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Gemeente Driebergen-Rijsenburg 

KerkNieuws 

 

Jaargang 13, nummer 3, 09-03-2022, redactiekerknieuws@live.nl 

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente 

en de Vrijzinnigen Nederland 

 

 

ZONDAG 13 maart  

Plaats Tijd Voorganger Opmerking 

Grote Kerk 10.00 Ds. Aleida de Hoog  

’t Hoge Licht 10.00 Ds. Henk Reinders  

Parklaankerk 10.15 Ds. J. de Wit  

’t Hoge Licht, Traject24 12.00 Guido van der Neut Avondmaal 

Sparrenheide 10.30 Ds. Willem Timmerman  

Beukenstein 10.30 Ds. Gerrit van Dijk  

Grote Kerk 19.30  Taizé vesper 

 

ZONDAG 20 maart  

Plaats Tijd Voorganger Opmerking 

Grote kerk 10.00 Ds. Aleida de Hoog m.m.v. Cantorij 

’t Hoge Licht 10.00 Ds. Henk Reinders  

Parklaankerk 10.15 Ds. A. Wieringa  

’t Hoge Licht, Traject24 12.00 Robert Doornenbal  

Sparrenheide 10.30 Ds. Gerrit van Dijk  

 

ZONDAG 27 maart 

Plaats Tijd Voorganger Opmerking 

Grote Kerk 10.00 Ds. Gerrit van Dijk Kliederkerk 

’t Hoge Licht 10.00 Ds. Peter Bakker  

Parklaankerk 10.15 Ds. D. Peters  

’t Hoge Licht, Traject24 12.00 Jelle de Kok  

Sparrenheide 10.30 Denny Mahabier  

Beukenstein 10.30 Arjen Vaartjes  

 

ZONDAG 3 april 

Plaats Tijd Voorganger Opmerking 

Grote Kerk 10.00 Mevrouw Joke de Zwaan   

’t Hoge Licht 10.00 Ds. Lisette van Buuren, Wierden  

Parklaankerk 10.15 Ds. E. Kuijk  

’t Hoge Licht, Traject24 12.00 Jaap Haasnoot  

Sparrenheide 10.30 Ds. Willem Timmerman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vespers om 19.30 uur 
’t Hoge Licht: 

maandag 11 april 
dinsdag 12 april en 
woensdag 13 april 

Grote Kerk: 
Witte donderdag 14 april 

mailto:redactiekerknieuws@live.nl
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Collectebestemmingen 
 

Zondag 13 maart - Vrije collecte Traject 24 

Plaatselijk gehandicaptenwerk/cafe goedenavond 

Met deze collecte ondersteunt u het vele werk dat we in onze gemeente doen om samen, 

mensen met en zonder beperking, kerk te kunnen zijn. Samen leven, samen geloven? 

Gewoon Doen! Enkele van de vele activiteiten: Pastorale begeleiding, geestelijke 

verzorging en bevordering van integratie van mensen met een beperking onderling en in 

het dorp, bijbelgespreksgroepen, individuele catechese, doop- en belijdeniscatechese. 

Men organiseert om de twee jaar een uitje. 

Uw steun is onmisbaar. 

 

Zondag 20 maart - St. Chris en Voorkom (jeugdpreventie) 

St. Voorkom is een verslavingszorginstelling. Een stichting die preventieve voorlichting 

geeft op scholen door het hele land over alcohol, drugs, gokken, roken en internet. De 

doelstelling is: Jongeren weerbaar maken tegen het gebruik van verslavende middelen. 

 

Zondag 27 maart 2022 - Plaatselijke Schuldhulpverlening 

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op 

de toenemende schuldenproblematiek zeker in deze coronatijd. Overal in het land schieten 

de professioneel opgeleide maatjes mensen te hulp die vastlopen met hun financiën. 

SchuldHulpMaatje geeft géén geld. Wat de vrijwilligers wel doen: zij komen langszij en 

helpen iemand om weer orde op zaken te stellen De diaconie van de Protestantse 

Gemeente Driebergen is zeer actief betrokken bij het project SchuldHulpMaatje. 

 

Zondag 3 april 2022 - St. Exodus 

Exodus Nederland is een vereniging die als doel heeft de kansen van 

(ex-) gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. De 

(ex-) gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de 

samenleving kunnen hier terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. 

Of allebei. Exodus richt zich ook op de familieleden en de kinderen van (ex-) 

gedetineerden. 

 

 

Wijkgemeente Catharijne 
 

Veertigdagentijd inspiratie 

In de kerk liggen veertigdagentijdkalenders om mee te 

nemen en thuis elke dag te gebruiken. De Petrus-

veertigdagentijdkalender 2022 daagt je uit tot bezinning in 

de veertig dagen op weg naar Pasen. 'Alles komt goed?!' is 

het thema van deze kalender. Voor veel mensen is dat 

misschien moeilijk te geloven. Tegelijk zijn het woorden van 

hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en 

verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar 

nu al iets van te laten zien, in het geloof dat alles 

goedkomt. Je kunt de kalender ook online volgen via 

petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd en via onze 

eigen kerkapp van Donkey Mobile.  

 

Bij de dagelijkse Bijbellezingen uit deze kalender zijn door 

een aantal mensen popnummers uitgezocht. Welke 

ontdekkingen doe jij door de crossovers tussen de 

eeuwenoude teksten en de popmuziek? De “40 Dagen Heilige herrie” is een samenwerking 

tussen Top2000-kerkdiensten en Heilige Herrie. Elke dag, vanaf 2 maart, kun je een vakje 

openmaken op de website www.40dagenheiligeherrie.nl  Laat je daar inspireren en breng 

het gesprek op gang. 

 

 

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/
http://www.40dagenheiligeherrie.nl/
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Kinderkerk - Veertigdagenproject  

In de kinderkerk volgen we in 

veertigdagentijd tijdens dit project van 

BijbelBasics de verhalen die horen bij 

de dagen voor Pasen: van Jezus die 

naar Jeruzalem gaat, de laatste 

maaltijd met zijn leerlingen, tot en met 

zijn opstanding. We zien ook welke rol 

Petrus en Pilatus spelen in deze 

verhalen over het lijden en de dood 

van Jezus. Tijdens dit project komen 

verhalen uit het evangelie volgens 

Lucas aan bod die horen bij de week 

voor Pasen: bij Palmzondag en 

verschillende dagen in de Stille Week. In de Stille Week is er vaak geen aparte kinderkerk 

bij alle diensten. Toch is het goed om de kinderen met de teksten en verhalen die bij die 

week horen vertrouwd te maken. Daarom krijgen ze een plaats op de zondagen van de 

veertigdagentijd en Pasen. 

 

Het project heet dit jaar: Locatie Jeruzalem.  

Voor het moment met de kinderen aan het eind van de kerkdienst is er een plattegrond 

van de stad Jeruzalem. Elke zondag komt er een 3D-locatie op de plattegrond bij die de 

kinderen met elkaar maken in hun eigen ruimte. Zo volgen de kinderen Jezus op zijn weg 

door Jeruzalem in de laatste dagen voor zijn dood en opstanding. 

 

Kerkdiensten 

 

Zondag 13 maart is de tweede zondag in de veertigdagentijd. De naam van de zondag: 

Reminiscere: gedenk. Zo genoemd naar Psalm 25 vers 6 ‘Gedenk uw barmhartigheid 

Heer’.  We lezen uit Exodus 34: 27-35 en uit Lucas 9: 28-36. We gaan met Jezus en zijn 

discipelen naar boven, de berg op, een topervaring. Maar het gaat in dit gedeelte om de 

neerwaartse beweging, die van Jezus’ missie…  Peter Tabbers is in deze dienst lector en 

Rogier Postma bespeelt het orgel. 

 

Zondag 20 maart heeft de naam Oculi (mijn ogen). Evenals vorige week zondag komt 

die naam wegwandelen uit Psalm 25. Nu uit vers. 16: ‘Mijn ogen zijn gericht op de Heer’. 

We lezen deze zondag uit Exodus 6: 2-8 en uit Lucas 13: 1-9.  Een vijgenboom die het 

niet doet, het typeerde Israël. Ons ook? Wat moeten we doen om te floreren? De cantorij 

doet mee in deze dienst, Maarten van Kapel is de organist en Esther Geitenbeek de lector. 

 

Zondag 27 maart 

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 Zijn woorden hoort en doet is als 

iemand die bouwt op een rots. Dat huis blijft staan in 

weer en wind. 

Vanaf 10.00 uur is er koffie, thee en limonade en kan 

iedereen rustig binnenkomen. Om 10.30 uur begint 

het ontdekken. Om 11.45 uur is er een korte viering 

en om 12.00 uur gaan we samen eten. 

 

Zondag 3 april, de vijfde in de veertigdagentijd kreeg als naam ‘Judica’. Deze is ontleend 

aan de eerste verzen van psalm 43: “Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. 

Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog.” Dit is en blijft een actueel 
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thema en gebed. Voor individuele mensen en voor hele landen. Want onrecht en 

nepnieuws en geweld zijn helaas van alle tijden en plaatsen. Joke de Zwaan is voorganger, 

Paul van Oosten bespeelt het orgel en Thijs van den Berg is de lector. 

 

 

Tenslotte  

We leven zo aan het begin van de veertigdagentijd in zeer enerverende tijden. De beelden, 

de verslagen, ze vervullen ons met ontzetting en zorg. De grote eensgezindheid, 

betrokkenheid en hulpvaardigheid zijn er ook. Laten we bidden voor het Oekraïense volk, 

voor Europa, voor de wereld. We belijden elke zondag een God die niet loslaat wat Hij ooit 

begon… 

 

Met een hartelijke groet, ds. Aleida de Hoog 

 

Afwezigheid Hester van Gurp 

Van 10 t/m 18 maart ben ik afwezig i.v.m. studie en vrije dagen. 

 
 

Wijkgemeente Immanuel 
 

Rondom de erediensten 

Op zondag 13 maart hoop ik in de morgendienst voor te gaan. Ik sluit in de verkondiging 

aan bij het project van Bijbel Basics “Beloofd land in zicht”. Aan de orde is  

Exodus 13: 3-10, het blijven gedenken van de bevrijding uit Egypte. Het vieren van de 

bevrijdingsdag. Actueel? Zeker. Elke zondag is het Pasen. Hoe vieren wij? 

Op zondag 20 maart vieren we de maaltijd van onze Heer. Onlangs zongen we dat 

prachtige lied 388 “Voor ieder van ons een plaats een plaats aan de tafel, voor jong en 

voor oud, want iedere stem geeft klank aan het koor”. Welkom om dit lied in praktijk te 

brengen. Christus, onze Gastheer, nodigt u, jou uit. We lezen Exodus 14: 5-22 – de 

doortocht door de Rietzee. 

Op zondag 27 maart gaat uw oud-predikant ds. Peter Bakker voor. Hij is momenteel 

tijdelijk werkzaam in de Nieuwe Kerk te Utrecht. In de kindernevendienst klinkt 

Deuteronomium 8: 7-18, beloofd land in zicht. Let op: dit weekend gaat ook de zomertijd 

in! 

Op zondag 3 april hoopt ds. Lisette van Buuren uit Wierden voor te gaan. In de 

kindernevendienst klinkt Lucas 22: 7-8 en 14-20: blijven denken aan wat Jezus heeft 

gedaan. 

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe! 

 

Erediensten en gemeentewerk 

Wat een vreugde! Vanaf vrijdag 25 februari gelden er geen beperkende maatregelen meer 

voor het kerkelijk leven. Van harte onderstrepen we als wijkkerkenraad de woorden van 

ds. Marco Batenburg, preses generale synode: "Ik hoop en bid dat het gemeenteleven 

weer met enthousiasme wordt opgestart. De kerk is niet alleen de plek waar we God 

ontmoeten, maar ook elkaar. De geloofsgemeenschap is essentieel voor ons 

geloofsleven."  

 

Palmzondag en Stille Week 

Om alvast te noteren in uw, jouw agenda: een jong gemeentelid, Janneke Wolbers, ziet 

ernaar uit om haar geloof te belijden in ons midden, op Palmzondag 10 april. Een diepe 

vreugde voor haar én voor de gemeente!  

Op maandag 11 april gaan we dan de Stille Week in. Achter de schermen zijn de 

voorbereidingen, samen met wijkgemeente Catharijne, al in volle gang. De vespers van 

maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 april zullen om 19.30 uur in ’t Hoge 

Licht plaatsvinden. Vanaf witte donderdag 14 april zijn we dan in de Grote Kerk. 
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Filmavond  

Door de coronajaren merken we dat de onderlinge relaties geleden hebben aan  

alle wisselende maatregelen. Graag willen we op een ongedwongen manier contact 

en ontmoeting nieuw leven inblazen en we zijn blij en dankbaar dat hier weer 

mogelijkheden voor zijn. Samen een film kijken en 

na afloop wat drinken lijkt ons een goede manier.  

 

In ’t Hoge Licht op vrijdagavond 18 maart a.s. willen 

we samen kijken naar de sfeervolle film “WILD” (uit 

2014, met Reese Witherspoon). 

Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee klaar, 

waarna we om 19.45 uur starten met de film. 

Iedereen van harte welkom !  

 

Met een mislukt huwelijk en de dood van haar 

moeder achter de rug heeft  

Cheryl Strayed (Reese Witherspoon) alle hoop 

verloren.  

Na jaren van roekeloos, destructief gedrag, maakt ze 

een overhaaste beslissing.  

Zonder enige ervaring en alleen gedreven door pure 

vastberadenheid,  

begint ze aan een wandeling van meer dan 1600 

kilometer over de Pacific Crest Trail. 

 

 

“Justice and Joy” , voorjaarsconventie CWNederland 

Tijdens het Hemelvaartsweekend van woensdagavond 25 mei tot en met zondagmorgen 

29 mei, bent u, ben jij van harte welkom op de voorjaarsconventie van de CWN op de 

Betteld te Zelhem. Het thema is “Justice and Joy” – gerechtigheid en vreugde.  

Het een kan niet zonder het ander. Hoofdspreker is bishop Zac Niringiye uit Oeganda  

Gerechtigheid is één van de grondtonen van wie God is, benadrukt bishop Zac. Het is de 

basis van Gods koninkrijk. Talloze teksten in de Bijbel maken dit duidelijk. Gerechtigheid 

komt tot uitdrukking in hoe we op sociaal en economisch vlak met onze medemensen 

omgaan. Maar ook op het gebied van ecologie gaat het steeds meer over gerechtigheid. 

Hoe bouwen wij hier als rijke christenen met elkaar aan een koninkrijk van recht en 

vreugde? Andere sprekers zijn Thomas Quartier osb, dit jaar theoloog des vaderlands, en 

Evert-Jan Ouweneel, cultuurfilosoof. We gaan zingend en swingend van vreugde uit ons 

dak met Black-gospelkoor G-Roots. Daarnaast zijn er vieringen van gebed, handoplegging 

en ziekenzalving, een fantastisch kinder-, tiener- en jongvolwassenprogramma. Er is 

ruimte voor veel ontmoeting. Meer informatie, ook over inschrijving, is te vinden op de 

website: www.cwn-cwj.nl  

 

Vertrouwen – uit: God neemt de tijd (Leo Fijen en Jos Wouters) 

Verwondering en verlangen hebben veel te maken met het besef van menselijke 

beperktheid en kwetsbaarheid. Het leven is niet vanzelfsprekend, maar eerder een 

brekelijk wonder. Er is veel dat we niet doorgronden, niet begrijpen of niet weten. 

Vertrouwen is, denk ik, die fragiliteit aandurven, ze te laten zijn en ze niet te vervangen 

door valse zekerheden. Vertrouwen houdt hart en geest geopend en zoekt geen goden om 

op te steunen, om veilig te zijn. Het is duidelijk dat zo gezien geloven ook pijn met zich 

meebrengt en moed vraagt. Het impliceert niet-weten, niet-kennen en onzekerheid. 

Openheid is onbestaanbaar zonder er voortdurend over te waken dat men zichzelf niet 

gaat zien als het middelpunt van alles. Geloof ontwapent omdat het de fragiliteit van het 

bestaan positief weet te integreren. Het is goed ‘maar’ mens te zijn. 

 

Tenslotte 

Een hartelijke groet uit de pastorie, in Christus verbonden, ds. Henk Reinders. 

 

http://www.cwn-cwj.nl/
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Parklaankerk 
 
Vieringen in de Parklaankerk   

Zie kerkdiensten. 

 

Agenda 

18 maart Filmhuis ‘Nomadland’, 20.00 uur 

23 maart Society 4.0, 20.00 uur 

1 april  Chez Baas, ontmoetingsmoment,  

16.00–18.00 uur 

5 april  Filmhuis ‘Twenty feet from stardom’,  

20.00 uur 

 

Uitgelicht 

Op 23 maart is er een bijeenkomst van 20.00 tot 

22.00 uur in de Parklaankerk voor de tweede 2-

maandelijkse ontmoeting rondom Society 4.0. Daarin 

ontwikkelen wij onze eigen inzichten over wat wij als 

persoon kunnen bijdragen aan deze fascinerende 

theorie van prof. Bob de Wit. Die theorie gaat over 

de transformatie waarin de maatschappij zich wereldwijd bevindt en die op weg naar 

regionalisering dus ook door ons in Driebergen (en de direct omliggende regio) te 

ontwikkelen is. 

Voel je uitgenodigd om deel te nemen om te vernemen wat deze fascinerende theorie, die 

inspiratie en hoop biedt voor deze verwarrende en veranderende tijden, of wat je er zelf 

aan kunt bijdragen.  

Onze eerste bevindingen kun je zien via https://padlet.com/Mauk6/sl255y1g957he80h 

Ben je geïnteresseerd: meld je aan bij Mauk van Heemstra via mail: mauk@mail.com 

Een vrijwillige bijdrage voor het dekken van de kosten voor het gebruik van het gebouw 

en de versnaperingen wordt gevraagd. 

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.  

 

Update over corona-regels 

De maatregelen rond corona verdwijnen in hoog tempo, maar we willen ook met elkaar 

rekening blijven houden. Wees allemaal weer welkom in de kerk. Het koffiedrinken na de 

bijeenkomst is weer opgestart, waardoor er ook extra ruimte is voor ontmoeting. De 

mondkapjes hoeven niet meer op en afstand houden ook niet. We blijven zorgen voor 

goede ventilatie en we vragen iedereen die klachten heeft om thuis te blijven. Voor 

degenen die met meer afstand van elkaar willen zitten in de zaal blijft het achterste deel 

van het blok bij het orgel beschikbaar. Als het druk is en niemand wil er gebruik van 

maken, zetten we die plek natuurlijk algemeen in. Maar geef het gerust aan bij de 

aanwezige bestuursleden of koster als je dit wel graag wilt. 

De bijeenkomsten zullen digitaal te gevolgen blijven via www.kerkdienstgemist.nl 

 

Intrede ds. Marien Kollenstaart 

Bericht van het bestuur, voor in de agenda. Met Marien Kollenstaart zijn we de laatste 

formaliteiten aan het regelen voor zijn komst en we verwachten dat hij na Pasen bij ons 

kan gaan beginnen. We houden rekening met een intrededienst op 24 april 2022. Dus 

noteer de datum alvast; meer informatie volgt in de komende periode. 

 

 

https://padlet.com/Mauk6/sl255y1g957he80h
mailto:mauk@mail.com
http://www.parklaankerk.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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KIDSzondag 

Elke 3e zondag van de maand heeft de kindersamenkomst een feestelijk tintje! Dus in 

maart is dat de 20e. Alle kinderen zijn bij elkaar onder leiding van enkele kinderwerkers. 

Eend speelt hierin nog steeds een belangrijke rol en samen gaan we zingen en luisteren 

naar de verhalen uit de bijbel. Het is altijd weer een gezellige boel alle groepen door 

elkaar. We hebben er weer zin in! 

 

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

 

 

 

Silverein (voorheen De Brug)  
 

Sparrenheide 
Eigenlijk vind ik dit nogal een 

ingewikkelde tijd. We zijn eindelijk een 

beetje verlost van de meeste 

coronamaatregelen maar de vreugde 

hierover wordt behoorlijk overschaduwd 

door de inval van Russische troepen op 

24 februari. De vrede in Europa is aan 

flarden geschoten. Er is oorlog 

uitgebroken in ons werelddeel en een 

oorlog die velen bang maakt. 

Op 2 maart was het Aswoensdag, het 

begin van de veertigdagen tijd. Veertig is 

vanouds het getal van inkeer en 

voorbereiding. De Israëlieten zwierven 40 

jaar door de woestijn vòòr ze het 

beloofde land binnen gingen. Het dragen 

van een boetekleed en het zich met as 

bestrooien komt ook voor in het Oude 

Testament. Vroeger werd zelfs met as 

gewassen, as had de kracht om te 

reinigen. Soms worden er op de velden 

de stoppels van het graan verbrand 

omdat de as de grond vruchtbaar maakt. 

De afgelopen dagen was het lekker weer 

en konden we weer even van de zon 

genieten. Ook een ideaal moment om de 

tuin in te gaan. Het is nu weer de tijd om 

te zaaien en wat viooltjes te poten. 

Traditiegetrouw is de 2e woensdag in 

maart ook biddag, waar we vragen om 

Gods zegen over ons werk, om ons 

dagelijks brood. 

De kerkdiensten op Sparrenheide worden 

weer goed bezocht maar hier in het huis 

geldt nog steeds i.v.m. kwetsbare 

ouderen de mondkapjesplicht en zo 

mogelijk de anderhalve meter maatregel. 

Ook activiteiten met grote aantallen 

bewoners zijn nog niet mogelijk. Voor de 

bewoners is er al wel op dinsdag 15 

maart het Zingend Geloven. 

“Wat de toekomst houdt verborgen – ligt 

onwetend in de tijd – Vreugd, verdriet, of 

pijn en zorgen, angsten of onzekerheid. 

Eenmaal op de dag der dagen – is 

vergeten elk gemis – Géén waarom meer 

en geen vragen – daar God zelf het 

Antwoord is.” 

Met een meelevende groet. 

Elly Heek–van Doorn 

 

 
Rehoboth 
 

Langere tijd stonden er nog kamers vrij 

binnen Rehoboth, maar nu zijn inmiddels 

alle kamers weer gevuld. 

We wensen de nieuwe bewoners een 

goede tijd binnen Rehoboth. 

Voor het verzorgend personeel is het nog 

een zware tijd met alle 

personeelstekorten in de zorg.  

Ook hen wensen we veel kracht en 

sterkte om het vol te houden. 

 

Namens pastorale commissie Rehoboth,  

 

Jenny van Voornveld 

 

 

 
 

mailto:traject24@gmail.com
http://www.traject24.nl/
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Algemene informatie  
 
Verantwoording legaat 

Onlangs werd voor de kerk een legaat van € 3.000 ontvangen. Het College van 

Kerkrentmeesters heeft dit in grote dank aanvaard. 

 

Leo Blom, Secretaris College van Kerkrentmeesters 

 

 

 
 

De Wereldwinkel aan de Traaij in Driebergen is al ruim 30 jaar een vertrouwd adres voor 

mooie en eerlijke producten uit de derde wereld. Wij maken, ondanks de corona-perikelen, 

een goede omzet en hebben voldoende vrijwilligers. Door samenvallende omstandigheden, 

waaronder verhuizing, zijn wij echter dringend op zoek naar enkele nieuwe bestuursleden.  

Ben jij degene, of ken je iemand, die de Wereldwinkel een goed hart toedicht en wil dat 

deze blijft voortbestaan in Driebergen? En daaraan zijn/haar steentje wil bijdragen? 

Neem dan contact op met onze secretaris via info@wereldwinkeldriebergen.nl of vraag 

haar telefoonnummer aan onze medewerker. U kunt ook bellen met Tineke van Es (tel. 

0343-520878). 

Een omschrijving van de werkzaamheden van het bestuur is op verzoek beschikbaar. 

Kijk voor informatie ook op de website www.wereldwinkeldriebergen.nl 

 

 

New Wine Zomerconferentie 2022 (23-29 juli): United 

'United' is het thema van de New Wine Zomerconferentie 2022, van zaterdag 23 tot en 

met vrijdag 29 juli 2022, in Liempde. En hoe uit deze verbondenheid zich? Wat betekent 

dit voor onze betrokkenheid bij andere gelovigen, in onze kerk of gemeente? Hoe leven we 

als mensen van het Koninkrijk van God, in onze gezinnen en relaties, op ons werk, op 

school en in de buurt? Dat gaan we ontdekken tijdens deze zomerweek. Voor onszelf als 

christen, voor de plaatselijke gemeente én samen als gemeenten. 

Kom je ook? Meld je aan via www.zomerconferentie.new-wine.nl (met aantrekkelijke 

vroegboekkorting tot 15 maart!). Samen als gemeente of groep deze week beleven? Dat 

kan! Het geeft vaak een extra bijzondere dimensie! Kijk voor meer informatie over 

verblijven als groep op de website! 

Vrij vertaald betekent ‘united’: verenigd. Na een lange periode van op onszelf te zijn 

teruggeworpen door lockdowns, mogen we onze verbondenheid met Jezus, met de kerk en 

met elkaar weer vieren en versterken. 

 

Opbrengsten van collectes 

Hieronder vindt u een overzicht van de totale 

opbrengsten (via kerkzak, kerkapp en bank) 

van collectes van afgelopen januari. 

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

 

 

 

Januari  Totaal ( € ) 

Kerk 1.190 

01 Ouderenwerk 131 

02 Inlia 105 

09 ZWO-project 709 

16 Roemenië 433 

23 OecRvK 389 

30 JOP 409 

mailto:info@wereldwinkeldriebergen.nl
http://www.wereldwinkeldriebergen.nl/
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Dr. Matthijs de Jong is per 1 maart benoemd tot bijzonder hoogleraar Bijbelvertalen aan 

de Vrije Universiteit Amsterdam. ‘Dit draagt eraan bij dat er ook in de toekomst goed 

opgeleide Bijbelvertalers zijn in het Nederlandse taalgebied', zegt directeur Rieuwerd 

Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). De VU ziet uit naar de 

komst van De Jong. 

De Jong volgt als hoogleraar 

Bijbelvertalen Lourens de Vries op, die 

onlangs met emeritaat ging. Op verzoek 

van het NBG blijft dit specialisme nu als 

bijzondere leerstoel bestaan aan de 

faculteit Religie en Theologie van de 

Vrije Universiteit Amsterdam (VU). De 

Jong wordt parttime hoogleraar en blijft 

daarnaast werken bij het NBG. 

Fundamentele reflectie 

'Ik zie ernaar uit om aan de slag te 

gaan', reageert Matthijs de Jong. 'Het 

biedt me de gelegenheid om 

fundamenteel te reflecteren op het vertalen van de Bijbel. Ik hoop bij te dragen aan 

onderzoek op het snijvlak van Bijbelvertalen en exegese. Iedere vertaling begint immers 

met begrijpen van de tekst, en hoe je die begrijpt is bepalend voor je vertaling. Maar ons 

begrip van de tekst wordt mede bepaald door onze eigen context. De eigen context moet 

daarom onderdeel zijn van de reflectie. Dat zie je terug in de leeropdracht: Bijbelvertalen 

in eigentijdse context.' 

De Jong studeerde theologie in Leiden en deed een master in Oriental Studies aan de 

Universiteit van Oxford. Aan de Leidse universiteit promoveerde hij in 2006 cum laude op 

een vergelijkend onderzoek naar Jesaja en de nieuw-Assyrische profetieën. Sinds 2006 is 

hij werkzaam bij het NBG, eerst als nieuwtestamenticus en vanaf 2016 als Hoofd Vertalen 

en Bijbelwetenschap. Hij werkte mee aan de Bijbel in Gewone Taal en was projectleider 

van de NBV21. 

 
GZB benoemt nieuwe werkers voor Noord-Afrika 

De GZB heeft het echtpaar Henk en Conny ten Brinke benoemd als nieuwe 

werkers voor Noord-Afrika. Zij gaan de lege plaats vervullen die ontstaan is 

door het plotseling overlijden van ds. Cees van Duijn in april vorig jaar. 

Henk (62) en Conny (60) hebben ruime buitenlandervaring opgedaan in 

gemeenteopbouw, theologisch onderwijs en maatschappelijk werk en 

spreken de Franse taal. Toen zij hoorden van de lege plaats die in de kerk in 

Noord-Afrika was gevallen, hebben zij contact met de GZB gezocht met de vraag of zij, 

gezien hun kennis en ervaring, hierin van betekenis konden zijn. 

  

Ook uitzendingen naar Albanië, Egypte en Colombia 
Johan en Willeke Vrij en hun kinderen worden rond de zomer vanuit Monster uitgezonden 

naar Albanië, waar ze zich gaan inzetten voor de opbouw van kleine protestantse 

gemeenten. 
In dezelfde periode worden Rob en Sijda Wesselink vanuit een gezamenlijke uitzenddienst 

van de Pelgrimsvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven en Geloven in Spangen uitgezonden 

naar Egypte. Zij gaan zich inzetten voor het verbeteren van de gezondheidszorg in het 

zuiden van het land; Sijda door het opzetten van een opleiding voor verpleegkundigen en 

Rob door te investeren in de gehandicapten- en ouderenzorg. 
Per 1 mei wordt ds. Gerrit Vreugdenhil uit Gouda parttime docent aan een theologische 

opleiding in Medellín, Colombia. 
  

 

Deadline KerkNieuws 4 > 1 april 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 

 

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: 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: 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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