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Gemeente Driebergen-Rijsenburg 

KerkNieuws 

Jaargang 12, nummer 2, 08-02-2022, redactiekerknieuws@live.nl 

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente 

en de Vrijzinnigen Nederland 

 

ZONDAG 13  februari  

Plaats Tijd Voorganger Opmerking 

Grote Kerk 10.00 Ds. Gerrit van Dijk Johan de Heer dienst 

’t Hoge Licht 11.00 Ds. Henk Reinders   

Parklaankerk 10.15 M. Kruimer  

’t Hoge Licht, Traject24 12.00 Edward de Kam  

Sparrenheide 10.30 Ds. Willem Timmerman  

Beukenstein 10.30 Coby van den Bogaard  

Grote kerk 19.30 Ds. Aleida de Hoog Poëzie vesper 

 

ZONDAG 20 februari  

Plaats Tijd Voorganger Opmerking 

Grote kerk 10.00 Ds. Aleida de Hoog mmv de cantorij 

’t Hoge Licht 10.00 Ds. Henk Reinders  

Parklaankerk 10.15 Ds. E. Swinkels – Braaksma  

’t Hoge Licht, Traject24 12.00 Jolanda Aantjes  

Sparrenheide 10.30 Coby van den Boogaard  

 

ZONDAG 27 februari 

Plaats Tijd Voorganger Opmerking 

Grote Kerk 10.00 Ds. Gerrit van Dijk  Viering HA 

’t Hoge Licht 10.00 Ds. Daco Coppoolse, Odijk  

Parklaankerk 10.15 Ds. J. Kubacki  

’t Hoge Licht, Traject24 12.00 Dick Westerkamp  

Sparrenheide 10.30 Ds. Sam Janse  

Beukenstein 10.30 Arjen Vaartjes  

 

Woensdag 2 maart, aswoensdag 

Plaats Tijd Voorganger Opmerking 

Grote Kerk 19.30 Ds. Aleida de Hoog   

 

 

ZONDAG 6 maart, 1e lijdenszondag 

Plaats Tijd Voorganger Opmerking 

Grote Kerk 10.00 Ds. Gerrit van Dijk       

’t Hoge Licht 10.00 Ds. E. Schuddebeurs, Houten  

Parklaankerk 10.15 Ds. R. Philipp  

’t Hoge Licht, Traject24 12.00 Anita Abbring  

Sparrenheide 10.30 Arjen Vaartjes  

 

Collectebestemmingen 
Zondag 13 februari 2022 > ZWO: Evangelisch Werk Brazilie –Kinderwerk 

Kansarme kinderen in het hart van Brazilië, die zonder opvang bedelend langs de deuren 

zouden moeten gaan worden 5 dagen per week opgevangen en krijgen dagelijkse gezonde 

voeding, worden gedoucht, en er wordt gelet op hun gezondheid en hygiëne, ze mogen 

naar school, krijgen huiswerkhulp en sport en spel. 

Wij vragen uw steun. 
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Zondag 20 februari 2022: Plaatselijke armoedebestrijding 

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. 

 

Zondag 27 februari 2022: Stichting de Hezenberg: Jong Protestant 

(JOP/Sirkelslag) 

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke 

gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele 

gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun 

woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. 

Wij vragen uw steun. 

 

Woensdag 3 maart 2022 Aswoensdag: Start 40 dagentijd 

De Veertigdagentijd is de periode van Aswoensdag tot Pasen. Van oudsher is dit een tijd 

van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van 

onze naasten, dichtbij en ver weg. 

Steeds meer protestantse gemeenten hebben ook een aswoensdagviering. 

 
Zondag 6 maart 2022: SOFAK, Stichting ondersteuningsfonds allochtone kerken 

SOFAK is een christelijke stichting die interkerkelijk georiënteerd is. Zij waarderen de 

gezamenlijke traditie waarin we als kerken staan. Het uitgangspunt van hun visie is dan 

ook de geestelijke eenheid van de kerk, van alle eeuwen en plaatsen, door de Geest van 

God. Wij vragen uw steun voor deze stichting. 

 

 

Wijkgemeente Catharijne 
 
KERKDIENSTEN  

Zondag 13 februari – Johannes de Heer dienst. Nog altijd 

roepen de liederen die Johannes de Heer verzamelde en 

schreef veel op bij mensen. Natuurlijk vooral bij een oudere 

generatie. Maar juist met deze liederen kunnen ze iets 

uitdrukken van hun geloof. Misschien ook wel hoe dat 

veranderd is in de loop van de tijd. Johannes de Heer wilde 

mensen die vervreemd waren van het evangelie of daar nooit 

echt mee in aanraking gekomen waren bereiken. 

Tegenwoordig worstelen wij opnieuw met die vraag: hoe 

kunnen en willen we kerk naar buiten zijn? Wat drijft ons? 

Waarom zijn we kerk? Jezus prikkelt de Farizeeën en 

schriftgeleerden door met tollenaars en zondaars te eten. Op 

hun gemopper reageert Jezus met de woorden dat hij niet 

gekomen is om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars 

aan te sporen een nieuw leven te beginnen. Ook voor ons 

Anno Domini 2022 een prikkelende en misschien 
ongemakkelijke uitspraak. 

Zondagavond 13 februari is er een poëzievesper. Het is de dag vóór Valentijnsdag. 

Daarom klinken er gedichten over liefde en vriendschap. Afgewisseld met muziek. Er zijn 

zangers, maar u/jullie kunnen dat ook zijn, want we mogen gelukkig weer samenkomen! 

Muzikaal worden we begeleid door Dik Boelee (neef van wijlen Hans Boelee), die ook 
enkele pianostukken zal spelen. 

Zondag 20 februari lezen we uit Genesis 45 en uit Lucas 6: 27-38. In het eerste 

bijbelboek gaat het over het aangrijpende weerzien van Jozef en zijn broers. Is er 

verzoening mogelijk. Hoe moet het verder. Jezus heeft het er over in de Bergrede. Bij 

Lucas hier en daar verrassend anders weergegeven. We denken na over barmhartigheid, 
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loslaten en vergeven. Marieke Schut verzorgt de schriftlezingen en Paul van Oosten 

bespeelt het orgel. 

Zondag 27 februari vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Het samen delen in 

brood en druivensap en wijn blijft van betekenis. Druiven komen ook voor in de lezing uit 

Lucas (hoofdstuk 6, vers 39 – 49). Het begint met de vraag van Jezus of de ene blinde de 

andere kan leiden, of dat ze dan allebei in een kuil vallen? In onze wijkgemeente kennen 

we een heel aantal mensen met een visuele beperking. Hoe beluisteren zij deze woorden 

van Jezus? En voor ons allemaal: hoe komt die beruchte uitspraak binnen over de splinter 
en de balk….? 

Woensdag 2 maart – Aswoensdag luidt de veertigdagentijd in. Een periode van inkeer 

en zelfreflectie, het besef dat we beperkte mensen zijn, stóf. Vandaar die as: uiteindelijk 

zijn alle mensen stof. In dat besef gaan we op weg naar Pasen. We staan in de avond van 
deze dag bij deze dingen stil. 

Zondag 6 maart – eerste in de Veertigdagentijd. Eén keer per jaar komt de duivel in 

elk geval langs. Traditioneel aan het begin van de veertigdagentijd. De Heilige Geest gooit 

Jezus de woestijn in en daar komt de duivel uit het doosje met zijn verzoekingen. We 

weten dat het goed afloopt. Is de spanning daarmee verdwenen? En bergen we de duivel 

daarna weer veilig weg tot volgend jaar? Of komen we hem nog wel eens tegen, al dan 
niet in vermomming? 

WERKGROEP COMMUNICATIE  

We hebben als Protestantse Gemeente Driebergen verschillende middelen om met elkaar 

te communiceren. Een maandelijks kerkblad, wekelijkse nieuwsbrief, kerkapp, website, 

etc. Dat is mooi, maar de vraag is hoe we deze middelen gebruiken, wat er goed gaat en 

waar het beter kan. Daarom wordt er een PGD-brede werkgroep gevormd die daar naar 

gaat kijken en met advies zal komen richting de Algemene Kerkenraad. 

Bij deze de oproep wie uit onze Catharijnewijkgemeente het leuk zou vinden om daaraan 

mee te doen. Het zal om te beginnen gaan om een paar bijeenkomsten (denk aan drie), 

waarbij de verschillende media in kaart worden gebracht en gekeken zal worden welk 
middel het beste werkt voor een bepaald doel en doelgroep. 

Je kunt je opgeven bij ds. Gerrit van Dijk, gerritvandijk@wgcatharijne.nl of 06-31515565. 
Of contact opnemen als je meer wilt weten over wat de bedoeling is. 

KINDERKERK 

De leiding van de kinderkerk heeft overleg gehad en we zijn blij 

dat we kunnen melden dat we weer gaan starten met kinderen in 

de kerk op zondag. Dat is ook iets dat we opnieuw gemist hebben 

in de afgelopen periode. Afgesproken is dat we tot en met Pasen 

wekelijks kinderkerk hebben. Waarbij de kinderen in de 

basisschool leeftijd direct in hun eigen ruimte beginnen. Aan het 

einde van de kerkdienst komen ze dan de kerkzaal in, zodat we 

met elkaar als jong en oud de dienst kunnen besluiten. We hopen 

de kinderen en hun ouders weer te mogen begroeten! 
Leiding kinderkerk 

Tenslotte 

Het was verheugend nieuws dat we elkaar op zondag in de diensten weer kunnen 

ontmoeten. Hopelijk is dit een blijvende zaak! 

We hopen elkaar ook online te ontmoeten op donderdag 10 februari ’s middags om 15.00 

uur via kerkdienst gemist. We hebben deze maanden weinig onderlinge ontmoetingen. En 

al mag er meer, we zijn ook nog wel voorzichtig met elkaar. Daarom zijn we in een 

uitzending in gesprek. Hester, Gerrit en ik hebben het over de afgelopen coronatijd. Hierbij 

mag u telefonisch ook ‘inbreken’. Dat laatste wordt duidelijk in de uitzending. Verder is er 

muziek en staan de schijnwerpers op radio Bartje. Laten we hopen op een mooie en rijke 

ontmoeting! 

 
Met hartelijke groet, ds Aleida de Hoog 

mailto:gerritvandijk@wgcatharijne.nl
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Wijkgemeente Immanuel 
 

Welkom in de erediensten 

Wat was het uitermate plezierig dat er vanaf zondag 30 januari weer gemeenteleden in de 

kerk waren, vertrouwde gezichten maar ook nieuwe. Welkom! Welkom terug – dat laatste 

wil ik ook graag zeggen tegen degenen die nu nog achter het scherm zitten. Er kunnen 

met de anderhalve meter maatregel toch zeker 80 mensen in ’t Hoge Licht. Er kan 

gezongen worden en er is goede ventilatie. Het geloof leeft van gemeenschap en leeft op 

van verbondenheid. Dat geldt ook voor de gezinnen met kinderen en/of tieners. Elke 

zondag is er weer kindernevendienst.  

 

Veertigdagenproject 2022 - Beloofd land in zicht  
Beloofd land in zicht. Dat is het thema van het project waarmee we 

dit jaar naar Pasen toeleven. God bevrijdde de Israëlieten uit 

Egypte, waar ze als slaven werkten. Ze gingen vervolgens door de 

woestijn op weg naar het land dat God hun beloofd had. De 

bevrijdingsdag noemden ze voortaan het paasfeest. Ieder jaar 

tijdens het paasfeest denken ze aan de bevrijding terug. Net als 

voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een feest van bevrijding. 

We vieren dat we bevrijd zijn door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij 

op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld. 

Voor thuis is er dit jaar een veertigdagenboekje voor gezinnen. 

Het boekje bevat voor elke zondag van de veertigdagentijd een 

verhaal, vragen om over door te praten, liedsuggesties om te 

zingen en een knutsel om samen te maken. Daarnaast bevat het 

boekje een bordspel en een aantal kaarten. Met deze kaarten maak 

je – samen met de knutsels – een prachtige kijktafel. Voor elke 

zondag is er een kaart en een knutsel om op de kijktafel te zetten. Zo 

ontvouwt het verhaal van Pasen zich steeds meer. 

Op zondag 13 – 20 – 27 februari zijn de boekjes verkrijgbaar na de eredienst! 

 

God is in elke hartslag en ademhaling: de digitale 40-dagenretraite van de 

jezuïeten. Hem achterna is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022. De retraite 

gaat op Aswoensdag 2 maart van start en eindigt op Paaszondag. Het is de zestiende 

digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De 

teksten zijn geschreven door Myriam Van den Eynde. 

Myriam zegt over de retraite: “Op de vraag van de zoekende mens, geeft Jezus een 

ontwapenend antwoord: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Die uitnodiging klinkt ook 

voor ons vandaag: Kom maar mee, leer Me (beter) kennen, zie waar Ik me ophoud, 

ontdek waar Ik je tegemoet kom in jouw leven, in deze wereld, in deze tijd. 

Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging. Hem achterna, op weg naar 

Pasen.” 

Hoe deelnemen?  

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org  

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten,  

meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis 

om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven. 

Op zaterdagochtend tijdens de 40-dagentijd kunnen deelnemers van de retraite meedoen 

aan een geleide meditatie via ZOOM. 

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 

- “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn 

innerlijk leven.” 

- “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te 

houden.” 

- “Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.” 

- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een 

klein moment van aandacht en bezinning.” 

-  

https://debijbel.nl/bijbelbasics
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De Petrus-veertigdagentijdkalender 2022 

 

Houdt u, houd jij meer van lezen van papier dan digitaal – 

dan is deze kalender een uitkomst. En wat helemaal 

geweldig is: u, jij krijgt hem gratis thuisbezorgd door een 

gemeentelid dat op de fiets stapt of een wandeling maakt. 

De kalender 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.  

 

Afwezigheid predikant  

Van zaterdag 26 februari tot en met zondag 6 maart 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 

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

 

 

Parklaankerk 
 
De Parklaankerk mag weer beperkt open voor de zondagse vieringen. Wel geldt nog 

steeds de 1,5 meter beperking, waarmee wij het bezoekersaantal moeten limiteren.  

Als u de viering wilt bijwonen kunt u zich per mail aanmelden bij Jetty Heuckelbach-Heldt,  

jetty.heldt43@gmail.com, 0343-411363. 

U kunt ook via livestream de vieringen volgen. Op zondagen kunt u vanaf 10.15 uur 

contact maken via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2563-Parklaankerk-Driebergen 

 

Agenda 

18 feb. Filmhuis ‘The boy who harnassed the wind’, 20.00 uur 

1 maart Filmhuis ‘Autumn Sonata’, 20.00 uur 

4 maart Chez Baas, ontmoetingsmoment, 16.00 – 18.00 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. Voor de zondagse 

bijeenkomsten betekent dit: 

- We gaan naar 50 personen maximaal, exclusief medewerkers maar inclusief kinderen 

boven 1 jaar. 

- Er komt weer een uitnodigingsapp die Adé regelt. 

- De kinderen graag bij de ouders in de kerkzaal. 

- Let op de 1,5 meter afstand tot elkaar. 

- Ingehouden zingen. 

- In het linker vak (bij het orgel) de niet-zangers. 

Verder blijft de bijeenkomst ook gewoon digitaal te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 

 

Dankbaar en blij nieuws - namens het Bestuur 

Maandag 24 januari heeft ds. Marien Kollenstaart zijn brief aan Hester Touwen, als 

voorzitter van het Traject24-bestuur, overhandigd waarin hij aangeeft dat hij het beroep 

mailto:jvvoornveld60@hotmail.com
mailto:jetty.heldt43@gmail.com
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2563-Parklaankerk-Driebergen
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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van Traject24 heeft aanvaard.  

Uiteraard zijn we daar enorm blij mee en dankbaar voor. Bovenal dankbaar naar God dat 

Hij Marien op onze weg heeft gebracht. We gaan nu - Marien en het bestuur - in gesprek 

over wanneer hij bij ons zal kunnen beginnen. Ook bespreken we uiteraard samen met 

hem de taken en prioriteiten. In elk geval hoopt Marien ruim voor de zomervakantie bij 

ons aan de slag te gaan. Wij zullen jullie uiteraard de komende tijd nader informeren over 

wanneer hij start en de verdere invulling.  

Maar allereerst wilden we dit dankbare en blijde nieuws aan jullie vertellen. Bedankt ook 

aan de vele bidders en hen die zich op een of andere wijze voor zijn komst hebben 

ingezet.  

”Want God, de Heer, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer, zijn 

weldaden weigert Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan” (Psalm 84:12). 

 

Bericht van overlijden 

Afgelopen maandagmiddag rond 15.30 uur is John van Ligten naar zijn Schepper 

teruggekeerd. Hij mocht 68 jaar worden. 

Hij is in alle rust en vrede gestorven en zijn lijden is voorbij. Voor zijn vrouw Marion, 

dochter Miranda en schoonzoon Paul enerzijds een groot verlies maar aan de andere kant 

ook het diepe besef en geloof dat John Thuis is op een geweldige plek. 

Op het moment van overlijden was dominee Henk Reinders al onderweg naar het 

ziekenhuis en hij heeft het gezin bijgestaan. De dankdienst voor zijn leven wordt 

gehouden op dinsdag 8 februari om 13.00 uur in ’t Hoge Licht; alleen voor genodigden. 

Deze dankdienst zal te volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl 

 

Dankjewel! 

De Actie Kerkbalans werd de afgelopen weken gehouden. Zelf mocht ik in een paar straten 

in mijn eigen omgeving ‘loper’ zijn om de enveloppen te bezorgen en de antwoorden weer 

op te halen. Ik werd erg bemoedigd doordat sommige mensen al hun antwoordenvelop bij 

mij thuis in de brievenbus hadden gedaan en dat anderen hun envelop klaar hadden liggen 

toen ik mijn ‘ophaal-rondje’ liep. Bij twee adressen had men zijn toezegging toen nog niet 

klaar liggen, maar men beloofde om de retourenvelop diezelfde avond nog bij mij thuis te 

bezorgen; en dat deden ze ook! 

Kortom… ruim voor de inlevertermijn op zaterdagmorgen 29 januari had ik alle envelopjes 

keurig met een elastiekje eromheen klaar liggen. En ik ben er zeker van dat menige 

andere ‘loper’ een soortgelijke ervaring had. 

Dus vandaar: dank aan deze mensen die deze ‘loper-taak’ voor mij zo makkelijk maakten.  

 

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

 

Silverein (voorheen De Brug)  
 

Sparrenheide 
Verheugend nieuws is dat we afgelopen zondag 

weer konden starten met onze wekelijkse kerkdiensten in de Vierhoutzaal. We hanteren 

nog wel de coronaregels. Dankzij de PG Driebergen is het nog steeds mogelijk om deze 

diensten te houden en we zouden het fijn vinden als u allemaal weer komt. U kunt altijd 

gehaald en weer terug gebracht worden. Misschien dat we in de toekomst ook weer het 

koffiedrinken na de dienst kunnen opstarten. Mocht u gewend zijn om naar de diensten 
online op uw computer/tv te kijken dan kan dit ook op een later tijdstip. 

Het zingend geloven gaat ook weer van start en wel op dinsdagmiddag 15 maart a.s. van 

15.00 tot 16.00 uur. Inloop is mogelijk vanaf 14.30 uur met, als het weer mogelijk is,  

koffie/thee met wat lekkers. Ook hier kunt u gehaald en weer teruggebracht worden. De 
paaseditie willen we op 12 april houden. 

Op 11 januari jl. is overleden de heer Klaas Jan Smit. Voor coronatijd kwam hij met een 

andere bewoonster vanuit het Woonoord regelmatig naar onze kerkdiensten. Ook was hij 

een regelmatige bezoeker van het Eet mee met de Kerk in Nieuw Salem. Nog maar enkele 

maanden in huis is ook overleden mevrouw Moissie. Voor de laatste lockdown mochten we 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:traject24@gmail.com
http://www.traject24.nl/
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haar nog begroeten in de kerkdienst. Mevrouw Pen is verhuisd van de aanleunwoning naar 

Kamer 226. 

“Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht.” Zo voelde ik mij toen ik 

begin oktober de diagnose darmkanker kreeg. Toch was er na verloop van die duistere tijd 

en in die donkere dagen ook weer licht in mijn leven. Een licht van hoop en vertrouwen  

en van het geloof. Vertrouwen en geloven liggen dicht bij elkaar. Uiteindelijk kon ik begin 

januari jl. geopereerd worden. De operatie is geslaagd doch als “bonus” kreeg ik er twee 

longembolies bij. Dit maakt dat je toch best gauw moe bent. Ik probeer zo veel mogelijk 

mijn taken weer op te pakken maar soms valt het best wel tegen. Ook ik ken mijn 

zegeningen. Het kan nog wel even duren en ja ik zal beloven dat ik het rustig aan zal 

doen. Dank voor al uw lieve appjes, mails, telefoontjes, lieve woorden, bloemen, kaarten 

en vooral uw gebed. Het was indrukwekkend, lief en heel bemoedigend. Het heeft mij heel 

erg goed gedaan. Op deze dag van schrijven ook weer de tassen van Eet mee 

rondgebracht. Uw reacties dat ik er weer was waren hartverwarmend.  

Onze Ria van Wijngaarden van de Meerzorg heeft vorige week best wel een nare 

oogoperatie moeten ondergaan. Wegens een tumor kon haar eigen oog niet behouden 

blijven en moest helaas vervangen worden. Ria is altijd positief en heeft in het verleden 

altijd klaargestaan voor anderen. Laten we haar verrassen met een kaartje en of bezoekje. 

Een hartelijke groet van huis tot huis, Elly Heek-van Doorn 

Rehoboth 
Vanaf begin januari zijn er weer drie nieuwe bewoners komen wonen in Rehoboth. We 

wensen ze een goede en mooie tijd binnen Rehoboth.  

Het blijft zwaar om goede zorg te bieden voor de bewoners vanwege tekorten in de zorg. 

Laten we hopen en bidden op betere tijden. 

 

Namens pastorale commissie Rehoboth, Jenny van Voornveld  

 
 
Algemene informatie  

 
Van de Algemene Kerkenraad 

Van de agendapunten die de kerkenraad hebben 

gepasseerd, noemen we de volgende. 

De begrotingen kerk en diaconie hebben geen reacties 

opgeleverd en worden dus geacht te zijn vastgesteld. 

Er zijn plannen om ons Kerkblad in een andere of 

aangepaste vorm te laten verschijnen, daarvoor wordt nu een werkgroep gevormd die veel 

moet gaan voorbereiden. 

Met veel voldoening kon worden gemeld dat ds. Marien Kollenstaart het beroep naar de 

wijkgemeente Traject24 heeft aanvaard. Hij doet na Pasen intrede. 

Geruime tijd zijn de wijkgemeenten betrokken geweest bij het voorbereiden van het 

nieuwe beleidsplan van onze gemeente. Per vier jaar moet daarvan namelijk een 

herziening plaatsvinden. 

Het Beleidsplan 2022-2026 is nu vastgesteld en is te vinden op de website van de PGD. 

Als de tekst voor iemand niet toegankelijk is, kan een exemplaar worden aangevraagd bij 

de scriba van de AK [scriba@pgdriebergen.nl]. 

 

Voorlopig totaalresultaat Actie Kerkbalans 2022 

Op 2 februari is de stand voor de kerk € 278.500 en voor de diaconie € 83.200. Op dit 

moment is het voor de kerk ca. € 10.000,- minder en voor de diaconie ongeveer hetzelfde. 

Het volgende meetmoment is 1 mei. Vorig jaar was de stand voor de kerk toen  

€ 302.800,- en voor de diaconie € 87.200,-  

Allen hartelijk dank voor uw toezegging. 

 

Opbrengsten van collectes 

Hieronder vindt u een overzicht van de totale opbrengsten (via kerkzak, kerkapp en bank) 

van collectes uit november en december. Daarnaast zijn er nog twee giften van elk € 100,- 
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ontvangen. Een is er bestemd voor ZWO-Corona-hulp en de ander voor ondersteuning van 

mensen die in problemen komen door hun hogere energiekosten. 

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage.      

December Totaal  
 

November Totaal 

Kerk 1.716 
 
Kerk 1.501 

05  Rwanda 407 
 
07 Guatamala 451 

12  Nederland 509 
 
14 Voedselbank 2.147 

19  Ned. Jong prot. 305 
 
21 2j-project Moldavië 1.100 

24  Armoede 185 
 
28 Moldavië 1.463 

25 Kinderen in de knel 2.073 
   

31 Alpha NL 40 
   

 

 

IKO lezing 

We  zijn blij dat we weer een IKO lezing kunnen 

houden en wel op woensdag 16 februari om 10.00 uur 

in ’t Hoge Licht.  Klaproos 2. 

 “Kasteel Amerongen, heden en toekomst” door em. 

prof. dr. Rob M. Heethaar. 

‘Mijnheer en liefste hartje, uhed getrouwe wijff, 

Margaretha Turnor’ zijn de slotwoorden van de 

honderden brieven die de kasteelvrouwe in de 17e 

eeuw schreef aan haar man, Godard Adriaan van Reede. 

In de lezing wordt u meegevoerd door de geschiedenis van Amerongen en die van het 

kasteel en de bijzonder belangrijke rol die zijn bewoners in de Nederlandse geschiedenis 

hebben gespeeld. 

Ook zal aan de orde komen de inzet van de honderden enthousiaste vrijwilligers, 

ondersteund door een kleine staf, om kasteel, collectie en tuinen te behouden voor het 

nageslacht, zodat het nog lang een 

We moeten de coronaregels volgen dus mondkapje op bij binnenkomst en de  

bewijs van vaccinatie laten zien. We vragen een bijdrage van € 5,-- 

 

 

Lieve vrienden, Groeten uit Kaapstad!  

En een gelukkig nieuwjaar voor jullie allemaal na een lange periode van stilte vanuit 

Kaapstad. Het is hier zomer en dat is een goede tijd om te genieten van het buitenleven 

en de natuur. Excuus voor de lange stilte van onze kant. Corona gooide onze plannen en 

focus in de war. Het gaat momenteel goed met ons gezin 

ondanks verschillende corona  infecties in 2020 en 2021. We 

danken God voor een goed herstel en bekijken het leven van 

dag tot dag. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd. Zo aan het 

begin van het nieuwe jaar willen we een paar updates 

samenvatten. 

Kees: Sinds medio 2021 is Kees druk bezig met de 

voorbereidingen om het stokje over te dragen aan de nieuwe 

landgoedbeheerder/onderhoudsmedewerker bij Beautiful 

Gate. Wij danken God voor de 18 jaar waarin Hij Kees en de 

familie leidde en begeleidde in dienst bij Beautiful Gate.  
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Fredah: Fredah werkte afgelopen jaar nog steeds binnen het Familieversterkingsteam van 

Beautiful Gate als klinisch maatschappelijk werkster. Ze werkte met gezinnen, jong 

volwassenen en kinderen die sinds de sluiting in het kindertehuis waren. Haar werk 

omvatte coaching, huisbezoeken, familiebijeenkomsten en het versterken van 

familiebanden. Corona maakte dit werk moeilijk maar de meeste gezinnen werden toch 

bereikt.  

Ruth: Ruth heeft een heel druk jaar achter de rug met het voorbereiden en schrijven van 

haar International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) (equivalent van een 

middelbare schooldiploma).  

Joshua: Joshua heeft echt genoten van zijn schooljaar en deed het uitzonderlijk goed dit 

jaar. Hij is een van de leiders in zijn klas.  

Kortom, dat is het een beetje over ons in het afgelopen jaar. We bidden om Gods rijkste 
zegeningen voor 2022!  

Ons adres: Kees en Fredah van der Vinne p/a  Beautiful Gate ministries, Postbus 144. 

Mitchells Plain 7789 Zuid Afrika. Mail: keesvdvinne@gmail.com Giften: Belasting 

aftrekbaar NL62INGB 0003441628, ovv nieuwe Projectnaam: Beautiful Gate (Kees en 

Fredah van der Vinne).  
 

Vrijwilligerswerk coram Deo 

Het grootste deel van het werk in de Herberg 

wordt gedaan door vrijwilligers. Meer dan 200 

mensen uit het hele land komen regelmatig 

naar Oosterbeek om hun geloof handen en 

voeten te geven.  

Bekijk onze website: www.pdcdeherberg.nl of 

bel 026-3342225 of mail: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl, voor meer informatie.   

 

NBG-thema voor de 40-dagentijd vanaf 2 maart > Pasen: ‘Feest van bevrijding’  

Veel mensen – Bijbellezers, ouders, kinderwerkers, voorgangers - beleven de 40-dagentijd 

als een periode van bezinning. Ze leven toe naar Pasen. Het Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap (NBG) reikt daarvoor inspiratie aan via een dagboekje, kindermateriaal 

en webinars. Het thema is: ‘Feest van Bevrijding’. 

 

Twee paasverhalen 

Op de achtergrond van het verhaal over Jezus’ dood en 

opstanding speelt het eerste paasverhaal een grote rol: de 

bevrijding van het volk Israël uit Egypte. In het dagboek, het 

kindermateriaal en de webinars gaat het NBG in op het verband 

tussen de twee paasverhalen: van bevrijding uit slavernij naar 

bevrijding van angst en dood; van de intocht in het beloofde 

land naar de uitnodiging om te leven als burgers van Gods 

koninkrijk. 

Bijbels dagboek ‘Samen op weg naar Pasen’ 

Voor volwassenen is er een gratis dagboekje om 40 dagen 

bewust toe te leven naar Pasen. Elke dag is er een Bijbeltekst, 

een korte overdenking en een vraag die je aan het denken zet. 

‘Beloofd land in zicht’ 

Voor gezinnen met kinderen is er het gratis boekje ‘Beloofd land 

in zicht’, behorend bij de kinderdienstmethode Bijbel Basics. Het boekje brengt de reis van 

de Israëlieten naar het beloofde land en het paasverhaal over Jezus in beeld met levendige 

verhalen, verrassende opdrachten en een kijktafel. 

Voor meer informatie en een bestelformulier voor de gratis boekjes zie: 

bijbelgenootschap.nl/40dagen. 

 

 

Deadline KerkNieuws 3 > 4 maart 2022 

mailto:keesvdvinne@gmail.com
http://www.pdcdeherberg.nl/
mailto:vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl
http://www.bijbelgenootschap.nl/40dagen
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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 (0343-517047) 

mail: scriba.imk@gmail.com 

Predikant: Ds. H.J. Reinders (06-10730732)  

domineereinders@kpnmail.nl 
 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en 

Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 

Per adres: Kerkelijk Bureau 

Voorzitter: Clara Hagen  

Mail: fam.vdweidehagen@gmail.com  

Secretaris: Clara Hagen 

mail: zwo@pgdriebergen.nl 

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. 

ZWO) 

Wijkgemeente Traject24  

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2 

Per adres: Kerkelijk Bureau 

Website: www.traject24.nl  

Secretaris: Dina de Lange (06-43902179 

mail: dinopape@hotmail.com 

Predikant: vacant 

Benader voor vragen de secretaris of het 

bestuur: bestuur@traject24.nl 

 

 

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland 

Website: www.parklaankerk.nl  

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden 

(06-25415705) 

mail: inspirator@parklaankerk.nl  

Pastoraal punt: secretaris@parklaankerk.nl  

Penningmeester: L. Janssen 

mail: penningmeester@parklaankerk.nl 

 

Silverein (v.h. ISZ De Brug) 

Sparrenheide 1, 3971 DA Driebergen  

Website: www.silverein.nl 

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof 

(0343-555555) 

Mail: marijke.zuilhof@silverein.nl 

Scriba: Elly Heek (0343-518869 ) 

Mail: heekvandoorn@gmail.com 
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