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DURF TE GELOVEN! Dat is het thema van de vakantiekerken van het RCN dit jaar. Op het vakantiepark ‘Het 

Grote Bos’ te Driebergen wordt ’s zomers altijd een serie kerkdiensten gehouden.  Deze zomer gebeurt dat 

voor een drietal diensten in samenwerking met twee wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente 

Driebergen. 

Dat geeft een mooie mix tussen vakantiegangers en inwoners van Driebergen. Thuis of op vakantie worden 

ze op deze zondagen uitgedaagd te geloven. Waarom je daaraan zou beginnen? Omdat het moed geeft, 

troost, liefde, hoop, kracht en nog veel meer.  De leiding van het Grote Bos, de voorgangers, de vrijwilligers, 

ze hopen met elkaar op inspirerende diensten, sfeer en mooie ontmoetingen. Het zal er natuurlijk wat 

losser en vrijer aan toegaan dan in gewone kerkdiensten.  De buitenlucht geeft ruimte voor vrijheid, 

ontspanning en creativiteit, ook in zang en muziek. 

Eelco Stienstra, de manager van Het Grote Bos, vindt de  verbinding tussen het kampeergebeuren en het 

dorp Driebergen aantrekkelijk, ook voor de toekomst. En de Driebergse voorgangers (Gerrit van Dijk, Henk 

Reinders en Aleida de Hoog) hebben er zin in.  

Wie dit wil meemaken, is van harte welkom op de zondagen  25 juli en op 1 augustus. Steeds om 10.00 uur. 

Na de dienst is er koffie en kunnen mensen elkaar ontmoeten en misschien een boom opzetten tussen de 

bomen….. 

 
 
 
 

Het Grote Bos – Doorn 

Protestantse Gemeente 

Driebergen – Rijsenburg 

 



Zomerthema: Ik geloof, omdat het mij hoop geeft.  
  
Welkom door parkmanager 
 
Aansteken van de Paaskaars 
 
Zingen: Psalm 25: 2 en 8  uit: de Nieuwe Psalmberijming 
 
2. HEER, leer mij uw waarheid kennen 
en uw onderwijs verstaan. 
Laat mij aan uw wegen wennen, 
help mij in uw spoor te gaan – 
God, U bent het die mij redt. 
Hele dagen, hele nachten 
ben ik hoopvol in gebed: 
altijd blijf ik U verwachten. 

 
8. Laat oprechtheid mij bewaren; 
geef mij leven in uw licht. 
Ondanks dreigende gevaren 
is mijn hoop op U gericht. 
HEER op wie mijn hart vertrouwt, 
God in wie ik ben geborgen, 
maak het volk waarvan U houdt 
vrij van lijden en van zorgen. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Hemelhoog 554: 1, 2, 3, 4   “Dank U voor deze nieuwe morgen” 
 
1.Dank U voor deze nieuwe morgen. 
   Dank U voor elke nieuwe dag. 
   Dank U dat ik met al mijn zorgen 
   bij U komen mag. 
 
2.Dank U voor alle goede vrienden. 
   Dank U, o God voor al wat leeft. 
   Dank U voor wat ik niet verdiende: 
   dat U mij vergeeft.  

 
3.Dank U voor alle bloemengeuren. 
   Dank U voor ieder klein geluk. 
   Dank U voor alle held’ re kleuren. 
   Dank U voor muziek. 
 
4.Dank U dat U in moeilijkheden, 
   Dank U dat U in pijn en strijd, 
   dank U dat U in alle tijden 
   toch steeds bij ons zijt. 

 
Gebed van inkeer 
 

Het thema vandaag is: leven met hoop 
 

Hoop is de tegenstelling van wanhoop.  
Hoop doet leven. Hoop is het anker van ons levensschip, 
het houdt ons veilig vast en voorkomt dat de wilde golven van 
het leven ons losslaan en doen omkomen. 
De hoop doet ons moedig voortgaan.  
Hoop is de verwachting dat er iets goeds in het verschiet ligt.  
Wij koesteren de hoop. Wij leven op de hoop van zegen.  
 
Aandacht voor de kinderen 
 

Kinderlied: Hemelhoog 691  “Vertel het aan de mensen” 
 
Vertel het aan de mensen 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen  
Wie vrede geeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Dat Jezus leeft 
Vertel het aan de mensen 

 
Want iedereen moet weten  
Wie liefde heeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten  
Wie vrede geeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
Dat Jezus leeft 
Iedereen moet weten 



Gebed om de Heilige Geest 
 
Gedicht: De weg van de hoop 
 
Diep in onszelf dragen wij de hoop: 
als dat niet het geval is, 
is er geen hoop. 
 
Hoop is een kwaliteit van de ziel 
en hangt niet af 
van wat er in de wereld gebeurt. 
 
Hoop is niet te voorspellen of vooruitzien. 
Het is een gerichtheid van de geest, 
een gerichtheid van het hart, 
voorbij de horizon verankerd. 

Hoop 
in deze diepe krachtige betekenis 
is niet het zelfde als vreugde 
omdat alles goed gaat 
of bereidheid je in te zetten 
voor wat succes heeft. 
 
Hoop is ergens voor werken 
omdat het goed is, 
niet alleen omdat het kans van slagen heeft. 
 
Hoop is niet hetzelfde als optimisme 
evenmin de overtuiging 
dat iets goed zal aflopen. 
Wel de zekerheid dat iets zinvol is 
ongeacht de afloop, 
het resultaat. 
 
Václav Havel 

 
Luisteren: Pelgrimsgebed  - Amanda Strydom 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fTsYx8W_2w0 
 
Vader God U ken my naam  
My binnegoed en buitestaan 
My grootpraat en my klein verdriet 
My vashou aan als wat verskiet 
 
U ken my vrese en my hoop 
Die pad wat ek so kaalvoet loop 
Die pad het U lankal berei 
U maak die pad gelyk vir my 
 
Alle pelgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis 
 

 
Ek verdwaal steeds op die grootpad 
Soekend na U boardinghuis 
 
Moeder God U ken my waan  
My ego en my regopstaan 
Die drake waarteen ek bly veg 
U wys my altyd weer die weg 
 
U het my met U lig geseën 
Die lig strooi ek op iedereen 
Net U weet hoe my toekoms lyk 
Ek het  niks, U maak my ryk  

Schriftlezing: Lucas 24: 13-35 
 
Zingen: Hemelhoog 338  -  canon 
 
k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij 
 
Overdenking 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fTsYx8W_2w0


Zingen: NLB 939: 1, 3   (= melodie van Hemelhoog 347a) 
 
1.Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht, 
leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 
Uw vrede diep, Uw liefde groot, 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 

 
3.Van eerste kreet tot laatste zucht, 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 

 
Voorbeden, stilte, gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 
Collecte: 100 gezinnen genieten bij RCN  
 
Zingen:   Hemelhoog  410 “Zegen ons Heer” 
 
Zegen ons Heer, zegen ons Heer. 
U, die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Zegen ons Heer. 
 
Heft uw handen op naar het heiligdom 
En prijst de Heer, halleluja. 
 

 
De Heer zegene u, de Heer zegene u. 
Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft 
Zegene u. 
 
Dank U Heer, dank U Heer. 
U, die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Dank U Heer. 

 
Slotwoorden 
 
Zegen 
Laat God je onafscheidelijk vergezellen en je begeleiden op al je wegen; 
Laat Christus de staf zijn in je hand en de richting van elke voetstap; 
Laat de Geest voor je zijn als de wind in de rug, die je brengt op wegen van vrede. 
Wees gezegend, ga met God. 
Amen 

 
U bent ook volgende week weer welkom in de vakantiekerk op het Grote Bos 
 
DIACONALE COLLECTES  zondag 25 juli 2021 
Toelichting collectedoelen:  
 

- 100 Gezinnen genieten bij RCN  
In het huidige drukke tijdperk is een vakantie zeer welkom. Toch is het voor veel gezinnen niet mogelijk om 
op vakantie gaan. Het vakantiebureau (bekend van de diaconale senioren-/zorgvakanties) en RCN 

Vakantieparken brengen hier verandering in! Sinds 2016 bieden zij jaarlijks aan 100 gezinnen met een 
inkomen op bijstandsniveau een gratis vakantie aan. Iedereen kan af en toe een vakantie 
gebruiken; even eruit, plezier en ontspanning. Maar door de kosten die een vakantie met zich mee 
brengt is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. RCN biedt jaarlijks, in samenwerking met Het 
vakantiebureau, 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau een gratis vakantie aan.  
U bijdrage is welkom op NL86RABO0326742328 t.n.v. RCN Vakantieparken o.v.v. 100 gratis 
vakantie 
 
 
 



- PGD Collecte Diaconie  
Zondag 25 juli 2021: Tear Fund: Haiti Voor mensen die in armoede leven is onderwijs de (enige) uitweg. 
Kinderen die onderwijs genieten hebben betere kansen. Omdat de kinderen een bredere kennis bezitten 
zullen ze problemen anders oplossen dan hun ouders. Waar de wereld van profiteert en (hopelijk) weer 
een stukje beter van wordt. Daarom is het essentieel dat kinderen goed onderwijs krijgen. De 
Adventscholen, waar onze kinderen naar school gaan, hebben een uitstekende reputatie. De scholen 
hebben professionele leraren en een lesprogramma dat goed aansluit bij de leeftijd van de kinderen. Uw 
steun is essentieel. Wijkgemeente Catharijne en Immanuël  DE KERK-APP IS LIVE! Onze eigen kerk-app is 
een feit! U kunt deze app downloaden op uw mobiele telefoon. 
U kunt uw bijdrage storten op het bekende rekeningnr. van de Diaconie NL47 RABO0385 2538 
18 o.v.v. collecte 25 juli  
 
MEDEDELINGEN WIJKGEMEENTES CATHARIJNE EN IMMANUEL 
 
ZONDAG 25 JULI, DE 2E GEZAMENLIJKE VIERING VAN HET ZOMERROOSTER  “IN HET GROTE 
BOS”. 
Drie opeenvolgende diensten die de Wijkgemeente Catharijne en de Wijkgemeente Immanuël gezamenlijk 
houden met de bezoekers van het Grote Bos. De Grote Kerk en ’t Hoge Licht zijn dicht tijdens de diensten 
die in het Grote Bos gehouden worden! 
De openlucht kerkdiensten in het Grote Bos zijn via de gebruikelijke kanalen https://kerkdienstgemist.nl 

alle 3 de zondagen te volgen 

Hieronder volgt in het kort een overzicht van de diensten die er nog aankomen, zowel in ’t Hoge Licht als in 
de Grote Kerk (de aanvangstijd is steeds 10.00 uur) 
 

25 juli Ds. Henk Reinders en Ds. Marjon van 
Dam ( Houten ) 

’t Grote Bos 

1 augustus Ds. Aleida de Hoog en Ds. Tia Braam ’t Grote Bos 

8 augustus Ds. J. Wolfswinkel ’t Hoge Licht 

15 augustus  Ds. Bernard Baakman Grote Kerk 

22 augustus  Ds. Gerrit van Dijk Grote Kerk 

 
KERKELIJKE AGENDA: 

- Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is de Grote Kerk open, u kunt luisteren naar; orgelmuziek, 
een kaarsje aansteken in de Gedachtenis, de stilte zoeken, een kopje thee drinken.  

- Elke vrijdag kunt u tussen 11.30 en 13.30 uur kunt u VERSE SOEP , voor één Euro, eten bij het Achterom, 
de Lei  

 
MET AANDACHT VOOR ELKAAR: 

Enige weken geleden heeft de heer Henk van Bemmel een ongeluk gehad met de fiets. 
Na een verblijf in het Diaconessenhuis is hij nu voor revalidatie in Zorgspectrum Ervenstaete 
Stationserf 84 , 3991 KZ in Houten. Een kaartje zal hem goed doen. 
 

GEVONDEN….. 

Rond Pinksteren stond er onder het kopje ‘Op zoek naar…’ een oproep van het College van 

Kerkrentmeesters in de zondagsbrieven. Deze zoektocht is niet voor niets geweest, we hebben er gelukkig 

een aantal reacties op gekregen. Als college zijn we dan ook verheugd, dat Leo Blom namens wijkgemeente 

Immanuel vanaf september de taken van Klaas Allaart als secretaris wil overnemen. We heten hem dan ook 

hartelijk welkom in ons college en wensen hem een goede tijd toe. Klaas willen we bedanken voor alle 

werkzaamheden die hij steeds voortvarend heeft verricht. Het mailadres van de secretaris blijft: 

rentmeesters-pgd@hotmail.com. 

Ron van den Hoek, voorzitter College van Kerkrentmeesters. 

https://kerkdienstgemist.nl/
mailto:rentmeesters-pgd@hotmail.com


PRINS HEERLIJK………………………..Mensen geven om mensen! 
Ook in onze samenleving zijn er mensen met meer en minder mogelijkheden. De medewerkers van de 
Projectgroep Prinsheerlijk hebben zich tot doel gesteld eens in de twee jaar een vakantieweek te 
organiseren voor mensen met een fysieke beperking. 
Doordat een vakantieweek dit jaar niet mogelijk is, hebben zij gezocht naar een alternatiefplan en het 
programma ziet er als volgt uit:   
Dinsdag 24 augustus – thema ‘op de grote stille heide’ van 10.30 tot 16.00 uur. 
Woensdag 22 september – ‘de tearoom-tango’ van 10.30 – 16.00 uur. 
Centraal in deze dagen staat de ontmoeting met elkaar, verwennerij voor de inwendig mens en 
entertainment.  
Wij hebben er zin in, doen jullie mee? We houden ons aan de Corona maatregelen, we gaan er vanuit dat 
jullie gevaccineerd zijn.  
 
De kosten per dag zijn 15 euro. U kunt zich opgeven telefonisch of per mail. Contactpersonen:  

- Ida van Duuren, tel. 0613249834 e-mail: idavanduuren@gmail.com 
- Mieke Nijenmanting tel. 0638063057 e-mail: m.nijnemanting@ziggo.nl 

Opgave voor één voor meerdere dagen is mogelijk. 
Betaling: vooraf via de bankgiro t.w. NL57RABO 0157 4981 23 t.n.v. Diaconie PKN Driebergen-Rijsenburg 
o.v.v. Prinsheerlijk verwendagen.  
Na betaling bevestigen wij jullie inschrijving. 
 
VAKANTIEPERIODE WIJKPREDIKANTEN 

- Van zondagmiddag 25 juli tot en met zondag 22 augustus heeft ds. Henk Reinders vakantie en is hij niet 
beschikbaar voor het gemeentewerk.   

In dringende pastorale situaties of met verzoeken tot voorbede kunt u van zondag 25 juli tot en met donderdag 
12 augustus contact opnemen met ouderling Jenny van Voornveld  -  jvvoornveld60@hotmail.com of 06-
22835197 
Van vrijdag 13 augustus tot en met zondag 22 augustus met ouderling Erna Allaart -  allaart_erna@hotmail.com 
of 06-15449848 of 0343-411092. 

- Van 24 juli tot en met 20 augustus kunt u voor dringende pastorale vragen en bijstand in 

wijkgemeente Catharijne een beroep doen op ds. Aleida de Hoog. 

- Van Maandag 26 juli tot en met 8 augustus is Hester van Gurp vanwege vakantie afwezig. 

 

UITLEG KERKAPP DONKEY MOBILE 

Inmiddels hebben al aardig wat gemeenteleden de eigen kerkapp op hun telefoon gezet. Deze app is 

bedoeld als middel voor berichten binnen de kerk. Allerlei groepen kunnen er gebruik van maken. En in het 

algemene gedeelte kunnen dingen worden gedeeld die voor iedereen van belang zijn. Daarnaast biedt de 

app gemak om aan collectedoelen te geven. En is er een agendafunctie waarin algemene activiteiten 

kunnen worden gedeeld en ook per groep afspraken kunnen worden vastgelegd. Er is nu een instructiefilm 

beschikbaar waarin wordt uitgelegd hoe je de kerkapp op je telefoon zet en hoe je deze kunt gebruiken. Via 

onderstaande link is het filmpje te bekijken. Het blijft voorlopig op kerkdienstgemist beschikbaar, zodat 

terugkijken mogelijk is. https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476/events/recording/162671940001476 

Als u aanvullende vragen hebt, of er toch niet helemaal uitkomt dat kunt u voor hulp terecht bij Ron van 

den Hoek (Catharijne) (r.vanden.hoek@hccnet.nl; 06-51399405) en Henk Breukink (Immanuel) 

(breukink@xs4all.nl; 06-53607266). Hebt u zelf suggesties voor het gebruik ervan, deel dat met ons. 

Veel plezier met het uitproberen van de kerkapp. 

Het kerkapp-team 

De Kerkenraden van de Protestantse Gemeente Driebergen wensen u een gezegende zondag en een goede 

week. Kopij voor de volgende Nieuwsbrief uiterlijk voor donderdag 29  juli a.s. naar 

jvvoornveld60@hotmail.com of naar nieuwsbrief@wgcatharijne.nl 
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