te laten plaatsvinden.
Wij vragen uw steun.
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Zondag 23 januari
Oecumene – Raad van Kerken
In de kerk heeft het woord oecumene de betekenis gekregen van eenheid tussen alle
christenen. Het is een zoektocht binnen de kerken om beschamende verdeeldheid tussen
de christelijke kerken te helpen opheffen
Zondag 30 januari
Jong Protestant (JOP/Sirkelslag, Interactief aan de slag met de Bijbel
Sirkelslag YOUNG is een laagdrempelig spel om jongeren (kerkelijk en niet-kerkelijk) te
betrekken bij activiteiten van de kerk. Uit ervaringen van andere gemeenten blijkt dat
Sirkelslag een mooi startpunt kan zijn voor missionair jeugdwerk. Het spel spreekt
jongeren aan en brengt jongeren op een laagdrempelige manier met elkaar in verbinding.
Zij verdienen uw steun.
Zondag 6 februari
Werelddiaconaat Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat
In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te
zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering.
Boeren en boerinnen weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms valt er te
weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg. Dan blijft er weinig te
oogsten over. De Anglicaanse kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om
het dagelijks bestaan.

Wijkgemeente Catharijne
KERKDIENSTEN
Zondag 16 januari
Deze zondag begroeten we Willem Timmermans als voorganger in Catharijne. Een
vertrouwd gezicht voor velen. Vertrouwd is ook dat deze zondag al sinds eeuwen te boek
staat als ‘Kana-zondag’. Wat Johannes in zijn evangelie schrijft over de bruiloft te Kana is
kennelijk een verhaal waar we geen genoeg van krijgen. Alsof de wijn die daarin
geschonken wordt werkelijk niet opraakt. En dat het beste voor het laatste bewaard wordt.
We hopen op een goede en gezegende dienst met elkaar.
Zondag 23 januari – Oecumene Week van Gebed
De Week van Gebed voor de eenheid van christenen begint op 16 januari. U leest
hieronder meer daarover. De 23ste is de afsluiting met een oecumenische viering. Het is
helaas nog erg onduidelijk waar en op welke manier we dat kunnen doen. Mogen er al
weer mensen naar de kerk of zit iedereen nog thuis? Het is en blijft vervelend. Maar houdt
de Nieuwsbrieven en de website in de gaten.
We trekken in deze dienst samen op als RK parochie Petrus Banden, de Hagediensten,
Immanuel en Catharijne. Voorgangers uit deze kerken zullen meewerken, net als zangers.
Zondag 30 januari
Lucas laat in zijn versie van het evangelie Jezus na zijn doop en zwerftocht door de
woestijn naar huis terugkeren (hoofdstuk 4 vanaf vers 14). Daar pakt hij op de sabbat in
de synagoge een boekrol. En leest uit Jesaja beloftevolle woorden over het aanbreken van
het genadejaar van de HEER. En als hij klaar is heeft hij het lef om te zeggen dat deze
schrifttekst op dat moment in vervulling is gegaan. De aanwezigen zijn eerst met stomheid
geslagen, maar roeren zicht daarna danig. En blijkt het spreekwoord dat een profeet niet
welkom is in zijn vaderstad ook hier te gelden.
Zondag 6 februari
We hopen van harte met elkaar dat we op deze zondag samen met wijkgemeente
Immanuel weer een Kliederkerk kunnen doen. De eerste in november was een groot
succes waarbij jong en oud samen het Bijbelverhaal ontdekten van hoe we samen één
lichaam vormden en iedereen zijn steentje bijdraagt. Deze keer staat het slotakkoord van
de Bergrede centraal. Jezus maakt de vergelijking tussen bouwen op rots en zand. Wie
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Zijn woorden hoort en doet, is als iemand die bouwt op een rots. Dat huis blijft staan in
weer en wind.
Ook voor deze dienst geldt: het is afhankelijk van of er versoepelingen zijn van de coronamaatregelen of het door kan gaan. Als deze dienst moet worden uitgesteld is er uiteraard
een online dienst.
WEEK VAN GEBED 2022 – LICHT IN HET DUISTER
Tijdens de Week van gebed voor eenheid van
christenen komen christenen uit allerlei tradities en
confessies over de hele wereld bijeen om te bidden
voor de eenheid van de kerk. Het materiaal voor
2022 is voorbereid door de Raad van Kerken in het
Midden-Oosten. De keuze van de teksten is
geïnspireerd op het bezoek van de wijzen aan de
pasgeboren koning, zoals beschreven in Mattheüs 2
vers 1-12, met name vers 2: ‘Wij hebben zijn ster
zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’
Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor
ons als christenen. Volgens Mattheüs 2 vers 1 tot 12 is de verschijning van de ster een
langverwacht teken van hoop. Deze brengt de magiërs uit het Oosten, ook wel bekend als
wijzen of koningen, naar de plaats waar de Redder wordt geopenbaard. De ster is een
geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. De stralen
leiden de wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus. Als het licht van
de wereld is Hij in onze duisternis gekomen. Dit deed Hij om voor ons de weg naar de
Vader te verlichten, zodat wij zijn liefde zouden kennen en door Hem eeuwig zouden
leven. Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
Eenheid: een gemeenschappelijke zoektocht
Van oudsher staan de magiërs symbool voor de verschillende volken op aarde. Ze komen
uit verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar ze worden gedreven
door hetzelfde verlangen om de pasgeboren koning te zien en te leren kennen. Ze komen
samen om Hem te aanbidden. Zo verbeelden de magiërs de eenheid die God voor alle
volken wenst.
Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid is dit jaar voorbereid door christenen
uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar
spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak
ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de
volken daar te leiden. De ster van Bethlehem is een teken dat God met zijn volk meegaat,
hun pijn voelt, hun geschreeuw hoort en hen compassie betoont. Ook in veel andere delen
van de wereld lijden onschuldige mensen onder geweld, onrecht en onderdrukking. In die
omstandigheden zoeken mensen naar een teken dat God met hen is. Ze zoeken de
pasgeboren koning van zachtmoedigheid, vrede en liefde. Maar waar is de ster die de weg
naar Hem wijst?
Eenheid: een verlangen van God
Het is de roeping van de kerk om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die
het licht van de wereld is. In woord en daad zijn christenen geroepen om de weg naar
Christus te verlichten, zodat Hij opnieuw voor de volken zichtbaar zal worden. Door
verdeeldheid onder christenen wordt dat licht echter verduisterd, waardoor anderen de
weg naar Christus niet kunnen vinden. Omgekeerd worden christenen die verenigd zijn in
het aanbidden van Christus juist een teken van de eenheid die God verlangt voor heel zijn
schepping. Daarom bidden we tijdens deze gebedsweek wereldwijd opnieuw voor die
eenheid. Opdat de Geest onze harten verandert en ook wij schijnen als licht in het duister.
Giften
Via Gerrit van Dijk zijn giften van € 20 en € 25 ontvangen voor de kerk. Waarvoor
hartelijk dank.
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Het Griekse alfabet
Dominees moeten dat uit hun hoofd leren. Bij het begin van de studie was er in Leiden een
stoomcursus Nieuwtestamentisch Grieks, iets anders dan het Attische Grieks van het
gymnasium. In een week tijd leerde je veel voorkomende zinsconstructies kennen en
daarna ging je het Evangelie van Markus door en kwam je dat alles tegen. Alpha, delta,
omikron, zo leert u het als gemeente ook, maar dan aan de naam van de virussen.
Tussengelegen letters geven virussen aan die niet zo bekend geworden zijn, maar die er
wel zijn. Men heeft niet willen kiezen voor de landen waar de virussen vandaan komen
(b.v. Indiase variant) maar gebruikt deze letters.
Januari 2022. Omikron dus. Een keihard gegeven. Waar we niet op hadden gerekend.
Wéér een lockdown, wéér elkaar niet ontmoeten, weer online vergaderingen en
oplossingen bedenken hoe we de dingen moeten aanpakken. Dat dingen je een boost
konden geven, wisten we wel. Maar dat we er een werkwoord van gingen maken, niet. Zo
kun je elkaar vragen of je al geboosterd bent. Al met al zorgen deze Griekse letters
wereldwijd voor verwarring, voor mismoedigheid. Daarnaast is er ook alom politieke
onrust en polarisatie. Mensen lijken elkaar niet meer te kunnen en te willen verstaan.
Wie heeft gezag en ontzag voor wie.
Zo gaan we het nieuwe jaar in. Als gemeente. Dat maakt uit. Omdat we niet op onszelf
zijn, onszelf niet in het leven hebben geroepen. Maar omdat we gemeente zijn van de
Heer van Pasen, van de Levende. Elke zondag vieren we dat. Elke zondag zijn er daarom
andere geluiden dan de mismoedige. Altijd is er die àndere Kant. Het Kerstkind kwam in
onze mismoedigheid en zwakte, in ons niet weten, in onze bezorgdheid om onszelf en om
de wereld waarin we leven. Hij werd er totaal mee verwant. Tot in de dood. ’s Zondags
vieren wij dat het daar niet bij bleef. Dat er in Hem nieuw leven is. Het begin en het einde.
Daarom zegt Hij in het laatste bijbelboek: ‘Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de
laatste’. ‘Woorden van de Heer’ klinkt het dan uit de mond van de lector. En dan zeggen
we als gemeente: ‘Wij danken God’.
Gaan we zo het nieuwe jaar in, met moed en vertrouwen!
Dat wens ik u, mede namens collega Gerrit van Dijk,
Aleida de Hoog
P.S. In het decembernummer werd de verantwoording van de volgende giften
ongelukkigerwijs samengevoegd met andere giften, niet door mij ontvangen. Voor de
helderheid daarom een herhaalde verantwoording: Het gaat om twee giften, een van
€ 60,- van mw. NN uit dankbaarheid en een van € 25,- van dhr. NN, eveneens uit
dankbaarheid. Beide bestemd voor kerkenwerk.

Wijkgemeente Immanuel
Rondom de erediensten
Op zondag 16 januari vieren we het Heilig Avondmaal. In brood en wijn reikt God ons Zijn
liefde en vergeving aan. In zijn boek “De weg naar de vrede” schrijft Henri Nouwen: “Het
gaat om het verbonden zijn van bidden en leven. Hoe dichter je bij het hart van God bent,
des te dichter kom je bij het hart van de wereld, des te dichter kom je bij anderen. God is
een veeleisende God, maar als je je hart aan God geeft, vind je wat je hart verlangt. Daar
zul je ook je broeders en zusters vinden.”
Hoe we precies vorm gaan geven aan deze viering is uiteraard afhankelijk van de
coronamaatregelen. Houd daarom de nieuwsbrief goed in de gaten!
Op zondag 23 januari is inmiddels traditioneel de oecumenische viering met de kerken in
ons dorp met het gebed voor de eenheid van de christenen, ook wereldwijd. Thema: “Licht
in het duister”. Het materiaal voor 2022 is voorbereid door de Raad van Kerken in het
Midden-Oosten. De keuze van de teksten is geïnspireerd op het bezoek van de wijzen aan
de pasgeboren koning, zoals beschreven in Mattheüs 2 vers 1-12, met name vers 2: ‘Wij
hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.”
Ook hier geldt: houd de nieuwsbrief in de gaten, want daarin komt informatie over hoe dit
vorm krijgt. Dat geldt eveneens voor de gebedsweek hieraan voorafgaand.
Op zondag 30 januari hoop ik in de morgendienst voor te gaan.
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Op zondag 6 februari gaat emeritus-predikant ds. Cees de Jong uit Houten voor.
We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe!
Nationaal Gebed voor vrede en verbinding
Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een
Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen
mensen, in geloofsgemeenschappen en samenleving naar aanleiding van de aanhoudende
coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en
eenheid. In een programma van 20.00 – 21.30 uur spreken diverse christelijke
vertegenwoordigers een gebed uit. Daarnaast wordt er aan de hand van persoonlijke
verhalen duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt. Het programma is live te volgen
via www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO. Overige initiatiefnemers zijn de
Protestantse Kerk in Nederland, MissieNederland, Niet Alleen, de Raad van Kerken in
Nederland en Samen Kerk in Nederland.
Tijdens de momenten van gebed in het avondprogramma kunt u, kun jij thuis meedoen.
Van harte aanbevolen!
Geest van nieuw begin – Franck Ploumen
U licht in ons midden
Die ons roept: ‘Mens waar ben je?’
Die ons zegt: ‘Heb je naaste lief.’
Laat Uw licht over ons komen
dat wij worden
liefde tegen haat,
licht tegen duisternis,
mens, medemens en naaste.
Dat Uw woord in ons mag wonen
en wij spreken
vreugde tegen angst,
moed tegen onmacht in,
hoop, levenskracht en vrede.
U licht in ons midden
Die ons roept: ‘Mens waar ben je?’
Die ons zegt: ‘Heb je naaste lief.’
Tenslotte
Ondanks de lockdown kunnen we terugzien op drie prachtige kerstdiensten – kerstavond
uit de Grote Kerk, het muzikale feest op kerstmorgen in ’t Hoge Licht, en de verbindende
kerstzangviering met Traject24 op Tweede Kerstdag. Dankbaarheid is er voor de inzet van
zovelen.
Ook namens Ans wil ik u, jou bedanken voor de vele kerstkaarten en goede wensen, een
prachtig kerstpakket namens de wijkgemeente en appjes. Dat doet goed.
Rond de Kerstdagen kruiste veel verdriet ons pad door drie ingrijpende overlijdens in
familie- en vriendenkring. Wat is het kostbaar om te vertrouwen dat je in goede machten
liefderijk geborgen bent.
“In goede machten liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag. God is
met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag.” (Bonhoeffer)
Met hartelijke groet, in Christus verbonden,
ds. Henk Reinders

Parklaankerk
De Parklaankerk blijft tijdens de lockdown gesloten voor vieringen. Wel kunt u via
livestream de vieringen volgen. Op zondagen kunt u vanaf 10.15 uur contact maken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2563-Parklaankerk-Driebergen
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Agenda
21 jan. Filmhuis ‘Ni juge ni soumise’, 20.00 uur
01 feb. Filmhuis ‘Dolor y Gloria’, 20.00 uur

Traject24
Bij de zondagse bijeenkomsten
De sprekers voor de komende weken staan vermeld in het overzicht aan het begin van dit
Kerknieuws. Wat corona betreft volgt Traject24 de landelijke richtlijnen. In december zijn
we begonnen om de bijeenkomsten alleen online te maken; dus alleen de medewerkers
mogen aanwezig zijn in ’t Hoge Licht. Via www.kerkdienstgemist.nl blijven dus de
zondagse bijeenkomsten steeds te volgen.
Bericht van het bestuur
“Geliefde gemeenteleden, graag wensen we iedereen een gezegend en gezond nieuw jaar
toe. Een jaar dicht bij God en waarin we elkaar ruimschoots kunnen ontmoeten. Het oude
jaar moesten we onverwacht afsluiten in een lockdown. Gelukkig wel met het vooruitzicht
op een nieuwe predikant in het nieuwe jaar. Na een unanieme stemming vanuit de
aanwezige gemeenteleden, brengen we als bestuur in de eerste week van januari een
beroep uit op ds. Marien Kollenstaart. Marien heeft vervolgens drie weken de tijd om ons
verzoek te overdenken. Daarna hopen we concrete afspraken te kunnen maken over het
moment dat hij bij ons betrokken zal zijn.
We zitten helaas nog in de situatie dat alleen medewerkers van de online samenkomst
aanwezig mogen zijn in ‘t Hoge Licht. We willen iedereen aanmoedigen om elkaar wel
veilig op te blijven zoeken en bijvoorbeeld de online samenkomst op zondag samen te
bekijken onder het genot van een huisgemaakt kopje koffie of thee. Laten we blijven
omzien naar elkaar. Als je ergens hulp bij nodig hebt, geef dat bij ons aan.
Hoewel door de lockdown het eind van het jaar en diverse feestelijkheden rond de
kerstdagen anders zijn gelopen dan gehoopt en verwacht, willen we uitzien naar de
mogelijkheden van het nieuwe jaar. Delen in de hoop en verwachting die mensen al
eeuwen putten uit de aanwezigheid van God in ons leven. In Psalm 84, die ook leidend is
voor ons jaarthema (Welkom in Gods huis), staan de volgende mooie verzen waarin we
ons richten op Degene die hoop, groei en bloei geeft. Als bestuur bidden we dat jullie en
onszelf toe voor het nieuw jaar: Gelukkig zijn mensen die verlangen naar U, want bij U
vinden ze kracht. Als ze door droge velden lopen, worden die groen en fris. Uw regen laat
alles weer groeien. (verzen 6 en 7).”
Bij deze woorden van het Traject24-bestuur sluit ik me graag aan: Gelukkig zijn mensen
die verlangen naar God. Dat geluk wens ik jullie als lezers toe voor 2022!
Roel Vermaas, traject24@gmail.com / 0343-517768 / www.traject24.nl

Silverein (voorheen De Brug)
Sparrenheide
Wederom voorlopig geen kerkdiensten c.q. zingend geloven door de corona maatregelen.
Door de hoge besmettingscijfers en ondanks de boosterprik moeten we nog steeds heel
erg voorzichtig zijn. Het virus is onzichtbaar en heeft geen pootjes. Bovendien vraagt het
vreselijk veel werk voor de zorg als er maar weer verdenkingen zijn. Denk maar aan
iedere keer weer een pak aantrekken, bewoners testen etc. Activiteiten zijn zo veel
mogelijk op de kamer gedaan en konden we via foto’s zien op Familienet. Een dikke
chapeau voor het personeel dat ook Sparrenheide weer heel mooi versierd had.
Ruim een jaar na het overlijden van haar man is toch nog wel onverwacht overleden
mevrouw Vinke. Zij en haar man hebben in een ver verleden zich bezig gehouden met het
voormalige Akkergebouwtje van Wijk 1. Ook mevrouw Hoogestein van de Meerzorg is
overleden. Beiden waren een regelmatige bezoeker van onze kerkdiensten. Op kamer 131
is komen wonen de heer. J.W. Glashouwer. We hopen dat hij een goede tijd in het huis
mag hebben.
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Een nieuw jaar ligt voor ons. We hopen en bidden dat we daar met wijsheid, inzet en
enthousiasme op een goede wijze invulling aan kunnen en zullen geven. Want kerk dat
zijn we samen. Ondanks alle beperkingen van deze tijd hebben we samen laten zien dat
de PG Driebergen is blijven omkijken naar elkaar. Toch wel iets om trots op te wezen. Op
22 januari start de actie Kerkbalans weer. We willen iedereen van harte uitnodigen om
weer deel te nemen. De coronacrisis had en heeft grote gevolgen. Niet alleen voor de
samenleving maar ook voor ons als kerk. De onlinediensten worden goed bekeken. Deze
manier van omzien naar elkaar bracht extra kosten met zich mee en ook waren er minder
inkomsten door het wegvallen van het collecteren op de vertrouwde manier. Uw steun in
2021 is daarom van groot belang voor de toekomst van onze plaatselijke kerken.
Met een hartelijke groet, Elly Heek – van Doorn

Rehoboth
Tiny Liebeek heeft mij gevraagd om het stokje over te nemen voor het plaatsen van
nieuws vanuit Rehoboth.
Binnen Rehoboth zijn de gevolgen van corona merkbaar en zichtbaar. We hebben te
maken met veel uitzendkrachten vanwege tekorten in de zorg, maar ook dat
zorgmedewerkers soms verplicht thuis moeten zitten vanwege besmettingen thuis. En ook
hier net als elders, tekorten in de zorg.
Het is pittig en het komt de zorg aan de bewoners niet ten goede.
Op woensdag 12 januari zal de maandopening wel door gaan en dat is fijn voor een aantal
bewoners die hier trouw aan deel nemen.
We hopen en bidden dat er snel verandering komt in de huidige situatie zodat er weer
meer mogelijk is voor onze bewoners.
Namens de pastorale commissie Rehoboth,
Jenny van Voornveld

Algemene informatie
Geef vandaag voor de kerk van morgen
In de aanloop naar de Actie Kerkbalans
De Werkgroep Geldwerving heeft de
afgelopen tijd de actie voor dit nieuwe jaar
weer voorbereid. Opnieuw met het thema
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Vorig jaar heb ik als lid van deze werkgroep
over ‘geld geven’ een artikeltje voor
Kerknieuws geschreven. Dit jaar mag ik het
opnieuw doen.
Concreet gaat de Actie van start op
zaterdag 15 januari en eindigt op de 29e. In
deze periode gaan de ‘lopers’ langs bij hun
adressen om de envelop met brief,
toezeggingsformulier en folder bij de actieve
leden te bezorgen en de antwoordenvelop meestal een week later - weer op te halen.
Inkomsten en uitgaven in balans
De Actie Kerkbalans gaat over het in balans houden van de inkomsten en uitgaven van de
kerk. Hiervoor wordt elk jaar een begroting gemaakt. Voor de inkomsten worden wij als
gemeenteleden benaderd om alle kerkelijke plannen mogelijk te maken. En omdat het
over geld gaat - en dat gaat ieder van ons persoonlijk aan - is het nuttig om stil te staan
bij wat de Bijbel over geld en geven zegt.
Op heel wat plaatsen in de Bijbel gaat het over geven. Ook Jezus heeft er herhaaldelijk
over gesproken. En sommige gelijkenissen of uitspraken van Jezus hebben er indirect mee
te maken. Geven aan de kerk is bijvoorbeeld ook investeren in een goede zaak. En de
meesten van ons kennen wel de gelijkenis van de zaaier, waarbij het erom gaat dat Gods
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Woord in goede aarde wordt gezaaid en vrucht draagt. Ook Paulus spreekt daarover: “Wie
karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten” (2 Korintiërs
9:6 - NBV’21). Dus als we een ruime oogst willen zien, zullen we ook royaal moeten
zaaien.
Een gevende God
Als we willen zaaien - investeren, geven - dan hebben we in God een goed voorbeeld. We
mogen Hem kennen als een gevende God. Hij geeft ons leven, Hij geeft bestaan. Het
bekendste Bijbelvers (Johannes 3:16) spreekt erover dat God ons zijn Zoon gegeven
heeft; Jezus is gegeven voor ons. Dat karakter van God mogen wij weerspiegelen en zo
mogen ook wij gevers zijn.
Nog zo een pakkende uitspraak vinden we in 2 Korintiërs 9:7,8: ”Laat ieder zo veel geven
als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig
geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle
opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei
goed werk.”
Tienden geven
Nog even iets over tienden geven. De oorsprong in de Bijbel ligt hierin dat in het beloofde
land Kanaän elke stam zijn eigen stuk land kreeg om van te leven. Maar de Levieten en
priesters niet, zij moesten dienstdoen in de tempel en daarom moesten de andere
stammen 10% bijdragen voor deze groep 'geestelijke werkers’ en het werk in de tempel.
Zou je voorzichtig kunnen stellen dat van onze tienden de predikanten worden betaald?
Ook in Maleachi 3 wordt hierover gesproken. Het volk was gestopt met het geven van
tienden; een slechte zaak. We lezen daar die uitdagende woorden van God (verzen 1012): ” Stel Mij maar eens op de proef – zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle
tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of Ik niet
de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op je land laat neerdalen.
Ik zal de sprinkhaan onschadelijk maken zodat hij de opbrengst van je akkers niet meer
kan verwoesten, en de druiventros zal niet meer verdorren in je wijngaarden – zegt de
HEER van de hemelse machten. Alle volken zullen jullie gelukkig prijzen, want jullie zullen
wonen in een heerlijk land – zegt de HEER van de hemelse machten.”
Dus eigenlijk hier opnieuw dat uitdagende: royaal zaaien, geven en dan zal God belonen,
rijkelijk zegenen.
Dit zijn zomaar een aantal plekken in de Bijbel waar het thema ‘geven’ aan de orde komt.
Ik hoop van harte dat u bij het invullen van het toezeggingsformulier bij de Actie
Kerkbalans die Bijbelse motieven en aansporingen laat meewegen.
En als Werkgroep Geldwerving roepen we iedereen natuurlijk op: Geef vandaag voor de
kerk van morgen!
Roel Vermaas
(lid van de Werkgroep Geldwerving)
Online bijbellezen nu vooral per smartphone
Liefde, licht en vrede zijn voor het derde jaar op rij de meest
gebruikte zoekwoorden van digitale bijbellezers. Psalm 23 is
terug als populairste bijbeltekst.
En de NBV21 is hard op weg om de meest gebruikte vertaling
te worden. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van bijbelplatform
debijbel.nl van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
(NBG).
‘Het jaaroverzicht laat zien dat bijbellezers op zoek zijn naar positieve inspiratie uit de
Bijbel’ zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘In de top-7 van meest gebruikte
zoekwoorden staan naast de bovengenoemde drie ook hoop, wijsheid en vertrouwen.
Verder zie je – bijvoorbeeld aan de meest gelezen blogs – dat mensen een weg proberen
te vinden in de coronacrisis.’
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Record
Online bijbellezen werd dit jaar voor het eerst vaker gedaan met een mobiele telefoon dan
met een laptop of desktop. Op http://www.debijbel.nl staan 35 vertalingen, Bijbel Basics
en een schat aan informatie over de Bijbel. In totaal ging de Bijbel 21,3 miljoen keer
digitaal open op dit Nederlands-Vlaamse bijbelplatform. Dat is een record: 25% meer dan
de 16,9 miljoen keer in 2020. Het aantal bezoekers steeg van 1,1 miljoen naar bijna 1,3
miljoen. De twee topdagen waren 13 oktober, toen de vernieuwde vertaling NBV21
verscheen, en Bijbelzondag 31 oktober, elk met circa 82.000 bezoekers.
De NBV21 is in de app Mijn Bijbel nu al de meest gelezen bijbelvertaling. Ook voor
artikelen en blogs over de NBV21 was veel belangstelling.
Meest gelezen bijbelpassages
Het Jaaroverzicht meldt ook welke bijbelgedeelten het meest gelezen werden. In de
Nieuwe Bijbelvertaling was dat – net als van 2017 tot en met 2019 - Psalm 23. In 2020
was dat Johannes 1. In de NBV21 was het favoriete hoofdstuk Lucas 1; in de Herziene
Statenvertaling Romeinen 8. In de Bijbel in Gewone Taal was dit Psalm 91, met een piek
rond 8 oktober. Toen meldde voetballer Jurriën Timber in dagblad Trouw dat hij voor elke
wedstrijd deze psalm leest.
Hoop, veiligheid en ziekte
De blogs trokken iets meer lezers: 442.500 tegen vorig jaar 425.000. Tot de toppers
behoorden blogs over hoop, veiligheid en ziekte, zoals Hemelvaart, een feest van hoop, Op
hoop van zegen (over een bezoek van de Almeerse pastor Bert Noteboom aan een
sterfbed) en 7 bijbelse gedachten om je veilig te voelen.
Ook de zomerserie over de negen vruchten van de Geest uit Galaten 5 deed het goed. De
best bekeken aflevering was de vlog Ik wil het nú! over geduld, van jongerenwerker
Shelton Telesford.
Mijn Bijbel, Bijbel Basics en leesplannen
Mijn Bijbel, de gratis NBG-app gekoppeld aan debijbel.nl, kreeg 80.000 nieuwkomers en
heeft nu 146.000 actieve gebruikers. De app biedt de Bijbel in diverse vertalingen en in
audio, blogs en leesplannen. De meest gebruikte leesplannen waren het Bijbelleesrooster
2021, het paasleesplan 40 dagen met Marcus en De vrucht van de Geest. Van
kindernevendienstmethode Bijbel Basics groeide het aantal downloads van 173.000 naar
254.000 en het aantal gebruikers van 13.000 naar 18.000.
Webinars
Vanwege corona hield het NBG een aantal interactieve webinars. Ook die trokken veel
deelnemers. Het webinar Nooit meer een kleurplaat, over kindertheologie, werd bekeken
door 2.437 geïnteresseerden. Het webinar Vijf sleutels van bijbelvertalen: maak kennis
met de NBV21 trok 1.896 kijkers.

Deadline KerkNieuws 2 > 4 februari 2022
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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

Algemene Kerkenraad
Voorzitter: K. van der Kooi (06-17475319)
Mail: cornelisvanderkooi@gmail.com
Scriba: J. Koerts (0343-512869)
mail: scriba@pgdriebergen.nl

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag,
telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van
09.00 tot 9.30 uur, (030-7852218) of 0621893914; mail:
dsmadehoog@wgcatharijne.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

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

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-immanueldriebergen.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

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

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
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