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Kerkdiensten
Alle diensten zijn, op de aangegeven tijden, alleen online te volgen

VRIJDAG 24 december, Kerstavond
Plaats
Tijd
Voorganger
Grote Kerk
20.00 Ds. Aleida de Hoog,
Ds. Gerrit van Dijk en
Ds. Henk Reinders
’t Hoge Licht, Traject24
19.30 Edward de Kam

ZATERDAG 25 december, 1e Kerstdag
Plaats
Tijd
Voorganger
Grote Kerk
10.00 Ds. Gerrit van Dijk
’t Hoge Licht
10.00 Ds. Henk Reinders
Parklaankerk
10.15 Willem van der Meiden,
en
Rogier van der Wal en Juul
15.15 Couperus

ZONDAG 26 december, 2e Kerstdag
Plaats
Tijd
Voorganger
Grote Kerk
10.00 Ds. Gerrit van Dijk en
Ds. Aleida de Hoog
’t Hoge Licht
11.00 Ds. Henk Reinders
Parklaankerk

10.15

Opmerking
Gezamenlijk
Kerstzangdienst > online
Kerstviering > online

Opmerking
Familiedienst
Trompet, viool & combo

Opmerking
Zang & Ontmoeting
Gezamenlijke zangdienst
met Traject24

Geen dienst

VRIJDAG 31 december, Oudjaarsavond
Plaats
Tijd
Voorganger
’t Hoge Licht
19.00 Ds. Gerrit van Dijk
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Opmerking
Gezamenlijke > online
Oudjaarsavonddienst

ZONDAG 2 januari 2022
Plaats
Tijd
Grote Kerk
10.00

Voorganger
Ds. Gerrit van Dijk

’t Hoge Licht, Traject24
Parklaankerk

12.00
10.15

Bart Visser
Willem van der Meiden en
Maaike Luykx

ZONDAG 9 januari
Plaats
Grote Kerk
’t Hoge Licht
Parklaankerk
’t Hoge Licht, Traject24

Tijd
10.00
10.00
10.15
12.00

Voorganger
Ds. Aleida de Hoog
Ds. Esther van Schie, Gouda
Prof. Dr. P. Nissen
Laurens Touwen

Opmerking
Gezamenlijke
Nieuwjaarsdienst
Themaviering

Opmerking

Collectebestemmingen
Vrijdag 24 december: Plaatselijke armoede bestrijding
Ook in Driebergen zijn er mensen die in (stille) armoede leven. De hulpvragen zijn
spectaculair gestegen. Binnen de Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk groeide
het aantal hulpaanvragen met meer dan 20%. De kerken zien zich daarom genoodzaakt
om nog vaker bij te springen om meer mensen hulp te kunnen verlenen.
We bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Zaterdag 1e Kerstdag & Zondag 2e Kerstdag: Kerstcollecte Kinderen in de Knel
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Gammele tenten, extreme kou of juist
ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire
voorzieningen en jarenlang onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen
in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie
hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs, hulp bij het invullen van officiële
documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingkinderen van 6 tot 17 jaar lessen
Engels, Grieks en wiskunde volgen. Zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige
vluchtelingen.
Vrijdag 31 december – Oudjaar: Stichting Alpha Nederland
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het
Christelijk geloof die ook in Driebergen wordt aangeboden. Tijdens de Coronacrisis gaat
Alpha nét iets anders. Omdat het niet mogelijk is om in groepen samen te komen, vindt
Alpha online plaats. Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen: is er
meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? De Bijbel lezen: waarom en hoe? Hoe zit het
met de kerk?
Wij vragen uw steun.
Zondag 2 januari: Plaatselijk ouderenwerk
De collecte is voor het ouderenwerk van onze eigen Diaconie. Er wordt o.a. een bijdrage
gegeven aan het werk van IKO en Ave. Veel bloemetjes voor zieken en ouderen worden
ook door de Diaconie betaald. De kosten hiervoor stijgen, vandaar dat wij u, de gemeente,
vragen om de Diaconie en deze projecten te steunen.
Zondag 9 januari: 2-jarig project ZWO YFC & Bethania
YFC: Gericht op jongeren van 4- 16 jaar. Het idee is dat dit ook aansluit bij de
kindernevendienst / Catechisatie groep.
Bethania: Project voor jongeren en ouderen
De gevolgen van de Coronapandemie zijn ook in Moldavië voelbaar. Bethania, partner van
Kerk in Actie, merkt dat ouderen en kinderen het nóg moeilijker hebben en de
armoedeproblemen alleen maar groter worden. Vele gezinnen ontvangen praktische hulp,
zoals een voedselpakket. “Zo kunnen we Gods liefde laten zien aan kwetsbare mensen.”
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Wijkgemeente Catharijne

KERSTBUBBEL
Normaal zit ik één keer per jaar in een bubbel. Of liever gezegd: hef ik een glas met
bubbels. Op de overgang tussen Oud & Nieuw. Dat vieren we trouwens, sinds onze
kinderen de leeftijd hebben dat ze de voorkeur geven aan hun eigen vriendenbubbel (wat
ik ze van harte gun), in heel klein gezelschap: met één stel vrienden. Dus ruim binnen het
advies van de overheid. Als dominee woon je tenslotte ook in een glazen huis….
Dit jaar zitten we echter allemaal, voor de tweede keer op rij, in een bubbel met Kerst. De
basisschool is met het oog op die familiebubbels alvast dicht. En waar de regering lang
aarzelde om dat besluit te nemen, zeiden de bisschoppen weken geleden al dat er op
kerstavond geen missen in de kerk zouden zijn. Alleen online.
Als kerken in Driebergen waren we enthousiast bezig om een kerstwandel-viering op te
zetten in goede samenwerking met RCN het Grote Bos. Inmiddels liggen die plannen
opnieuw op de plank. Wie weet volgend jaar...... Dit jaar kan op kerstavond alleen een
online-uitzending, zonder mensen in de kerk. U mag thuis voor het scherm meezingen met
Stille nacht en Ere zij God. En wie weet, misschien hoor je door de muren heen de buren
instemmen.
Kerst 2021, opnieuw in de greep van een volgende golf die er mogelijk aankomt. Het is
niet te hopen dat het virus zo veel variaties gaat opleveren dat de komende jaren het met
Kerst steeds hetzelfde liedje zal zijn: alleen in de eigen bubbel.
In het verhaal dat aan de wieg stond van Kerst zit de zittende koning ook in zijn eigen
bubbel. En dat wil hij graag zo houden. Maar in een stal in Bethlehem kwam een vorst aan
de grond, die alle bubbels zou doorprikken. Een doornenkroon bleek daarvoor uiteindelijk
een goede booster. God zon op een vaccin dat voor eens en voor altijd een einde zou
maken aan de breuken die de mensen plaagden. Hij kwam op het idee om mens te
worden. En op die manier iedereen in te enten met liefde. Liefde die verbindt en heelt, die
grenzen doorbreekt.
Ik blijf het een ongelooflijk verhaal vinden, dat ik graag deel met anderen. Vier veilig Kerst
dit jaar, en verspreid zo alleen maar het vaccin van Gods liefde. Via een kaart, een
raamzwaai, een bloemetje voor de deur, een lang telefoongesprek, of lekker ouderwets
met een zelfgeschreven brief.
Gerrit van Dijk
KERKDIENSTEN
Vrijdag 24 december – kerstavond
Gelukkig hebben we goede camera’s en apparatuur om online uit te zenden. Om 20.00
uur kunt u thuis een gezamenlijke dienst van Immanuel en Catharijne meevieren. Er
werken zangers mee en een blazersensemble en Paul van Oosten speelt orgel. Maar liefst
drie predikanten gaan voor. Zing thuis uit volle borst mee met bekende liederen. En hoor
het vertrouwde verhaal van de geboorte van Jezus als nieuw.
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Zaterdag 25 december – kerstochtend
In de ochtend bent u welkom in de Grote
Kerk. Voor een kerstfamilieviering. De
kinderen zijn van harte welkom en blijven er
de hele dienst bij. Aan ons als volwassenen de
uitdaging om hen iets te laten proeven van
wat ons al zo lang raakt in dat verhaal over
het ‘kindeke Jezus’. We hopen met elkaar op
een gezegende inclusieve viering.
Zondag 26 december – tweede kerstdag
Eens in de zoveel jaar valt deze op een
zondag. En dan is er gewoon kerk in de
ochtend. En toch anders dan anders. Met
poëzie en mooie muziek en liederen. Graag
hadden we er een mooie ontmoeting van gemaakt met koffie, thee en allerlei lekkers. Dat
houden we gewoon nog te goed. Voorgangers zijn Aleida de Hoog en Gerrit van Dijk.
Vrijdag 31 december – Oudjaar
U hoeft er opnieuw niet uit om tussen alle knallen door naar de kerk te manoeuvreren. U
kunt in uw eigen huis de onlinedienst meemaken. Deze wordt uitgezonden vanuit ’t Hoge
Licht en begint om 19.00 uur. Voorganger is Gerrit van Dijk
Zondag 2 januari
Op 1 januari mag u uitslapen, net als de dominees. Op 2
januari is er een gezamenlijke dienst van Immanuel en
Catharijne om 10.00 uur in de Grote Kerk, om zoveel
mogelijk mensen, die dat willen, de gelegenheid te bieden
naar de kerk te komen. Elkaar de hand schudden vol
gelukwensen tijdens het koffiedrinken na de dienst, zit er
niet in, maar ook zittend op 1,5 meter mogen we elkaar alle
goeds en zegen toezeggen.
Zondag 9 januari
In deze dienst gaat het over de doop van Jezus. Die doop, beschreven aan het begin van
het Evangelie, heeft alles te maken met de missie van Jezus. Met het doel van zijn komen
in deze wereld. Die doop heeft ook alles te maken met onze eigen doop. Wat betekent het
gedoopt te zijn? We lezen uit Jesaja 40: 1-11 en uit Lucas 3: 15-16 en 21-22.
Mirjam Dekker is lector en Rogier Postma bespeelt het orgel.
Gift
Via Leen Terlouw is een gift van € 30 voor de kerk ontvangen van mevrouw L.S. Waarvoor
hartelijk dank.
En nog twee giften: één van € 60 van mw. NN uit dankbaarheid en één van € 25 van dhr.
NN, eveneens uit dankbaarheid. Beide bestemd voor kerkenwerk.
Ds. Gerrit van Dijk
Tenslotte
We hebben een veelbewogen jaar achter de rug. We realiseren ons: de pandemie is
bepaald nog niet voorbij. Het hoe en wat daarvan, daar gaan we het nieuwe jaar mee in.
Daar kun je droefgeestig van zijn of worden. Het is ook niet te bagatelliseren. In de kerk
zeggen we altijd: ‘En toch’. Dat is het ‘en toch’ van het geloof, van de hoop, van de
verwachting. God doet ongedachte dingen. In ons land en daarbuiten, in Driebergen, in
ons eigen leven. Daarom wens ik u gegrond dáárop een gelukkig en voorspoedig 2022.
Met hartelijke groet,
Ds. Aleida de Hoog
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Uit de kerkenraad Catharijne
De kerkenraad vergaderde op 7 december, weer digitaal. Belangrijkste bespreekpunten
waren de voortgang m.b.t. de bestrijding van Corona, waardoor we weer terug moesten
naar 1,5 meter en ook met koffie drinken na de dienst en met de kinderkerk helaas tot
nader order moesten stoppen. We constateerden met elkaar dat door de avond lockdown
vele geplande activiteiten niet door konden gaan, zoals de Kerstwandeling op Kerstavond
en de TOP-2000 dienst. Helaas moesten ook veel SLGD-activiteiten stoppen, zoals het
GoedenAvond Café.
In de planning voor de komende vergaderingen maakten we ruimte voor ontmoeting met
taakgroepen en voor bezinning. De kerkdiensten gaan vooralsnog gewoon door, maar we
zingen daarin voorlopig wel wat minder.
Vanuit de verschillende taakgroepen werden we bijgepraat, zie verslag. Verslagen van de
vergaderingen kunt u vinden in het ledengedeelte van www.wgcatharijne.nl
Met hartelijke groet, Ron Spruit, scriba, scriba@wgcatharijne.nl

Wijkgemeente Immanuel
Rondom de erediensten
Op Kerstavond, vrijdag 24 december, is er om 20.00 uur een online-viering vanuit de
Grote Kerk met de voorgangers en een zanggroep uit de wijkgemeenten Immanuel en
Catharijne. Ook Aurora laat van zich horen.
Op Eerste Kerstdag, zaterdag 25 december, is er om 10.00 uur de kerstmorgenviering,
waarin ik hoop voor te gaan. Christus natus est = Christus is geboren – God die in de
gestalte van een kwetsbaar mensenkind naar ons, naar deze wereld omziet. Om dankbaar
voor te zijn. Ons over te verwonderen. En dat in een prachtig versierde kerk. Er is
kindernevendienst.
Muzikale medewerking: het combo met Rineke Sturm, Gea Bijl, Ans Reinders en Christian
Westeneng; organist/pianist Wouter Harbers; trompettist Klaas Roelofsen en violist Robert
Cekov.
Op Tweede Kerstdag, zondag 26 december, is er een gezamenlijke kerstzangdienst van de
wijkgemeenten Immanuel en Traject24. De dienst begint om 11.00 uur. Vanaf 10.30 uur
kunt u, kun jij binnenlopen. Op uw zitplaats is het dan mogelijk een kop koffie/thee met
wat lekkers aangereikt te krijgen. Het thema is: In een ander Licht. Samen met
Rozemarijn Vrijland heb ik het programma vormgegeven. Het is een mooie mix geworden
van de beide wijkgemeenten. Medewerking wordt verleend door zangers en musici uit
beide gemeenten.
En dan is het alweer de laatste dag van het jaar 2021, vrijdag 31 december. Oudjaarsdag.
We kijken terug: wat een bijzonder, vreemd jaar – crises op velerlei niveaus. En we kijken
vooruit, met alle onzekerheden die er zijn. En dan klinken die stoere woorden uit de
Psalmen: “Heer, Gij zijt geweest, en Gij zult wezen, de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen. Wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij
mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond.”
I.v.m. de avondlockdown is de Oudjaarsavonddienst een online-viering vanuit ’t Hoge Licht
die om 19.00 uur begint en geleid zal worden door ds. Gerrit van Dijk. Naast organist
Wouter Harbers is er een zanggroep uit beide wijken aanwezig.
Op zondag 2 januari, in het nieuwe jaar 2022 – Anno Domini - is er om 10.00 uur een
gezamenlijke nieuwjaarsdienst in de Grote Kerk. Voorganger is eveneens ds. Gerrit van
Dijk.
Op zondag 9 januari gaat om 10.00 uur ds. Esther van Schie uit Gouda voor. Zij is
voorganger bij de multiculturele kerk ICU – In Christ United. Daarnaast is ze werkzaam bij
de Stichting Geloofsinburgering.
We wensen elkaar thuis, in de kerk of achter wat voor soort scherm dan ook, goede en
gezegende diensten toe.
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Aanmelden voor erediensten
Voor de diensten van onze wijkgemeente in ’t Hoge Licht is het belangrijk om je aan te
melden bij Henk van Voornveld : 06-52646116 of hjvanvoornveld@hotmail.com
Met het oog op de beide Kerstdagen kan dit uiterlijk tot vrijdag 24 december 17.00 uur.
Op Eerste Kerstdag ongeveer 80 gemeenteleden/gasten; op Tweede Kerstdag per
wijkgemeente 40 personen.
Kerst opnieuw anders
We hadden zo gehoopt dit jaar de
geboorte van Jezus weer uitbundig
met elkaar te kunnen vieren. Nu is
er voor het tweede jaar op rij geen
uitbundige Kerst, en dat zal met
ons allemaal iets doen. En het kan
zijn dat als u deze woorden leest er
naast de avondlockdown nog meer
beperkende maatregelen zijn
afgekondigd vanwege dreiging van
een nieuwe variant. Hoe dan ook,
het voelt ongetwijfeld gemankeerd:
niet op het gewenste tijdstip, geen
feestelijk volle kerk, niet uit volle
borst kunnen zingen. Maar laten
we ons hierdoor niet uit het veld
laten slaan. We lezen in de Bijbel
keer op keer dat God zich op de
meest onverwachte momenten kenbaar maakt, juist in een duistere wereld en in donkere
momenten. De geboorte van Jezus is daar een voorbeeld van.
Laten we, hoe we de kerstnacht en de kerstdagen ook vieren, ons dan ook vasthouden aan
de woorden van Jesaja: “Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht.
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader,
Vredevorst.” (Jesaja 9:1, 5)
Afwezigheid predikant
Van zaterdag 1 januari tot vrijdag 7 januari ben ik afwezig en niet beschikbaar voor
gemeentewerk. In dringende pastorale situaties of bij verzoeken tot voorbede kunt u
contact opnemen met ouderling pastoraat Jenny van Voornveld: 06-22835197 of
jvvoornveld60@hotmail.com
Tenslotte
Ook namens Ans wens ik u, jou, goede en gezegende Kerstdagen. Heil en zegen voor het
nieuwe jaar 2022.
Met hartelijke groet, in Christus verbonden,
ds. Henk Reinders

Parklaankerk
Parklaankerk beperkt open
Zoals het er uitziet blijven wij voorlopig open voor onze zondagse vieringen. Wel geldt de
anderhalve meter beperking, waarmee wij het bezoekersaantal moeten limiteren. Dus tot
die tijd alleen bezoekers die zich tevoren hebben aangemeld en bevestigd kregen dat er
ruimte is. Mail daartoe Jetty op mailadres jetty.heldt43@gmail.com
Vieringen in de Parklaankerk
Zaterdag 25 dec.:
Tweemaal Kerstviering met Willem van der Meiden, Rogier van der
Wal en Juul Couperus: 10.15 en 15.15 uur
Zondag 26 dec.:
Geen viering
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Zondag 02 jan.:
Zondag 09 jan.:

Themaviering met Willem van der Meiden en Maaike Luykx
Zondagsviering met prof. Dr. P. Nissen

Agenda
04 jan.: Filmhuis ‘Good Will Hunting’, 20.00 uur
07 jan.: Chez Baas ontmoetingsmoment, 16.00 – 18.00 uur
Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

Traject24
Bij de zondagse bijeenkomsten
De sprekers voor de komende tijd staan vermeld in het overzicht aan het begin van dit
Kerknieuws. De Corona-regels zijn weer aangescherpt. Als gemeente volgen we de
landelijke corona-richtlijnen. We stoppen voorlopig met het gezamenlijk koffiedrinken na
de bijeenkomst in afwachting van verdere ontwikkelingen. Laten we elkaar onderling op
een veilige manier blijven opzoeken.
De bijeenkomst op kerstavond (24 december) zal voornamelijk ‘online’ zijn; dus alleen de
medewerkers aan het programma zijn in ’t Hoge Licht aanwezig. Als gemeente kunnen we
het allemaal mee beleven via de livestream op www.kerkdienstgemist.nl
Het thema van die kerstavond is ‘Hoop… al lijkt het hopeloos’. Het wordt uitgewerkt in een
korte toespraak van Edward de Kam. Het kerstevangelie wordt (via een filmpje) gelezen
door enkele kinderen en er is een kerstverhaal. Daarnaast is er natuurlijk muziek en
kunnen we – thuis uit volle borst – meezingen. Via www.kerkdienstgemist.nl blijven de
zondagse bijeenkomsten steeds ook te volgen.
Nieuws over een nieuwe voorganger
Op 15 december kon het bestuur deze mededeling doen in de Traject24-weekbrief: ”In de
gemeentevergadering aansluitend op de bijeenkomst van zondag 19 december stelt de
potentiële nieuwe voorganger zichzelf aan ons voor. Ook stemmen we dan als gemeente of
we een beroep op deze persoon willen uitbrengen. Voor deze speciale vergadering en
stemming is ook een Zoomlink aangemaakt als je vanuit huis deelneemt; de stemming is
specifiek voor stemgerechtigde leden van Traject24. Aan hen is via de mail een uitgebreid
Bestuursbericht gestuurd met informatie over de persoon, de procedure tot nu toe en over
de vergadering. We noemen hier bewust de naam van deze persoon nog niet, omdat hij
het pas in zijn gemeente communiceert als er een beroep op hem wordt uitgebracht.”
Nagekomen: Op de gemeentevergadering van 19 december werd unaniem positief
gestemd. De procedure wordt nu vervolgd.
Kinderwerk – even voorstellen
Begin december konden we ook dit bericht sturen naar de gemeente, en ik wil het in dit
Kerknieuws graag herhalen: ”Hallo, ik ben Jan-Willem van Tienhoven en vanaf januari
2022 mag ik een tijdje vanaf de zijlijn met het kinderwerk van Traject24 meelopen. Ik zal
een aantal trainingen geven voor kinderwerkers en het proces rondom de visie voor het
kinderwerk begeleiden. Ik hoop vanuit mijn ervaring in zowel missionair als kerkelijk
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kinder- en jeugdwerk Traject24 van de nodige input te voorzien. Input die gaat helpen om
samen te bouwen aan kinderwerk waar kinderen Jezus leren volgen! Ik ben in Rotterdam
geboren en getogen, maar sinds dit voorjaar woon ik met mijn vrouw en 4 kinderen in
Ede. Even wennen. Naast m’n hobby’s en m’n baan als parttime vader houd ik ook af en
toe nog tijd over om te werken. Dit doe ik voor Youth for Christ als hoofdredacteur van
missionaire clubprogramma’s. Ook heb ik een eigen bedrijf, Verbuilding, van waaruit ik
met name escaperooms voor kinderen en tieners maak. Ik zie ernaar uit aan de slag te
gaan en jullie als gemeente beter te leren kennen.”
Ik wens jullie – lezers van Kerknieuws – gezegende en opbouwende kerstdagen toe en een
door God geleid en gezegend 2022!
Roel Vermaas, traject24@gmail.com / 0343-517768 / www.traject24.nl

Silverein (voorheen De Brug)
Sparrenheide
Ook nu heeft het Corona virus ons in de greep. Even
hebben we kunnen proeven van wat “vrijheid”, maar
deze “sluipmoordenaar” heeft weer in een andere variant
toegeslagen. Heel veel activiteiten kunnen wéér niet
doorgaan. Ook onze grote adventsviering moest afgelast
worden. Het personeel heeft Sparrenheide weer mooi
versierd zodat er toch een feestelijke sfeer is want met de geboorte van Jezus gaf God ons
licht in het donker. Wij mogen dat licht betekenis geven en laten zien dat we leven vanuit
de hoop op een beter leven. Dàt delen en dàt vieren met de mensen om ons heen maakt
het leven goed. Laten we ook onze aandacht geven aan mensen die alleen of ziek zijn. Een
telefoontje of een kaartje licht hun dag op. Mevrouw v.d. Hoek is verhuisd van de
Meerzorg naar Soest en mevrouw van Essen naar Beukenstein. Overleden zijn mevrouw
Pirot en mevrouw de Geus. Na het overlijden van zijn vrouw Mar begin dit jaar kwam de
heer van Dolderen in Sparrenheide wonen en was een regelmatige bezoeker van onze
kerkdienst. Zo ook de zondag vóór zijn overlijden. Na een dienst geleid door Ds. Gerrit van
Dijk is hij begraven bij zijn vrouw op de Algemene Begraafplaats. Langs deze weg een
hartelijk welkom aan de familie Carton die deze week verhuisd is naar de aanleunwoning.
Ook aan de heer G. Jansen die is komen wonen op Kamer 217 en eveneens aan mevrouw
M. van Wijngaarden op kamer 115. Vele kinderen hebben de eerste beginselen van
rekenen, schrijven en lezen van Juf Ria geleerd. Na haar pensioen heeft Ria veel
bezoekwerk gedaan namens de kerk en tot aan de sluiting van Nassau Odijkhof toe. Wat
gaat de tijd toch snel want vier jaar geleden mocht ik melden dat de tweeling van onze
dochter op 24 december geboren zijn. Ook dankbaar zijn wij dat onze vader/opa afgelopen
week de gezegende leeftijd van 99 jaar mocht bereiken. Ook mevrouw Schaap is dankbaar
dat zij ondanks haar broze gezondheid ook een hoge leeftijd van 95 jaar mocht bereiken.
Op 1e kerstdag gaat Ds. Aleida v.d. Hoog voor in onze kerkdienst. We hopen dat u
allemaal weer kunt komen. Op oudjaarsdag gaan de gedachten vaak terug naar het
afgelopen jaar. Wat zal het ons weer brengen?
Ik wens u allen goede kerstdagen toe en een gezegend 2022 met veel kostbare
momenten.
Een hartelijke groet. Elly Heek – van Doorn

Rehoboth
Namens de pastorale commissie een hartelijke groet, Tiny Liebeek
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Algemene informatie
Diaconie & Kerk
Verantwoording van legaten die de Diaconie
in 2021 ontvangen heeft.
In april een legaat van € 1.000 voor ZWO.
In juni een legaat van € 500 en in oktober
een legaat van € 12.000.
De Diaconie bedankt de gevers van harte,
Jan Sinke
De afgelopen maand werd voor de kerk een
legaat van € 2.000 ontvangen. Het College
van Kerkrentmeesters heeft die in grote
dank aanvaard.
Secretaris College van Kerkrentmeesters,
Leo Blom
Van de Algemene Kerkenraad
De laatste maanden heeft het vaststellen van het beleidsplan 2022-2026 veel aandacht
gehad. Binnenkort volgt de afronding en de verdere berichtgeving daarover.
Onlangs zijn vastgesteld de begrotingen Kerk en Diaconie, en deze zijn ter inzage gelegd
voor de gemeente.
Het is verheugend dat de kerkapp Donkey Mobile steeds meer wordt
gebruikt (met dank aan de vrijwilligers!).
Er is een afspraak gemaakt over het o.a. in KerkNieuws vermelden van een
ontvangen legaat, zo nodig na overleg met de familie.
Bij de classis heeft de AK een verzoek ingediend om in de landelijke
ledenadministratie een kleine verbetering aan te doen brengen.
De data van de AK-vergaderingen in 2022 zijn (behoudens wijziging):
25 jan – 15 feb – 15 mrt – 26 apr – 24 mei – 21 jun – 13 sep – 25 okt – 13 dec.

De Redactie van KerkNieuws wenst een ieder Gezegende Kerstdagen en een
gezond en gelukkig Nieuwjaar toe.
Marian Manten, Rose Marie van Asselt, Karin Breukink, Rolinka van den Hoek

Deadline KerkNieuws 1 > 7 januari 2022
-9-

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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