
 
 

 

Kerknieuws Made en Drimmelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 5, oktober 2022  



 
 

Kerkdiensten 
 

Zondag 2 oktober 

10.00 uur: ds. Hendriksen, Woudrichem 

Deurcollecte: onderhoud kerkhof 

Dienst in Drimmelen 

 

Zondag 9 oktober 

10.00 uur: ds. W.J. Bisschop uit Breda 

Dienst in Made 

 

Zondag 16 oktober 

10.00 uur: mw. Beatrijs Hofland uit Den Hout 

Deurcollecte: Restauratiefonds 

Dienst in Drimmelen 

 

Zondag 23 oktober 

10.00 uur: mw. Griselda Aanen – de Vries 

Viering Heilig Avondmaal 

Dienst in Made 

 

Zondag 30 oktober 

10.00 uur: ds. W.J. Bisschop uit Breda 

Deurcollecte: onderhoud orgel 

Dienst in Drimmelen. 

 

Zondag 6 november 

10.00 uur: ds. Henrieke ten Thije 

Dienst in Made 

 

De Diaconale collecten in oktober zijn bestemd voor Samenloop. 

 

Agenda 
 

Dinsdag 4 oktober: 14.00 uur Combi KR verg., Molshoop Made 

Woensdag 5 oktober: 14.30 uur Bijbelgespreksgroep, Molshoop Made 

Vrijdag 28 oktober: 19:15 uur Filmavond, Dorpshuys Drimmelen  



 
 

Kerkelijke zaken  
 

Wat was het mooi om het kerkelijk seizoen met elkaar aan tafel te 

starten. Door samen het brood en onze gedachten te delen werd het voor 

mij een echte Agapè viering (liefdesmaaltijd). Ik merk in zulke diensten 

dat de onderlinge verbondenheid sterk is. Dat is het mooie van 

gemeente-zijn. We hebben elkaar nodig! 

 

In de dienst hebben we met elkaar gedeeld en we kunnen nu als kerk 

ook onze overvloed delen met hen die minder hebben dan wij. Met hen 

die door alle omstandigheden het financieel niet redden. Sinds een 

aantal weken staat de “DEELKAST” bij de kerk in Made. Vergeet u niet 

om er geregeld wat in te zetten, zodat een ander er weer wat uit kan 

halen. En als u degene bent die wat ondersteuning nodig heeft, pak er 

gerust wat uit. Het staat ervoor! 

 

 
 

Op verschillende manieren ben ik mij aan het verdiepen over de vraag 

hoe we als kerk aansluiting krijgen bij onze dorpsgenoten. Hoe vertalen 

we het evangelie, het goede nieuws zo, dat het aansluit bij ons eigen 

leven en dus ook bij het leven van iedereen. Want ons leven is niet zoveel 

anders dan dat van anderen. Ook wij hebben onze zorgen over 

gezondheid, klimaat, oorlog, energierekening. Ook wij hebben soms 

onze vragen en onze twijfels, we zijn allemaal een product van deze tijd. 

Het geloof en het ongeloof zit in ons. En wat is dan ons antwoord hierop, 

wat is Gods antwoord hierop.  



 
 

Hoe verwoord ik dat in een preek, waar zit ikzelf met mijn vragen, met 

mijn leven, waar zit de kerkganger en waar ons dorpsgenoot. Dat is 

steeds weer een uitdaging die ik steeds weer probeer aan te gaan. 

Luisteren naar God en luisteren naar mezelf en de ander. En hoe 

verwoord ik het in de ontmoeting met mensen. Dit is denk ik de 

uitdaging van ons allemaal. Hoe kunnen wij woorden geven aan ons 

geloof en het een ander uitleggen. Waar vinden we de aansluiting. Het 

begint volgens mij door eerst de ander te leren kennen, weten wie hij of 

zij is, wat er speelt en leeft in het leven en daar vanuit mogen vertellen 

van wat God voor jou heeft betekent, wat Hij heeft gedaan. Dan doe je 

recht aan God en aan de ander en zo kan er een mooie ontmoeting zijn.  

Ik hoop dat we veel van die momenten mogen hebben. En dat we op 

deze manier Gods liefde mogen delen met iedereen die op ons pad komt.    

 

Deze maand zijn er ook weer verschillende activiteiten. Daar leest je 

hieronder meer over. Je bent bij alles van harte welkom.  

 

Een hartelijke groet, 

Griselda Aanen 

 

Meeleven 
 

Lidy Havermans uit Made verblijft nog steeds in Revant voor revalidatie. 

Gelukkig is er vooruitgang in en kan ze de weekenden thuis zijn.  

 

In memoriam 
 

Op donderdag 7 september is Wim Vos uit Drimmelen overleden. Wim 

is 75 jaar geworden. Na een kort ziekbed moest hij de strijd opgeven is 

hij rustig overleden. Na een afscheidsbijeenkomst in de aula van de 

algemene begraafplaats in Made heeft de crematie plaats gevonden. We 

wensen Wilma, haar kinderen en kleinkinderen Gods troostende 

nabijheid toe.  

 

Verjaardagen 70+  
 

Drimmelen 
10 oktober  mw. M.C. de Visser – Luteijn 

12 oktober  Hr. C.J. van Loon 

  



 
 

Uit de Gemeenten  
 

Op zaterdagochtend 3 september werd de kerk in Drimmelen in 

gereedheid gebracht voor de Startzondag door een aantal vrijwilligers en 

leden van de liturgiecommissie. In de lengte van de kerk (in het 

middenpad) werden 4 tafels en stoelen geplaatst. Uit De Molshoop 

meegebracht servies werd op de tafels geplaatst. 

  

Op zondag 4 september brachten de kerkgangers brood en bloemen mee 

waarmee de tafel een feestelijk gezicht kreeg. Er waren die ochtend ook 

2 gasten uit Ommen aanwezig. Tijdens de dienst werd een agape-

maaltijd gehouden waarbij al gesprekken tussen de kerkgangers 

ontstonden. Na de maaltijd was er een meditatie van Griselda n.a.v. 

Jesaja 55: 1 en 2. Daarna volgde nog een gesprek over een aantal vragen 

op een papier. De liederen tijdens de dienst werden begeleid door 

organist Jacob van Nes. Ook werd de door Henk gemaakte deelkast 

gepresenteerd. Deze werd later geplaatst bij de kerk in Made. 

 

Op woensdag 7 september ontdekte ik stormschade aan een aantal 

esdoornbomen op de begraafplaats te Oud Drimmelen. Flinke takken 

versperde de toegangsplaan; het bankje bij de vijver lag onder hout en 

er lagen flinke takken in de vijver. Het kostte enige moeite om alles weer 

vrij te maken. Het hout werd tijdelijk geparkeerd op de wei om later klein 

te laten maken. 

 

Neeltje en ik hadden voor de dienst in Made op 11 september een korte 

viering voorbereid over het boek Jona. Hierbij werd ook gebruik gemaakt 

van het tv-scherm in de kerk voor de lezing en een kinderlied, Verder 

was er een korte meditatie over de profeet Jona. 

 

Ds. A. de Ruijter ging voor in de dienst op 18 september in Drimmelen. 

In de consistoriekamer hadden we voor de dienst al een gesprek over de 

papierkunst van de gastpredikant en na de dienst tijdens de koffie liet 

hij aan een aantal mensen voorbeelden zien van zijn kunstwerken die 

gebaseerd zijn op Bijbelse teksten. Zo had hij prachtige voorbeelden 

gemaakt over de zaligsprekingen. Dit was ook het thema voor zijn preek. 

 

Groet, Louis van Suijlekom 

  



 
 

Psalmmoment 
 

 
Gods grootheid eren 

 

Ze kijken alle drie naar de sterren, maar zien alle drie iets anders: 

De stuurman, de astronoom en het mensenkind. 

 

De stuurman stuurt op de sterren. Voor hem zijn ze een hulpmiddel; in 

de donkere, weidse leegt van de oceaan laten ze hem weten waar hij is 

en welke richting hij op moet. Hij vertrouwt op ze, heeft ze nodig, maar 

uiteindelijk zijn ze een hulpmiddel. Het draait om de stuurman, niet om 

de sterren, maar om zijn weg; en zodra hij een beter middel heeft – een 

vuurtoren, een baken, een navigatieapparaat – zijn ze overbodig 

 

De astronoom bestudeert de sterren. Hij kijkt hoe oud ze zijn, hoe ver ze 

zijn, hoeveel licht ze geven. Eindeloos tuurt hij sterrenkundig door de 

telescoop, in een poging het raadsel van de hemel te ontrafelen. En wie 

weet, na jaren staren, rekenen, ploeteren en vergelijken weet hij iets 

meer voer de wondere wereld van het heelal. Wellicht bevredigt het 

hem, maar hij hoeft er niet door te veranderen.  

 



 
 

Dat gebeurt wel als het mensenkind naar de sterren kijkt. Hij 

verwondert zich, en wie zich verwondert, laat zich raken. Al turend naar 

boven raakt het mensenkind verbaasd, verrast en verrukt door de 

oneindige schoonheid die zich ontvouwt. Hij hoeft nergens heen, hij 

hoeft niets te snappen; hij verwondert zich aandachtig met open ogen en 

een open hart.  

Uit de verwondering ontstaat de aanbidding. Wie zich klein weet, eer 

Gods grootheid. 

 

Bijbelgespreksgroep 
 

Ook dit seizoen willen we weer op een woensdagmiddag in gesprek gaan 

over de bijbel en de betekenis voor ons leven. Waar in het verhaal of in 

de tekst gaat het over mij. Wat zegt de tekst mij, wat leer ik ervan, maar 

ook welke vragen heb ik erbij. Wil je met anderen in gesprek en van 

elkaar leren. Kom dan naar deze groep. Je bent op woensdagmiddag 5 

oktober van harte welkom in de Molshoop. We beginnen om 14.30 uur.  

 

Kerkvoogdij Drimmelen 
 

De stijgende energieprijzen hebben ook gevolgen voor de kerk in 

Drimmelen. Het maandelijkse voorschot van € 223,00 is verhoogd naar 

€ 362,00. Ook wij zullen moeten kijken naar bezuinigingsmaatregelen. 

 

Collecten 
 

Made 

11 sept. Kerkvoogdij   € 28,35 

  Kerkvoogdij   € 17,70 

  Diaconie  € 29,30 

 

Drimmelen 

14 aug. Diaconie   € 89,34 

  Kerk    € 134,45 

  Restauratiefonds  € 55,40 

 

18 sept. Wensambulance  € 35,50 

  Kerk    € 32,60 

  Restauratiefonds  € 23,95 



 
 

Filmavond 
 

Vrijdag 28 oktober is er weer een filmavond.  

Dit keer draaien we de bekende film:  Intouchables 

 
Miljonair Philippe is aan een rolstoel gekluisterd. In hartje Parijs woont 

hij in een kast van een huis. Driss woont daar ver vandaan, in een van 

de grimmige voorsteden. Verdient de jonge Senegalees zijn geld niet met 

schimmige zaakjes, dan trekt hij wel een uitkering. Maar wie bijstand 

wil, moet solliciteren. Plotseling zit Driss met een echte baan 

opgescheept, als persoonlijke verzorger van Philippe. Met zijn tomeloze 

energie zet hij Philippes stijve huishouden binnen de kortste keren op 

z’n kop. Maar ook Driss’ leven zal nooit meer hetzelfde zijn. 

 

Locatie: Ons Dorpshuys in Drimmelen 

Welkom vanaf 19.15 uur  

Aanvang film 19.45 uur 

Toegang: gratis 

  



 
 

Bijbel- leesrooster oktober 2022  
 

za 1 okt Lucas 17:1-10 Geloof je, of geloof je het wel? 

zo 2 okt Lucas 17:11-19 Tien gereinigd, één genezen 

ma 3 okt Lucas 17:20-37 Word geen zoutpilaar 

di 4 okt Lucas 18:1-8 De aanhouder bidt 

wo 5 okt Lucas 18:9-17 Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet 

zoals die farizeeër ...' 

do 6 okt Lucas 18:18-30 Rijkdom 

vr 7 okt 1 Koningen 21:1-16 Pruilkoning 

za 8 okt 1 Koningen 21:17-29 Genadig God 

zo 9 okt 1 Koningen 22:1-12 ‘De koning van Israël’ 

ma 10 okt 1 Koningen 22:13-28 Ongunstige boodschap 

di 11 okt 1 Koningen 22:29-40 Toevalstreffer? 

wo 12 okt 1 Koningen 22:41-54 Twee zonen 

do 13 okt Psalm 113 Lof zij de HEER 

vr 14 okt 2 Koningen 1:1-18 Alsof Israël zelf geen God heeft! 

za 15 okt 2 Koningen 2:1-14 Een dubbel deel 

zo 16 okt 2 Koningen 2:15-25 De nieuwe profeet 

ma 17 okt 2 Koningen 3:1-19 Een goedgekozen bondgenoot 

di 18 okt 2 Koningen 3:20-27 Mensenoffer 

wo 19 okt 2 Koningen 4:1-7 Wonder achter gesloten deuren 

do 20 okt Lucas 18:31-43 Kom dat zien! 

vr 21 okt Lucas 19:1-10 Groot in het koninkrijk van God 

za 22 okt Lucas 19:11-28 Gebruik wat je hebt 

zo 23 okt 2 Koningen 4:8-24 Gastvrijheid beloond 

ma 24 okt 2 Koningen 4:25-37 Geen valse hoop 

di 25 okt 2 Koningen 4:38-44 Goed te eten 

wo 26 okt Lucas 19:29-40 Onvermijdelijke eer 

do 27 okt Lucas 19:41-48 Emoties 

vr 28 okt Lucas 20:1-8 Geen antwoord 

za 29 okt Lucas 20:9-19 Toch een antwoord 

zo 30 okt 2 Koningen 5:1-19a Gehoorzaamheid loont 

ma 31 okt 2 Koningen 5:19b-27 Hebzucht loont niet 

  



 
 

Algemeen 
 
Kerkelijk werker Made en Drimmelen. 

mw. G. Q. Aanen - de Vries 

A39, 2975 BB Ottoland 

tel. 06 36 28 44 91 

e-mail. griselda.aanen@planet.nl 

 

Scriba, Made 

dhr. D. Heil Szn  

Spechtstraat 14, 4921 TP Made  

tel. 0162 -  68 69 23   

e-mail. dhei@hotmail.com 

 

Scriba, Drimmelen 

dhr. L.A. van Suijlekom 

Amalia van Solmsstraat 13, 4921 TP Drimmelen 

tel. 06 15 30 32 16 

email. pkdrimmelen@hotmail.com 

 

Bankgegevens, Made  

Kerkvoogdij    

NL40 INGB 0001 0998 62   

NL49 ABNA 0478 0421 59 

Diaconie 

NL13 RABO 0132 5213 18 

 

Bankgegevens, Drimmelen  

Kerkvoogdij 

NL59 RABO 0373 7073 04 

NL98 INGB 0001 0706 88 

Diaconie   

NL65 RABO 0373 7368 78  

 

Kopij kerknieuws Made en Drimmelen.  

dhr. D. Heil Dzn  

Lignestraat 21, 4921 ET Made 

tel. 06 12 39 85 07 

e-mail. dirkheil@hotmail.com 

 
Website 

www.protestantsekerkmadedrimmelen.nl 


