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Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 

www.kerknigtevecht.nl 
 

 

Zaterdag 23 juli 2016 (60e jaargang, nr. 10) 

 
 

Kerkdeensten 
 

Zondag 24 jule   Plusdeenst en Afslueteng Vakantee Bejbel Dagen 
10.00 uur Ds. A.S. de Winter 
Collecten    : 1e   Stichting Voorkom; 2e kerk 
Oppas    : Irene Udo – Ellen de Haan 
Koffie    : Jacobien Kalule 
 
 

Zondag 31 jule    
10.00 uur Ds. A.S. de Winter 
Collecten  : 1e Edukans  ; 2e kerk 
Oppas    :  Nieske Veldhuisen -  Marinka Buurman 
Koffie    :  Henk Holtmanns 
 
 
Zondag 7 augustus   

10.00 uur Harry van Noord, Almere 
Collecten    : 1e Wings of Hope; 2e kerk 
Oppas  : Martine Samplonius - Yannick Sebukozo 
Koffie  : Hijmen van Lindenberg 
 
 
Zondag 14 augustus    

10.00 uur Kand. Mariëlle Jochemsen, Utrecht 
Collecten    : 1e  ZOA; 2e kerk 
Oppas  : Maura Kruijning - Tessa vd Linden 
Koffie  : Jabe van Noordenne 
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RONDOM DE DIENSTEN 
 

Zondag 24 jule 10.00 uur is de afsluitingsdienst van de Vakantie Bijbel Dagen. 
Na 3 dagen verhalen beluisteren, knutselen, sporten en koken (! - want dit jaar 
is het thema: Aan Tafel!) beluisteren we zondag het laatste bijbelverhaal bij dit 
thema. Het is een verhaal dat Jezus zelf vertelde en gaat natuurlijk over een 
feestmaaltijd: Lucas 14:12-24. 
 
In de zomerperiode zal ik in de diensten diverse psalmen centraal stellen. 
Psalmen zijn levensliederen voor allerlei situaties. Sommige zijn overbekend, 
andere minder. Door niet alleen de psalmen uit het bijbelboek te lezen en deze 
te zingen uit het Liedboek, maar ook recente vertalingen, gedichten en 
schilderijen er naast te leggen, laten we ons opnieuw aanspreken door deze 
liederen. Heeft u een verhaal, gedicht of beeld dat gaat over één van deze 
psalmen, breng het gerust in.  
 
Op 31 jule 10.00 uur staat Psalm 1 centraal. Voor de zondagen in augustus en 
september zal ik de keuze nog maken. 
 
Gezegende diensten gewenst! 
 
 

VANUIT DE GEMEENTE 
 
Vakantee Bejbel Dagen 
Wanneer het contactblad bezorgt wordt, zijn de Vakantie Bijbel Dagen net 
voorbij… Maar op zondag 24 juli is er de afsluitingsdienst! We zingen de liedjes 
die we leerden, laten zien wat er geknutseld is, bekijken foto’s en horen nog één 
verhaal uit de bijbel. Weet je van harte welkom en neem je ouder(s) of opa/oma 
mee! 
 

              

VAN DE KERKENTRAAD 
 
Kort verslag van de kerkenraadvergadereng van 30 june 2016 
De voorzitter opent de vergadering, daarbij uit hij zijn zorgen over het klimaat. 
God heeft ons gevraagd om de aarde te bewerken, te verzorgen en te bewaren. 
Met elkaar zingen wij lied 654 uit Hemelhoog en gaat de voorzitter voor in 
gebed. 
Het thema dat ds. Arie momenteel behandeld (het volk Israël – Numeri)  is een 
mooi, boeiend thema. De visuele ondersteuning die hij daar soms bij gebruikt, 
tijdens het kindermoment, is ook wel erg duidelijk erbij. 
Er vindt een evaluatie plaats van de onderwerpen die vermeld zijn in het 
beleidsplan en afgelopen seizoen aan de orde zouden komen. Veel onderwerpen, 
zoals o.a. Avondmaal, bezinningsavond jeugd en ouders, website zijn behandeld 
en afgerond. 
Voor volgend seizoen zou volgens de planning van het beleidsplan de discussie 
over vrouwelijke predikant aan de orde zijn. Dat onderwerp laten we voor later 
liggen. Wij willen daarvoor in de plaats aan de slag gaan met de stukken van de 
Synode over de “Kerk van de toekomst”.  
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De nieuwe website is bijna af en zal deze zomer online gaan. 
De eerste ouderenmiddag heeft inmiddels plaatsgevonden, ze was goed bezocht 
en erg gezellig. Er volgen nog twee middagen op 12 juli en 9 augustus.  
24 September zal er een activiteit plaats van Helpt U Hopen plaatsvinden, 
daarover zult u later meer lezen. 
De ledenadministratie wordt nu verzorgd door Johan Groen.                   
De vergadering wordt afgesloten met gebed en voorbede. 

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad, 
Gerda van Lindenberg 

 
 

COMMISSIES 
 

Startdag 

De startdagcommissie is al weer een tijdje druk en gezellig bezig met vergaderen 

om STARTDAG 2016 te organiseren. We hebben in ieder geval al een datum          

(11 september) en een thema (“Deel je leven”) en een vraag:  

Voor deze dag hebben we hartige hapjes nodig (denk aan tapas of iets 

dergelijks).  Hiermee doen we een oproep aan u allen of u hapjes zou 

willen en kunnen maken. Zo ja, graag een mailtje (met wat u gaat maken) 

na de zomervakantie naar marieke.vanderbijl14@gmail.com. 

 

Met een vriendelijke groet van de startdagcommissie, 

Rolinka, Carla, Marian, Christa, Nieske, Marieke 

 

  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Opbrengsten collecten kerkdeensten:  
Stand kozejn: erbij S 2, 50 
Nieuwe stand : S 33,50 

Ochtend 19 juni 
Ochtend 26 juni 
Ochtend   2 juli 
Ochtend   9 juli 

S     77,30 
S    122,35 
S     56,70 
S    137,95 

 

                                    Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken 
 

DIACONIE 
Opbrengsten collecten kerkdeensten: 
De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk.                        
Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.     
    
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 

 19 juni 
 26 juni 
  3 juli 
10 juli 

St. Doe een wens 
St. Bartiméus 
Jeugdwerk JOP 
Helpt U hopen 

€ 
€ 
€ 
€ 

83,65 
92,02 
44,35 

126,15 
                               Met vriendelijke groet, de diaconie, Corry Hennipman    
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DIVERSEN 
 

Gebedsbejeenkomsten 

Inmiddels hebben we drie gebedsbijeenkomsten gehad in de kerk. Een 

ieder die hier aan deelnam heeft het als positief ervaren. Voor mij 

zeker één van de redenen om dit na de zomer weer op te gaan 

pakken. Nog een reden is, dat ik gebed zie als dé motor van alles wat 

we bedenken, organiseren en uitvoeren. Natuurlijk moeten de handen 

uit de mouwen maar niet zonder onze afhankelijkheid van God te erkennen en te 

belijden. Om de tijd voor te zijn hier de eerstvolgende datum voor de 

gebedsavond na de zomer: maandag 5 september 20.00-20.45 uur in de 

kerk. Zet het vast in de agenda. Iedereen is  van harte welkom! 

Dianne Kroon 

 

Iemand nog een HemelHoog bundel? 

Omdat er laatst te weinig Hemelhoogbundels in de kerk aanwezig waren, hebben 

we als gemeente er 15 bij gekocht. Maar voordat we overal stickers "eigendom 

Protestantse Kerk Nigtevecht" in plakken, mag u ze natuurlijk ook kopen. Net zo 

fijn als u uw eigen bundel mee naar de kerk neemt. Er blijven zo altijd genoeg 

bundels over voor gasten. Een bundel kost 25 euro. Als u ons een mailtje stuurt 

dat u er nog een wilt hebben, dan zorgen wij dat hij deze zomervakantie wordt 

thuisbezorgd. 

Alvast dank, Jacco Kroon 

 

Dank 

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor alle kaarten, bloemen en de warme 

aandacht tijdens mijn behandelingen en bestralingen. Dit heeft mij en Arie en 

onze kinderen heel goed gedaaan. 

Bia van de Meent         . 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BIJBELLEESROOSTER 

jule  3 wo Prediker 3:16–4:6 

25 ma Lucas 11:14-26 4 do Prediker 4:7-12 
26 di Lucas 11:27-36 5 vrij Prediker 4:13–5:8 
27 wo Lucas 11:37-52 6 za Lucas 12:22-32 
28 do Lucas 11:53–12:12 7 zo Lucas 12:33-40 
29 vrij Lucas 12:13-21 8 ma Lucas 12:41-48 
30 zat Prediker 1:1-11 9 di Hebreeën 11:1-12 
31 zo Prediker 1:12–2:11 10 wo Hebreeën 11:13-22 

  11 do Hebreeën 11:23-40 
augustus  12 vrij Hebreeën 12:1-13 

1 ma Prediker 2:12-26 13 zat Psalm 70 
2 di Prediker 3:1-15 14 zo Lucas 12:49-59 
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AGENDA 
Voedselbank Weesp Iedere donderdag, 12.30 -13 uur, spullen brengen 
Ouderenmeddag 9 augustus, 14.30 met afsluitende maaltijd, 

Verenigingsgebouw 
Gebedsbejeenkomst maandag 5 september 20.00-20.45 uur in de kerk 

Startdag Zondag 11 september, 10.00 uur, kerk 

 
 
 

COLOFON COPIJ 

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op : 

Zaterdag 13 augustus 2016 

Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken 
op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in 
Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestante 
gemeente wonen. 

Verschijningsdata van het Contactblad 2016 :  
 3 en 24 september, 15 oktober, 5 en 26 november en 17 

december 

Kopij graag inleveren uiterlijk op : 

7 augustus 

Redactee Contactblad: Marieke van der Bijl,           
Nieske Veldhuisen, Christa Lampe. 

Kopej Contactblad: inleveren bij Nieske Veldhuisen, graag 
per e-mail 

Kopej KedsCorner: inleveren bij Christa Lampe, 
graag per e-mail 

Coördenatee vermenegvuldegeng en verspreedeng: 
Mw. D. Schoonhoven) 

Financiële bijdragen voor de 
kostenloze verspreiding van het 

CONTACTBLAD zijn van harte welkom! 
  

U kunt deze storten op de rekening van : 
het College van Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder 

vermelding van ‘Contactblad’, 
op giro: NL 30 INGB 0000519303 

 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 


