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Gemeente Driebergen-Rijsenburg 

KerkNieuws 

 

Jaargang 12, nummer 5, 04-05-2022, redactiekerknieuws@live.nl 

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente 

en de Vrijzinnigen Nederland 

 

 
Kerkdiensten 
 

ZONDAG 8 mei  

Plaats Tijd Voorganger Opmerking 

Grote Kerk 10.00 Ds. Gerrit van Dijk Doopdienst 

’t Hoge Licht 10.00 Ds. F.G. Immink, Woudenberg  

Parklaankerk 10.15 Ds. J. Werner – van Sloten  

’t Hoge Licht, Traject24 12.00 Nick de Graaf  

Sparrenheide 10.30 Ewoud Jonker  

 

 

ZONDAG 15 mei  

Plaats Tijd Voorganger Opmerking 

Grote Kerk 10.00 Ds. Aleida de Hoog  

’t Hoge Licht 10.00 Ds. Henk Reinders m.m.v. cantorij o.l.v. 

Lieke Geraats 

Parklaankerk 10.15 Prof. Dr. J. Goud  

’t Hoge Licht, Traject24 12.00 Marien Kollenstaart  

Sparrenheide 10.30 Ds. Gerrit van Dijk  

 

 

ZONDAG 22 mei 

Plaats Tijd Voorganger Opmerking 

Grote Kerk 10.00 Ds. Wija v.d. Kaaden   

’t Hoge Licht 10.00 Predikant-in-opleiding Ewoud 

Jonker, de Bilt 

 

Parklaankerk 10.15 Ds. W. Stronkhorst  

’t Hoge Licht, Traject24 12.00 Gerard Kansen  

Sparrenheide 10.30 Arjen Vaartjes  

Grote Kerk 19.30 Hester van Gurp Sing Inn 

 

 

DONDERDAG 26 mei, Hemelvaart 

Plaats Tijd Voorganger Opmerking 

Grote Kerk    Gezamenlijke dienst 

’t Hoge Licht 10.00 Ds. W. Poldervaart, Voorthuizen Gezamenlijke dienst 

 

 

ZONDAG 29 mei 

Plaats Tijd Voorganger Opmerking 

Grote Kerk 10.00 Ds. Aleida de Hoog   

’t Hoge Licht 10.00 Aaldert van Soest, Baarn     

Parklaankerk 10.15 Ds. J. Kubacki  

’t Hoge Licht, Traject24 12.00 Maarten en Nelleke Slot  

Sparrenheide 10.30 Coby van den Boogaard  
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Collectebestemmingen 
 

Zondag 8 mei: KiA: ZWO collecte: Libanon - Lichtpunten voor Syrische 

vluchtelingen 

Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaren hun land ontvlucht vanwege het 

oorlogsgeweld. Velen zijn o.a. terechtgekomen in buurland Libanon, en leven er in grote 

armoede. Zo goed en zo kwaad als het kan, proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen. 

In Libanon is een trainingsprogramma opgezet om te gaan werken in de thuiszorg en 

basisgezondheidszorg.  

Van harte aanbevolen. 

 

Zondag 15 mei: Stichting de Hoop 

Stichting De Hoop is een ggz-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De 

Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, 

psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratietrajecten en 

heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners en ouders. Mensen die zijn vastgelopen 

in het leven, kunnen ook terecht bij De Hoop ggz in Dordrecht. Zowel mensen met een 

verslaving als met psychosociale problemen zijn welkom. Bij De Hoop wordt niet alleen 

gewerkt aan het oplossen van deze problemen, maar krijgen mensen ook de kans om 

opnieuw te leren leven, te leren werken en - indien van toepassing - te leren opvoeden. 

 

Zondag 22 mei: KiA: ZWO: Cuba (oud project) 

De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger lange tijd door de overheid ingeperkt. 

Nu bloeien ze weer op en dat in een tijd waarin de samenleving hen hard nodig heeft. 

De crisis heeft zijn weerslag op ouderen, zieken en kinderen. Kerk in Actie ondersteunt 

kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken 

diaconale activiteiten op te zetten. 

Wij vragen uw steun. 

 

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag): IKON/Wilde Ganzen 

Stichting Wilde Ganzen is een van oorsprong protestantse Nederlandse organisatie, die wil 

bijdragen aan een beter leven voor mensen die in armoede leven. De stichting stelt 

mensen in staat om initiatieven ter bestrijding van armoede zelf uit te voeren. 

Wij vragen uw steun. 

 

Zondag 29 mei: Diaconale vakanties (PKN Vakantiebureau) 

Het Steunfonds geeft financiële ondersteuning aan de vakanties van 

www.hetvakantiebureau.nl. Deze worden georganiseerd voor senioren en mensen die in 

het dagelijks leven zorg nodig hebben en niet met reguliere vakanties meekunnen. 

Met uw donatie kunnen onder andere zaken als aangepaste vervoersmiddelen, 

recreatiemiddelen of excursies worden bekostigd. Met deze middelen kunnen wij ook voor 

senioren en mensen met een zorgvraag een onvergetelijke vakantie realiseren! 

 

Opbrengsten van collectes 

Hieronder vindt u een overzicht van de totale, afgeronde opbrengsten (via kerkzak, 

kerkapp en bank) van collectes in maart. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Maart  Totaal  ( € ) 

Kerk 1.219 

06  St. Sofak 543 

13 CaféGA 609 

20  St. Chris 

Voorkom 581 

27 SchuldHulp 284 

Oekraïne 11.860 

 

 

http://www.hetvakantiebureau.nl/
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Wijkgemeente Catharijne 

 
BIJ DE KERKDIENSTEN 

Zondag 8 mei is er een doopdienst, Katy Schimmel, 

dochter van Ingrid en Harry wordt gedoopt. Een paar 

dagen later vertrekt het gezin voor een periode van 

drie jaar naar Cambodja in verband met werk. Wij 

bidden dat God met hen meegaat en dat de 

verbondenheid ook over afstand blijft bestaan. 

Zondag 15 mei   

Deze zondag is de 5e zondag van Pasen. We doen er in de kerk een aantal zondagen over 

om op de betekenis van de opgestane Heer te reflecteren. En diezelfde levende Heer heeft 

daarin voorzien. Vóór zijn dood heeft Hij veel gezegd tegen zijn discipelen over zijn 

afscheid, over de tijd die zij samen zonder Hem hebben, over de Geest die hen in het 

vervolg zal leiden. Uit die afscheidswoorden horen wij vanmorgen: Johannes 13: 31-35. 

Uit het Oude Testament horen we Deuteronomium 6: 1-9. Gerard van Donselaar is de 

lector en Rogier Postma bespeelt het orgel. 

Zondag 22 mei gaat Wija van de Kaaden voor in de dienst. Zij is één van de geestelijk 

verzorgers van Bartimeus. Het is fijn dat zij in ons midden is en op deze manier de 

verbondenheid zichtbaar maakt tussen onze wijkgemeente en Bartimeus. 

Zondag 29 mei is er een bijzondere dienst waaraan het kerkkoor o.l.v. Wouter Harbers 

meewerkt. Zij zingen delen uit de Deutsche Messe van Franz Schubert. Een mis in een 

protestantse kerk?! Ja, dat is een mooie gelegenheid om voor het voetlicht te brengen hoe 

onze liturgie na de Hervorming heel anders is geworden, maar toch ook weer raakvlakken 

heeft met de mis. We horen schriftwoorden uit Lucas 24: 33-49, te lezen door Job 

Krijgsman. In deze dienst is ook de kunstenares Ria van Kooten aanwezig. Van haar hangt 

in het kader van ‘Feest van de Geest’  een kunstwerk in de kerk over de Hemelvaart van 

Christus. (Zie het afzonderlijke artikeltje over het Feest van de Geest elders in dit blad.) 

 

KERK NAAR BUITEN 

Ik volg de opleiding ‘Kerk naar buiten’ in het kader van de permanente educatie voor 

predikanten. Als groep van ruim 20 kerkelijk werkers en predikanten uit verschillende 

kerken trekken we samen op en krijgen les in hoe je als kerk van betekenis kunt zijn voor 

buiten. Dat is iets dat de kerk van meet af aan gedaan heeft. Aan het eind van het 

Mattheus-evangelie zegt Jezus tegen zijn vrienden dat ze alle volken tot zijn leerlingen 

moeten maken en dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat hebben ze 

gedaan en wereldwijd zijn er tegenwoordig meer dan twee miljard christenen. En dat 

aantal groeit nog elk jaar. Maar niet in Nederland. Hier laten peilingen zien dat het aantal 

steeds verder daalt. 

Geeft de opleiding nu antwoorden op hoe je 

de kerken weer vol kunt krijgen? Het 

antwoord daarop kan kort zijn: nee. Daar 

gaat het niet om. Wat doen we dan wel? 

Bijvoorbeeld bezig zijn met de gedachte dat 

God op Zijn manier allang bezig is in deze 

wereld. Dat wordt met een Latijnse term de 

missio Dei genoemd, de missie of zending 

van God. Als wij geloven dat God betrokken 

is op deze wereld, dan is de kunst om als 

kerk te ontdekken waar dat gebeurt en hoe 

wij daarbij kunnen aansluiten.  

Dat is dus iets anders dan dat wij de wereld wel even zullen vertellen hoe het zit met God 

en ze bekeren. Nu voelen veel mensen zich in de kerk verlegen met hoe je als kerk 

getuigen kunt zijn. De missio Dei gedachte wil helpen om meer ontspanning te brengen. 

 

Ook in Driebergen zijn we kerk naar buiten. Elke woensdag staat de kerk open en er zijn 

veel eetgroepen en andere activiteiten waarbij we als kerk uitnodigend en dienend in de 

samenleving aanwezig willen zijn. Maar we merken ook dat het lastig is om jongere 

generaties aan te spreken met het verhaal van Jezus en ze blijvend daarbij te betrekken. 
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Als gemeente kijken we naar de toekomst en hebben daarbij gezegd dat we meer kerk 

naar buiten willen zijn. Dat gaat niet vanzelf. En de opleiding reikt ook geen pasklare 

oplossingen aan. Het is een weg die we samen zullen moeten gaan. Een weg die een lange 

adem vraagt. Maar we mogen er op vertrouwen dat God ons die geeft. Dat Zijn Geest ons 

helpt om op weg te gaan. 

Hoe kijkt u aan tegen kerk naar buiten? Ik ben wel benieuwd naar uw gedachten en 

ideeën. 

Gerrit van Dijk 

 

Persoonlijk 

We beleven een mooi voorjaar, genieten van alles wat uitloopt, alles wat groeit en bloeit. 

Het valt elk jaar samen met het belangrijkste feest van de kerk. Pasen, dat betekent 

leven, lichtheid, vreugde. De levende Heer is daarvan de oorsprong. In schril contrast 

daarmee staat de gewelddadige oorlog in Oekraïne, die ons de adem doet inhouden. Hoe 

gaat dit verder. Wat zijn de gevolgen. Allereerst voor de mensen daar, maar ook en 

daarna voor de hele wereld.  

Na afloop van de paasdienst meldde zich een jonge Oekraïense vrouw bij mij! Het deed 

haar goed onder ons te zijn. Ze verstaat onze taal niet, maar leest als zij de diensten 

bezoekt, de schriftlezing mee in het Oekraïens op haar telefoon. Ze heet Nataliia (spreek 

uit Natalja) en heeft al met enkele gemeenteleden kennis gemaakt. Binnenkort maken we 

in een nieuw! kerkblad uitgebreider kennis met haar. Ze vindt het belangrijk als er voor 

haar volk en land gebeden wordt. Laten we dat doen, ook voor elkaar, met name voor die 

gemeenteleden die de laatste weken een dierbare verloren. Ik wens u/jullie alle goeds! 

 

Hartelijke groet, Ds. Aleida de Hoog 

 

P.S. Ik ontving bij een bezoek een gift voor de kerk ad € 10 van mw. NN 

 

Avonddienst 22 mei 

Op zondag 22 mei is er om 19.30 uur weer een avonddienst in de Grote Kerk. 

We zijn blij dat er weer gezongen kan worden en het gaat dan om een  'Sing-in' . 

Met een vakantie in het verschiet en weer mogen reizen hebben we daarom voor het 

mooie thema gekozen 'de Levensreis', 'zomaar te gaan met de stok in je hand'. We gaan 

met elkaar een mooie muzikale reis maken. 

Albert Blok zal op het orgel begeleiden en Paul van Oosten bespeelt de piano. 

Het gaat een dienst worden met mooie muziek en verbindende teksten. Andere 

medewerkenden zijn Hanneke Sollman en Hester van Gurp. 

 

FEEST VAN DE GEEST 2022 

Twee jaar later dan de bedoeling was, exposeren diverse kunstenaars in diverse kerken op 

de Utrechtse Heuvelrug de kunstwerken die ze toen al van plan waren te tonen. Nu kan 

het er eindelijk van komen. 

Net als in voorgaande jaren begint dit feest op Hemelvaartdag. Vanaf die datum zijn in 

verschillende dorpen hun werken te zien. En op Hemelvaartsdag en op 2e Pinksterdag is 

het aantrekkelijk om per fiets deze kerken aan te gaan. Hopelijk is het dan mooi weer! De 

folders hiervoor zijn in de maak en liggen binnenkort in de desbetreffende kerken. Voor 

verdere informatie, zie de site www.feestvandegeest.nl/heu/ 

In de Grote Kerk in Driebergen poseert de 

Leersumse kunstenares Ria van Kooten. 

Hieronder vindt u informatie over haar 

kunstwerk. Zie ook haar site: 

www.riavankooten.nl 

 

Kunstwerk ‘De hemelvaart van  Christus’ 

In het Toscaanse Lucca staat de basiliek van 

San Frediano, een Romaanse kerk die druk 

bezocht wordt door toeristen. De gevel van die 

kerk is nog steeds herkenbaar als authentiek 

voorbeeld van de Romaanse bouwstijl zoals die 

in Lucca en omgeving voorkomt. 

http://www.feestvandegeest.nl/heu/
http://www.riavankooten.nl/
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De Leersumse kunstenares Ria van Kooten gebruikte het mozaïek van de gevel voor haar 

werkstuk. Op het mozaïek is de hemelvaart van Christus afgebeeld. Hij zit op een troon, 

geflankeerd door twee engelen, weergegeven in prachtige kleuren. Van het kunstwerk 

werd een foto genomen, die vervolgens werd vergroot. De kleuren werden sprekender. 

Het onderstuk is van gelakt papier in goud en blauw, opgestikt met de naaimachine en 

bewerkt met krijt. Maar alle aandacht gaat naar het bovenste deel, het tafereel van het 

mozaïek. 

De San Frediano in Lucca is zeer de moeite waard om te bezoeken, zowel van buiten als 

van binnen (de schilderingen in de nissen en een mooi doopvont). 

Maar als u zich vooraf wilt laten inspireren, kom dit kunstwerk dan bekijken in de Grote 

Kerk in Driebergen vanaf Hemelvaartsdag t/m 2e Pinksterdag.  

 

Openingstijden van de kerken zijn in alle meewerkende dorpen van 13.00 – 17.00 uur op 

de volgende data 

• Donderdag 26 mei (Hemelvaart) 

• Zaterdag 28 mei 

• Zondag 29 mei 

• Zaterdag 4 juni 

• Zondag 5 juni (1e Pinksterdag) 

• Maandag 6 juni (2e Pinksterdag) 

 

Samen Leven Gewoon Doen 

Wie kent niet Jorrit Berkel, onze dienstbare en enthousiaste diaken in wijkgemeente 

Catharijne? Sinds een paar jaar maakt Jorrit deel uit van de kerkenraad en woont hij als 

diaken alle vergaderingen bij. Met zijn aanwezigheid en geloofswijsheid heeft hij een 

belangrijke bijdrage. 

Jorrit komt uit Middelbeers in Brabant, zijn moeder woont er nog. Daar bezoekt hij al zijn 

hele leven de katholieke kerk. In Driebergen is het fijner om naar de Grote Kerk te gaan, 

want de katholieke kerk hier kan zomaar samengaan met een andere kerk en je weet dus 

nooit waar je aan toe bent.  

We zien Jorrit regelmatig een kruis slaan, dat is heel gewoon als je Katholiek bent. Maar 

hij laat nog méér zien met zijn handen, want als de dominee de zegen uitspreekt, staat 

Jorrit met beide armen naar voren, handpalmen naar boven, om de zegen letterlijk op te 

vangen. Logisch voor hem, want je moet toch aan God kenbaar maken dat je zijn zegen 

graag ontvangen wil? 

Diaken zijn is leuk. Jorrit is daarnaast sinds kort ook koster, na een poos hulpkoster te zijn 

geweest. Ook dat vindt hij een mooie taak. Helpen zit Jorrit in het bloed, thuis bij zijn 

moeder doet hij graag klusjes, maar ook in Nieuw Salem zien we hem in actie. Koffie 

schenken, koek ronddelen, afwassen. Nog vóór iemand er aan denkt om te gaan opruimen 

is Jorrit al bezig. Met recht een dienaar van de Heer en voor de Heer. Samen geloven en 

samen verantwoordelijkheid dragen voor de kerk? Gewoon Dóen! 

‘Met dit licht laat God zonder woorden zien dat Hij bij ons is. Jezus houdt van alle 

kinderen op aarde’ (Als Jorrit als diaken aan het begin van de dienst de kaars aansteekt, 

spreekt hij deze ware woorden uit). 

hestervangurp@wgcatharijne.nl 06-44267373 

 

Wijkgemeente Immanuel 
 

Rondom de erediensten 

Op zondag 8 mei gaat ds. Gerrit Immink uit Woudenberg voor. Fijn hem weer eens te 

begroeten in ons midden. 

Op zondag 15 mei hoop ik zelf weer voor te gaan. De cantorij o.l.v. Lieke Geraats werkt 

mee aan deze dienst. Mooi om deze jaarlijkse traditie weer op te pakken, temeer daar er 

ook enthousiaste gemeenteleden uit onze wijkgemeente in meezingen. 

Op zondag 22 mei gaat predikant-in-opleiding Ewoud Jonker uit de Bilt voor. Hij sluit met 

deze dienst zijn stageperiode in onze wijkgemeente af. Zondag 24 april ging hij ook bij ons 

voor. Als u er toen niet bij was, heeft u nu de kans om hem te horen. 

Op donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, gaat om 10.00 uur ds. Wim Poldervaart uit 

Voorthuizen voor. Dit is een gezamenlijke dienst met wijkgemeente Catharijne. 

Op zondag 29 mei, gaat ds. Aaldert van Soest uit Baarn voor. 

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe. Het is uitermate plezierig dat 

langzamerhand de meeste gemeenteleden weer terugkeren in de diensten. Wél is het 

mailto:hestervangurp@wgcatharijne.nl
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verrassend om te merken dat er nog altijd een flinke groep meekijkt via het scherm. 

Bijvoorbeeld met Pasen, toen de kerk toch echt goed gevuld was, waren er ook 85 

aansluitingen via internet. Een nieuwe groep luisteraars? 

 

Opbrengst rommelmarkt t.b.v. Oekraïne 

Op zaterdag 23 april werd in ’t Hoge Licht een rommelmarkt 

gehouden. Alle zalen waren goed gevuld met boeken, kleding, 

speelgoed, glaswerk en nog veel meer! Daarnaast was er veel 

en vooral lekker gebakken door gemeenteleden. ’s Ochtends 

was het een gezellige drukte, ’s middags werd het rustiger. 

Rond 13.00 uur was er een kort gedenk- en stiltemoment 

voor de slachtoffers van de oorlog die nog steeds woedt in de 

Oekraïne. Dit moment werd geleid door stagiair Ewoud 

Jonker. Bidden en werken kwamen deze dag mooi samen. 

Aan het eind van de middag was er het mooie bedrag van ruim €1800 bij elkaar gebracht. 

Dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om er iets goeds van te maken. Dank 

aan alle kopers. Of er nog goederen zijn overgebleven? Alle boeken en kleding konden bij 

de Delerij (€ winkel) gebracht worden waar het verkocht wordt ten gunste van 

vluchtelingenwerk. En de overige spullen gingen naar een andere Snuffelmarkt om daar 

alsnog verkocht te worden. Duurzaam dus! 

 

Predikant-in-opleiding 

In de periode van eind oktober tot en met begin december heeft stagiair Ewoud Jonker 

diverse kringen bezocht in de gemeente en ook een paar avonden verzorgd, o.a. bij de 

tienercatechesegroep op vrijdagavond. Daarnaast heeft hij een avond gevuld over Lectio 

Divina. Het is fijn dat dit ondanks beperkingen i.v.m. corona toch allemaal door kon gaan. 

Fijn was ook dat Ewoud zich welkom wist en u hem hartelijk begroet hebt. 

In de maanden april en mei houdt hij zich bezig met voorgaan in erediensten en bij 

bijzondere gelegenheden. Ewoud had al een preekconsent en ging regelmatig elders voor. 

Voor de opleiding moest hij zich vooral richten op bijzondere situaties: een middaggebed 

voor Oekraïne, een dienst in Sparrenheide en zelf wilde hij graag ook twee keer voorgaan 

in onze wijkgemeente, daarbij gemeenteleden uitnodigend te reflecteren op de dienst. 

Mooi en waardevol waren de reacties op zijn eerste dienst op 24 april. Daarnaast heeft 

Ewoud – onder dank aan de familie - mee kunnen lopen in het pastoraat rond een 

overlijden en een rouwdienst in onze wijkgemeente. 

Het was mij een genoegen om als senior-dominee Ewoud te begeleiden op zijn weg. Hij 

hoopt over een half jaar zijn studie te kunnen afronden. Op 22 mei rondt hij zijn stage dus 

af in ons midden. Wij wensen hem Gods zegen en Geestkracht toe op zijn weg. 

 

Ter inspiratie 

Simone Weil, een joodse schrijfster, heeft gezegd: ‘Geduldig wachten vol verwachting is 

de basis van het spirituele leven.’ Wanneer Jezus spreekt over het einde der tijden, juist 

dan heeft Hij het over het belang van het wachten. Hij zegt dat volk zal opstaan tegen 

volk en dat er oorlogen zullen zijn en aardbevingen en hongersnood. De mensen zullen in 

agonie zijn en ze zullen zeggen: ‘Daar is de Christus, Nee, Hij is daar!’ Velen zullen in 

verwarring raken, velen zullen misleid worden. Maar Jezus zegt: wees bereid, blijf 

waakzaam, afgestemd op het woord van God, zodat je alles wat er gaat gebeuren zult 

overleven en vol vertrouwen staande zult blijven in gemeenschap met elkaar voor het 

aangezicht van God (zie Mattheus 24). Dat is de attitude van het wachten, die ons maakt 

tot mensen die in een zeer chaotische wereld kunnen leven en spiritueel overleven. 

Uit: Henri Nouwen, Het uur van de dageraad 

 

Conventie Charismatische Werkgemeenschap Nederland 

Van woensdag 25 mei t/m zondag 29 mei hoop ik 

met een deel van mijn gezin aanwezig te zijn op 

deze conventie die als thema heeft Gerechtigheid en 

Vreugde, Justice and Joy. Mooi is ook dat inmiddels 

diverse gemeenteleden de weg naar de CWN 

gevonden hebben. Velen weten zich gezegend en 

bemoedigd door wat daar gebeurt. Al was het alleen al dat een derde van alle aanwezigen 
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jonger is dan 30 jaar. Voor mij wordt dit een bijzondere conventie omdat ik na 8½ jaar 

voorzitterschap van deze prachtige, inspirerende beweging, de voorzittershamer overdraag 

aan Elsbeth Gruteke, predikant en presentator bij o.a. de EO. Ik kijk in dankbaarheid 

terug. 

 

Tenslotte 

Let in de week voor Pinksteren goed op wat er in uw brievenbus komt, want het kerkblad 

gaat vernieuwen. En dan is Pinksteren een goed moment. 

Met een hartelijke groet uit de pastorie, in Christus verbonden. 

 

Ds. Henk Reinders   

 

 
Parklaankerk  
 

Parklaankerk via livestream 

Op zondagen kunt u vanaf 10.15 uur contact maken via: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2563-Parklaankerk-Driebergen 

 

Agenda 

03 mei: Filmhuis ‘1917’, 20.00 uur 

06 mei: Chez Baas, ontmoetingsmoment, 16.00 – 18.00 uur 

20 mei: Filmhuis ‘Snowden’, 20.00 uur 

26 mei – 6 juni: Feest van de Geest  

 

Uitgelicht > Feest van de Geest, 26 mei – 6 juni 

Het Feest van de Geest is een ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en 

Architectuur van Kerkgebouwen. Dit jaar is het thema: In Vuur en Vlam. De Driebergse 

kunstenaar Roel Berg zal werk exposeren in de Parklaankerk. Verschillende kerken in 

Driebergen, Doorn, Leersum, Amerongen, Maarn, Maarsbergen en Woudenberg doen mee. 

Als u van de ene naar de andere kerk fietst/rijdt, krijgt u veel moois te zien! 

Op de volgende dagen zijn de kerken geopend: donderdag 26 mei, zaterdag 28 mei, 

zondag 29 mei, zaterdag 4 juni, zondag 5 juni en 

maandag 6 juni. Alle dagen van 13.00 tot 17.00 uur. 

Er is een gastheer of gastvrouw aanwezig en op 4 en 5 

juni zal de kunstenaar er zelf ook zijn. 

Voor meer informatie: www.feestvandegeest.nl/heu. 

 

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk 

dan op www.parklaankerk.nl 

 

 

Traject24 
 
Bij de zondagse bijeenkomsten 

De sprekers voor de komende weken staan vermeld in het overzicht aan het begin van dit 

KerkNieuws. Voor de komende tijd staat onze nieuwe voorganger Marien Kollenstaart 

meestal om de twee weken ingeroosterd. Een uitzondering daarop vormt zondag 29 mei. 

Dit is een zogenaamde 5e zondag en dan is er meestal een speciale spreker/voorganger. 

Deze zondag staat het echtpaar Maarten & Nelleke Slot als sprekers in het overzicht; zij 

werken als zendelingen in Spanje. Ze wonen in Ogíjares, een voorstad van Granada met 

13.000 inwoners in het zuiden van Spanje. Maar waarom doen zij gemeentestichting in 

Spanje? Dat is toch al een christelijk land? Jammer genoeg is Spanje net als veel andere 

landen in Europa een zendingsgebied geworden. De kerken lopen leeg en vooral de 

jongere generatie heeft niets meer met de kerk. De meeste mensen die ze ontmoeten 

kennen God niet en staan zeer sceptisch tegenover de kerk. Met deze mensen willen ze 

graag bruggen bouwen van vertrouwen die sterk genoeg zijn om het evangelie te kunnen 

delen. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2563-Parklaankerk-Driebergen
http://www.feestvandegeest.nl/heu
http://www.parklaankerk.nl/
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Inzegening Marien Kollenstaart 

 

We kijken terug op een prachtige, feestelijke intrede-bijeenkomst van zondag 24 april. De 

inleiding op de inzegening werd gedaan door consulent Pieter Both. De uitleg deed hij op 

een bijzondere manier door Marien mee te voeren langs doopvont, avondmaalstel, een 

plek in de gemeente en door de deur naar buitenzicht op Driebergen als dorp; zo 

uitleggend wat zoal de taken voor Marien zullen worden. Bij de inzegening zelf werd Pieter 

bijgestaan door de oud-voorganger Hariët Tarpeh, ds. Henk Reinders en voorzitter Hester 

Touwen. Ieder van hen sprak een speciale zegen over Marien uit. De kinderen 

overhandigden enkele cadeaus als welkom en later in de bijeenkomst sprak Gijs Schaap 

namens de Algemene Kerkenraad Marien toe. Daarna was het woord aan Marien zelf. In 

zijn openingstoespraak - over Johannes 20:19-22 - gaf hij een aantal 'lessen' door die hij 

in dit bijbelgedeelte tegenkomt: 

1. Deel je angst. 

2. Jezus in het midden (niet wij, maar Hij is het geheim van de kerk; hou rekening met 

Hem; nodig Hem uit in je angst). 

3. Vrede (2x): voor jou én de ander. 

4. Vreugde in Hem. 

5. Je krijgt een missie (zoals Jezus; 24/7 naar jouw wereld; een groeiproces en een 

oefenplek). 

6. Hoe? Ontvang de Geest. 

7. Ook Thomassen zijn van harte welkom. 

De hele bijeenkomst is nog te bekijken/beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl 

 

Inmiddels is Marien aan de slag gegaan en zijn eerste acties zijn kennismaken met de 

gemeenteleden. Waarschijnlijk in het volgende nummer van het Kerkblad wat meer 

informatie.  

 

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

 

Sparrenheide 
 
Allereerst even met goed nieuws beginnen. Ook in 

Sparrenheide zijn de regels weer “normaal”. Geen 

mondkapje meer. Hoewel het Covid virus nog 

steeds niet helemaal weg is wordt aangeraden om 

uw verantwoordelijkheid te nemen omdat we wel met kwetsbare mensen te maken 

hebben, maar iedereen is weer welkom. 

Op 29 maart is in de leeftijd van 89 jaar de heer Johannes Koppe van de aanleunwoning 

overleden. Het afscheid heeft in Zeist plaatsgevonden. Op 31 maart is overleden mevrouw  

J. Reitsma op de leeftijd van 88 jaar. Na een dienst in ‘t Hoge Licht is zij in Arnhem 

begraven. Op 6 april is overleden mevrouw Wietske Pen op de leeftijd van 87 jaar. Zij is 

op 11 april bij haar man en zus in Steggerda (Friesland) begraven. Na een korte tijd in 

Sparrenheide is de heer G. Jansen verhuisd naar Beukenstein voor meer zorg. Mevrouw  

Pen en de Heer Jansen zullen we missen in de zondagsviering. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:traject24@gmail.com
http://www.traject24.nl/
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Langs deze weg willen we ook mevrouw Heleen v.d. Brom en de heer Ron Spruit feliciteren 

met hun koninklijke onderscheiding voor o.a. jarenlang kerkenwerk. Ook een felicitatie aan 

het café Goedenavond voor het 15-jarig bestaan. De vaste crew en Hester hebben er op 

vrijdag 22 april jl. weer een fantastische avond van gemaakt. Ontroerend is het om te 

horen dat de bezoekers er altijd zo naar uitkijken. 

Onlangs werd er door de wijkgemeentes Catharijne en Immanuel een 

kliederkerk georganiseerd. Dit is missionair kerk zijn met alle 

leeftijden. Ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen, 

alleengaanden, kortom iedereen is welkom om op een creatieve 

manier samen de betekenis van bijbelverhalen te ontdekken, een 

korte viering te hebben en samen te eten. Samen in het voetspoor 

van Jezus leren gaan. Kliederkerk is volop kerk maar dan anders. 

Maar wat een verbinding. Hulde aan allen die dit georganiseerd 

hebben. Het was echt veel werk. Het thema was deze keer Mattheus 7 

24-27. Voorbeeld: er moest een huis op zand en een huis op steen 

gebouwd worden. Leest u het maar eens na.  

Op 15 mei gaat onze wijkpredikant ds. Gerrit van Dijk voor. Op 26 mei is het 

Hemelvaartsdag. Jezus is klaar met zijn werk op aarde. Hij gaat naar de hemel en vandaar 

zal hij regeren over de hele aarde. Afscheid nemen bij Jezus bestaat niet. Hij zal zijn Geest 

sturen. Wij zijn nooit alleen. Hij is er altijd bij. Hij is in de hemel maar ook hier op aarde. 

“Geest van het licht, daal tot ons neer, zie onze zwakheid aan. Woon in ons hart en laat 

ons Heer, voor U bestaan.” 

Een hartelijke groet van huis tot huis. Elly Heek – van Doorn 

 

Algemene informatie 

 

Zaterdag 14 mei: Petrus band live in de Janskerk te Mijdrecht! 

Petrus komt naar je toe om samen met jou/jullie uit volle borst te zingen! De Petrus band 

(bekend van tv) toert in mei langs plaatselijke gemeenten om gezamenlijk met bezoekers 

geliefde liederen te zingen die te horen waren in het KRO-NCRV-programma Petrus in het 

land. Daarin worden vertrouwde, nieuwe én vergeten liederen uit het Liedboek van een 

nieuw muzikaal jasje voorzien.  

De Petrus band bestaat uit 6 leden, op toetsen, gitaar, cello/bas, sax/fluiten, 

viool/percussie en zang. Het bezoek van deze band is niet alleen een concert maar ook 

een avond met veel samenzang!  

Trakteer jezelf op een avond, gevuld met muzikale verhalen van God, kom onder de 

indruk, laat je inspireren, krijg energie van het samen zingen, geniet van het tot leven 

komen van de liederen, vertolkt door een geweldige band.  

Het concert is in de Janskerk en duurt van 20.00 tot 21.30 uur (incl. korte pauze). Er 

wordt gecollecteerd voor een goed doel van Kerk in Actie. 

Tickets zijn verkrijgbaar via www.zingenindekerk.nl/petruslive 

De toegangsprijs is € 7,50 voor volwassenen en € 3,50 voor kinderen t/m 15 jaar. 

We hopen op een volle kerk! Muziek brengt ons samen! 

 

IKO ochtend op woensdag 20 mei om 10.00 uur in de Grote Kerk 

Op woensdag 20 mei is de laatste IKO ochtend van dit voorjaar. We zijn blij dat we weer 

kunnen genieten van een concert van Bas Verheijden. Hij zal o.a. iets van Schubert, 

Debussy en Ravel spelen. Ook zullen we luisteren naar de 1e sonate van de Zeister 

componist Willem Pijper. Het belooft een prachtige ochtend te worden.  

We vragen een bijdrage van €5,-- (incl. de koffie). 

Voor vervoer kunt u bellen naar Tiny Kingma, 06 55013102.   

 

 

Deadline KerkNieuws 6 > 27 mei 2022 

http://www.zingenindekerk.nl/petruslive
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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 

 

 

Algemene Kerkenraad 

Voorzitter: K. 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 (06-18343496) 

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: Marien Kollenstaart (06-38101456) 

marienkollenstaart@traject24.nl 

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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