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Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 

www.kerknigtevecht.nl 
 

 

Zaterdag 3 september 2016 (60e jaargang, nr. 12) 

 
Zondag 4 september   

10.00 uur ds. J. de Jong, Baambrugge 
Collecten    : 1e Missionair werk; 2e kerk 
Oppas  : Sara Kroon – Marieke van der Bijl 
Koffie  : Bert Letteboer 
19.00 uur ds. G.J. Codée, Maarssen 
Collecte  : kerk 
 

Zondag 11 september   STARTDAG en plusdienst                                

10.00 uur ds. A.S. de Winter m.m.v. fam. van Loon 
Collecten    : 1e  Jeugdwerk (H.G.J.B.); 2e kerk 
Oppas  : Martine Samplonius - Irene Udo 
Koffie  : startdagcommissie 

 
Zondag 18 september Heilig Avondmaal  
10.00 uur ds. A.S. de Winter 
Collecten    : 1e  Vredeswerk; 2e kerk 
Oppas    : Nieske Veldhuisen - Tessa van der Linden 
Koffie    : Ria Vedder 
19.00 uur ds. J. de Jong, Baambrugge 
Collecte  : diaconie 
 
 

 
 

 
Zondag 25 september                   Bediening van de Heilige Doop 

10.00 uur ds. G.J. Codée, Maarssen, m.m.v. de cantorij 
Collecten  :  1e Wilde Ganzen; 2e kerk 
Oppas    :  Rachel Kroon - Marinka Buurman 
Koffie    :  Hijmen van Lindenberg        
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RONDOM DE DIENSTEN 
 

• In september ronden we de serie diensten rond de Psalmen af, om in 
oktober weer met een nieuw thema te beginnen. Suggesties zijn altijd 
welkom!   

 
Zondag 11 september 10.00 uur staat Psalm 33 centraal. In vers 20-212 
staat: ‘Wij verwachten vol verlangen de HEER, hij is onze hulp en ons schild. Ja, 
om hem is ons hart verblijd, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Schenk ons uw 
trouw, HEER, op u is al onze hoop gevestigd’. Dat zijn prachtige woorden om het 
nieuwe kerkelijk seizoen mee te openen. Deze startdagdienst wordt muzikaal 
begeleid door Mark en Esther van Loon en aansluitend op de dienst volgt een 
programma, waarbij u en jij hartelijk welkom bent! 
 
Zondag 18 september 10.00 uur staat Psalm 40 centraal. In deze psalm is 
sprake van overweldigende ervaringen van God. ‘Niemand is te vergelijken met 
u! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen.’ De 
goedheid van God ervaren we ook in de viering van het Avondmaal, welke ook in 
deze dienst zal plaatsvinden.  
 
Zondag 25 september 10.00 uur wordt Efraïm gedoopt in een feestelijke 
dienst, die een extra muzikale tint zal krijgen door de medewerking van de 
cantorij. 
 

• Nu de zomervakantie voorbij is, beginnen ook de tweewekelijkse 
avonddiensten weer. Het zijn momenten waarop in alle rust een 
bijbelgedeelte wordt uitgediept en er samen wordt gebeden en gezongen. 
De avonddienst heeft een intiem karakter en stelt in eenvoud en 
bescheidenheid het geloof in Jezus centraal. Zoek je een extra verdieping 
en kun je een ingetogen viering waarderen? Woon dan zeker eens een 
avonddienst bij. Deze beginnen om 19.00 uur en vinden plaats op de 1ste 
en 3de zondag van de maand. Deze maand is dat dus op 4 en 18 
september en in deze diensten verwelkomen we predikanten uit onze 
omgeving: ds. Gert Jan Codée uit Maarsssen en ds. Jeroen de Jong uit 
Baambrugge.  

 
Gezegende diensten gewenst! 
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www.kerknigtevecht.nl, de nieuwe website  
Na weken hard werken, schrijven en ontwerpen is hij er: de nieuwe website van 
onze kerk! Deze website oogt fris, is gebruiksvriendelijk en past zich vanzelf aan 
wanneer je hem op smartphone of tablet opent. Alle informatie is geactualiseerd 
en via de agenda is te vinden welke activiteit er wanneer, waar en voor wie is.  

• Ben je leidinggevende van een  kring of activiteit, neem dan even contact 
op met Rolinka, Gerda of Arie. Zij kunnen je uitleggen hoe je de 
agendafunctie gebruikt.  

 
De laatste uitgave van het Contactblad vind je direct op de homepage en ook het 
mee- of terugluisteren is eenvoudig. Al deze functies staan direct op de 1ste 
pagina, onderaan. 

• De website werd ontworpen en gebouwd door Tineke van Lindenberg en 
meer van haar werk vind je op haar website: www.tinekevanlindenberg.nl  

 
Gebruik en tip onze website aan anderen, want we zijn er trots op!  
 

Open Monumentendag 
In het weekend van 10-11 september zijn in het gehele land 
monumenten te bezoeken. Het thema van dit jaar is: ‘Iconen en 
symbolen’.  

Nu zijn er daarvan in ons kerkgebouw natuurlijk vele te vinden en dat delen we 
graag met heel Nigtevecht. 

• In de week voorafgaand aan Monumentendag ontvangen we in de kerk 
alle kinderen van de Tweemaster en Flambouw. Via een rondleiding, spel 
en opdrachten laten we hen iets zien van ons gebouw en de symbolen die 
er te vinden zijn. 

Wilt u ook onze Dorpskerk bezichtigen, loop dan eens binnen op  
10 of 11 september tussen 10.00 - 16.00 uur! Van harte welkom! 
 
 

1ste Fase belijdenis 
Je bent al een tijdje van de Spoorzoekers af en hebt je plekje gevonden in de 
kerk(dienst) en het jeugdwerk. Je hoort erbij. Misschien wil je ook de diensten 
waarin we Avondmaal vieren, beleven als een moment waar je helemaal bij 
hoort?! Het Avondmaal is namelijk een bijzondere belevenis, want je ervaart er 
eenheid met alle andere gemeenteleden en je proeft er dat Jezus zijn liefde en 
genade aan jou wil geven! Ben je er aan toe om een nieuwe stap te zetten?  

Voordat het seizoen van Follow Me, Rock Solid, etc., start is er dit seizoen 
een kort 1ste fasebelijdenisgroepje ‘I will Follow’. In de komende weken 
ontvang je een uitnodiging om de dienst van 18 september bij te wonen. 

In die dienst krijg je een paar doe en kijkopdrachten om je te verdiepen in het 
vieren van het Avondmaal. Daarna komen we 2-3 keer bij elkaar en praten we 
over jouw geloof, jouw verwachtingen en jouw ideeën rond het Avondmaal. 
Daarna heb je de keuze om ‘ja’ te zeggen tegen God. ‘Ja, ik wil wel meer weten 
over Jezus’. ‘Ja, ik wil het Avondmaal meevieren’. 
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Na de ‘I will Follow’ avonden, begint weer de gewone Follow Me, waar iedereen 
wordt verwacht. Denk er alvast eens over na en praat erover met je ouder(s) of 
je zoon/dochter. 
 

DIACONIE 
 
Helpt u hopen markt 
Op 24 september a.s. wordt er in en rond de dorpskerk een “ Helpt u hopen”  
markt georganiseerd. De markt zal zijn van 11 – 15 uur. 
 

 
• Er zal een boekenmarkt zijn en diverse activiteiten voor 

kinderen. Ook zullen de beroemde, zelfgebakken, appelflappen 
van Henk en Carla Holtmanns worden verkocht. Natuurlijk is er 
gelegenheid om koffie en thee te drinken. 

 
De opbrengst  van deze markt is bestemd voor de kinderen van ons 
Oeganda project. Het doel is, om dit jaar geld in te zamelen ter ondersteuning en 
uitbreiding van kooklessen op school. Voor deze kooklessen zijn o.a. pannen, 
pollepels, bakvormpjes , bakmeel, olie, suiker, zout, lucifers, houtskool, en 
schriften om recepten in op te schrijven, nodig. 
Helpt u mee????????? 
 

COMMISSIES 
 

Startdag 

11 september is de jaarlijkse startdag, de start van het nieuwe kerkelijke 
seizoen. Het thema dit jaar is “deel je leven”. De feestelijke dag begint om 10 
uur met een dienst in de kerk en eindigt om ong. 14.45 uur in het 
Verenigingsgebouw met een toetjesbuffet. Iedereen van harte welkom!  
Zie de flyer bij dit contactblad.  
 

• Voor deze dag zoeken we nog wat mensen die een kleine culinaire bijdrage 
willen leveren. Het gaat om koude hapjes van het type tapas die we 
tussendoor serveren. Denk bijvoorbeeld aan tortillarolletjes, mini-
croissantjes, gehaktballetjes, kleine sandwichjes etc. etc. We hebben geen 
gelegenheid om dingen op te warmen, dus het moet koud te eten zijn. 

 
• Wil je ons uit de brand helpen? Maak dan ca. 25 porties en geef dit af bij 

Christa Lampe, Ambachtsheerensingel 16 op zaterdag 10 september 
tussen 12 en 15 uur en geef s.v.p. aan Marieke van der Bijl door wat je 
maakt. Mocht het die zaterdag niet lukken, neem de spullen dan s.v.p. 
zondag 11 september mee. 

 
Alvast hartelijk dank voor als je in de gelegenheid bent. 

Met een vriendelijke groet van de startdagcommissie, 

Rolinka, Carla, Marian, Christa, Nieske, Marieke 
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AGENDA 
Voedselbank Weesp Iedere donderdag, 12.30 -13 uur, spullen brengen 
Gebedsbijeenkomst Maandag 5 september 20.00-20.45 uur in de kerk 

School-kerk Woensdag 7 september Flambouw bezoekt Dorpskerk 
Vrijdag 9 september Tweemaster bezoekt Dorpskerk 

Kerkenraadsvergadering Donderdag 8 september, 20 uur, Verenigingsgebouw 

Open 

monumentendagen 

Zaterdag 10 en zondag 11 september, 10 – 16 uur, kerk 

Startdag Zondag 11 september, 10 uur, kerk 

Kraamfeest Efraïm  Vrijdag 16 september, 19-21 uur, fam. de Winter 

Markt “Helpt u Hopen” Zaterdag 24 september, 11-15 uur, rond de kerk 

 

 COLOFON COPIJ 

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op : 

Zaterdag 24 september 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 :  
 15 oktober, 5 en 26 november en 17 december Kopij graag inleveren uiterlijk op : 

16 september 

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

Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en 
Nieske Veldhuisen  

Kopij KidsCorner: inleveren bij Christa Lampe, 
graag per e-mail 

Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: 
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 

 

 

BIJBELLEESROOSTER 

september  15 do 1 Timoteüs 5:17-25 

5 ma 1 Timoteüs 1:12-20 16 vrij 1 Timoteüs 6:1-10 

6 di 1 Timoteüs 2:1-7 17 za 1 Timoteüs 6:11-21 

7 wo 1 Timoteüs 2:8-15 18 zo Lucas 16:1-9 

8 do 1 Timoteüs 3:1-13 19 ma Lucas 16:10-18 

9 vrij 1 Timoteüs 3:14–4:10 20 di Psalm 45 

10 zat Lucas 14:25-35 21 wo Genesis 25:19-34 

11 zo Lucas 15:1-10 22 do Genesis 26:1-17 

12 ma Lucas 15:11-32 23 vrij Genesis 26:18-33 

13 di 1 Timoteüs 4:11–5:2 24 zat Genesis 26:34–27:29 

14 wo 1 Timoteüs 5:3-16 25 zo Genesis 27:30–28:9 


