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Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 

www.kerknigtevecht.nl 
 

 

Zaterdag 7 januari 2017 61e jaargang, nr. 1 

 
Zondag 8 januari 
10.00 uur ds. J. de Jong, Baambrugge 
collecten   : 1e Helpt U Hopen; 2e  Kerk  
Oppas    : Jolande Tinholt – Henk den Hartog 
Koffie    : Nelleke Nobel 
19.00 uur ds. A. van Duinen, Oud-Loosdrecht 
collecte     : Diaconie 
 
Zondag 15 januari    

10.00 uur ds. A.S. de Winter 
collecten  : 1e  Oecumene; 2e Kerk 
Oppas    : Irene Udo  
Koffie    : Jos van der Linden 
 
Zondag 22 januari   

10.00 uur ds. A.S. de Winter 
collecten   : 1e  Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk 
Oppas  : Ellen de Haan – Yannick Sebukozo  
Koffie  : Kees creemer 
19.00 uur ds. A. van Duinen, Oud-Loosdrecht 
collecte  : Diaconie 
 
Zondag 29 januari  
10.00 uur kand. S.c. Honing, Bodegraven 
collecten   : 1e  Missionairwerk 2e Kerk 
Oppas       : Martine Samplonius – Sara Kroon 
Koffie  : Emmy van der Greft  
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RONDOM DE DIENSTEN 
 
De Spoorzoekers horen de komende weken verhalen over Jezus’ optreden, zoals 

die zijn opgeschreven door Johannes. Wij lezen op twee zondagen met hen mee. 

U kunt dan ook thuis met uw (klein)kinderen doorspreken over de dienst omdat 

jong en oud zich in hetzelfde schriftgedeelte verdiept heeft. 

 

Zodoende komt op 15 januari 10100 uur Johannes 3 centraal te staan, waarin 

Nicodemus naar Jezus gaat om een aantal geloofsvragen te stellen. 

Diezelfde week start ook een landelijk campagne van de Protestantse Kerk met 

de titel: ‘Geloven doe je in de kerk?’. De aftrap van deze campagne kwam 

op een opzienbarende en ongelukkige manier in het nieuws, waarbij de nadruk 

kwam te liggen op de keuze om God niet te noemen in de campagne. Mij dunkt 

echter, dat iedereen begrijpt, dat bij het geloven in de kerk God vroeg of laat ter 

sprake komt. De campagne zet in op zoekers: iedereen die wel wat vraagtekens 

heeft bij God en het geloof, maar er tegelijkertijd ook niet los van komt. Het 

blijkt dat velen van hen niet zomaar een dienst of activiteit bezoeken omdat de 

drempel hoog ligt. ‘Mag je ook twijfelen in de kerk?’, ‘Ben je al welkom wanneer 

je zoekende bent?’ De campagne zet er vol op in dat u/jij ook juist dan welkom 

bent! De bijbel staat er immers vol mee (Nicodemus) en de kerk zit er al vol 

mee: mensen die op zoek zijn, die zich gevonden weten door God en steeds 

weer leren en ontdekken. Wanneer je ook in Nigtevecht één van de 

campagneposters ziet hangen, weet dan dat ook vanuit de Dorpskerk Nigtevecht 

geldt: welkom! 

 

Op 22 januari 10100 uur lezen we opnieuw in het evangelie van Johannes. Nu 

uit hoofdstuk 4 waarin Jezus in gesprek raakt met een vrouw uit het stadje 

Sichar. Ook zij is een zoeker en heeft genoeg te vragen aan Jezus. Hij ook aan 

haar, trouwens. 

 

In de overige ochtend- en avonddiensten gaan gastvoorgangers uit de 

buurgemeenten voor. Voor hen en u: een inspirerend samenzijn toegebeden.  
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VANUIT DE GEMEENTE 
 

Terug- en vooruitblik 

De decembermaand was een volle maand. Vol aan 

bijeenkomsten, en vol aan betekenis. Wat een vreugde om 

op diverse momenten met verschillende doelgroepen het 

wonderlijke Kerstevangelie te vieren. Met de hardlopers en 

wandelaars bij de Kerstloop, met de kinderen tijdens de 

Lichtjestocht, met de 65+ers, met gemeenteleden en vele 

gasten tijdens de Kerstnachtdienst en op 1ste Kerstdag. Dank 

aan iedereen die een bijdrage leverde aan één van deze 

bijeenkomsten! 

Inmiddels is ook de jaarwisseling gevierd en worden wensen voor 2017 

uitgewisseld. Ook vanaf deze plaats wens ik u en jou Gods nabijheid en leiding 

toe voor het komende jaar. Met hem zijn zowel bergen als dalen te bewandelen.  

 

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter 

 

 

DIACONIE 
 

Opbrengsten collecten kerkdiensten: 
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 
Avondcollecte  

 11 december 
 18 december 
 25 december 
 31 december 

Zending 
St. `t Havenlicht 
Kinderen in de knel 
Plaatselijk bijzonder kerkwerk 

€ 
€ 
€
€ 

121,85 
84,90 

160,19 
75,70 

                      Met vriendelijk groet, de diaconie, Corry Hennipman 
 

KRINGEN 
 

Nieuwe kring: ‘Als je iemand verloren hebt’ 

Wie een geliefde heeft verloren, wil daarover praten en denken. En soms ook 

even niet. Bij familie en vrienden vind je een luisterend oor en een warm hart. 

Maar soms wil je hen niet belasten en naar mate het verlies duurt, durf je er ook 

minder aandacht voor te vragen. Zomaar een reden om deel te nemen aan deze 

nieuwe kring, die bedoeld is voor mensen die iemand verloren hebben. Enkele 

maanden geleden. Of al jaren geleden. Je man of vrouw. Een ouder. Een broer of 

zus, zoon of dochter.  

• In drie avonden komen we bij elkaar en vertellen we: Wie mis je? Hoe mis 

je hem of haar? Wat is er allemaal voor je veranderd door dit overlijden? 

Wat heeft je kracht gegeven? Wat is je tegen gevallen? Wat heeft dit alles 

met je geloof en visie op het leven gedaan?  
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Dianne Kroon en ds. Arie de Winter leiden de gesprekken, maar uw en jouw 

verhaal, jullie vragen en ervaringen staan centraal. De ‘expertise’ van hoe je met 

een verlies omgaat zit immers bij u en jou als deelnemer aan de kring.  

• De kring staat open voor alle inwoners uit Nigtevecht en zal plaatsvinden 

op DV. donderdag 16 en 30 maart en 20 april van 20.00-22.00 uur. 

• Wil je delen over het verlies dat je meemaakte? Vind je het fijn om erover 

met anderen van gedachten te wisselen? Meld je dan bij Dianne of ds. Arie 

voor meer informatie of opgave.  

 

 

  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Opbrengsten collecten kerkdiensten:  
Ochtend 11 december 
Ochtend 18 december 
Avond 18 december 
Kerstnacht 24 december 
Ochtend 25 december 

€      80,30 
€      83,25 
€      51,50 
€     427,12 
€     199,57 

Stand kozijn: Oude stand € 39 
erbij € 7,50 
Nieuwe stand: € 46,50 
 
Gift: € 250,-  
t.b.v. Bijbel vakantiedagen 

 
Verjaardagsbussen 
De opbrengstvan de verjaardagsbussen in 2016 

bedraagt € 1.376,30, dat is precies € 100,- meer dan 

vorig jaar. Alle gevers hartelijk dank! 

Maar bijzondere dank gaat uit naar de lopers, door 

weer en wind! 

 

Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken  

 

 

JEUGD 
 

Nieuws van de Spoorzoekers 

In de Adventsperiode hebben de Spoorzoekers heel hard en met veel plezier 

gewerkt aan hun eigen kerststal. De nodige inspiratie deden ze op in de kerk, 

waar gemeenteleden hun kerststal lieten zien en het verhaal erachter vertelden. 

Mooi was dat!  

De resultaten van het project hebt u na de dienst op Eerste Kerstdag kunnen 

bewonderen. Het was leuk dat er zoveel mensen kwamen kijken, want zo 

merken de kinderen dat ze meetellen in de gemeente en dat er aandacht voor ze 

is! 

Als leiding hebben we ook genoten van de bezige bijtjes en konden we het 

project gebruiken om dieper met ze op het kerstevangelie in te gaan. De 

kinderen van de oudste groep vertellen iets over hun kerstbeleving in een filmpje 

dat op Eerste Kerstdag jammer genoeg niet op het scherm wilde komen, maar 

dat nu in de dienst op 15 januari getoond wordt. 
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Bij de leiding namen Wyke van Nigtevecht en Jos van der Linden eerder dit jaar 

afscheid. Wyke was een creatieve en gedreven collega met superleuke ideeën. 

Met de kinderen sprak zij veel over vervolgde christenen in de wereld. En na vele 

jaren trouwe dienst, waarvan de laatste jaren als geliefde voorzitter, besloot ook 

Jos dat het tijd werd om het stokje door te geven. De originele manier waarop hij 

vorm gaf aan zijn leiderschap (denk nog even aan de vergelijking gemeente-

oesterbank) is niet te evenaren. Allebei alsnog hartelijk dank!  

In december tenslotte moesten we helaas ook afscheid nemen van Sam Kalule. 

Met een groot hart voor kinderen en liefde voor God is Sam enthousiast 

begonnen als leider, maar hij moest vaststellen dat we hem binnen onze 

mogelijkheden niet konden bieden wat hij voor ogen had. We vinden dat erg 

jammer en willen Sam ook vanaf deze plaats bedanken voor zijn inzet.  

Blij zijn we met de versterking van Henny van Emmerik, die ook eerder dit jaar 

aantrad. 

Vanaf 8 januari hopen we weer een mooi jaar met de 

Spoorzoekers te gaan beleven. Hoewel er met Kerst zo’n twintig 

kinderen waren, merken we wel dat de aanwas ‘van onderop’ 

afneemt en dat vooral de kleinste groep slinkt. Mocht u of jij dus 

kinderen kennen die het leuk vinden om 

mee te doen met de Spoorzoekers, nodig 

ze dan vooral uit of neem ze mee. Zo 

kunnen ook de kinderen het geloof en het 

gemeente zijn als groep beleven, wat 

vooral op deze leeftijd heel belangrijk is. 

Wilt u ook in het nieuwe jaar bidden voor 

de kinderen en voor ons als leiding? 

 
Namens de hele Spoorzoekersleiding (Rolinka, Jeanine, Christa, Freek, 
Annika en Hennie) wens ik iedereen een gezegend en bruisend 2017! 

Marian Kruijning 
 

AGENDA 
Voedselbank Weesp Iedere Donderdag, 12.30 -13 uur, spullen brengen 
Gesprekskring rond de 

bijbel 

Donderdag 12 jan, 2 en 23 febr, 16 maart, 6 april, 
11 mei en 1 juni, 10-11.30 uur, Ver. Gebouw 

16+ Aan tafel Maandag 9 januari, 20-21.30 uur 

Follow Me Maandag 16 jan, 19.30-20.30 uur 

 
On Track Donderdag 19 jan, 17-18.30 uur 

 

Rock Solid Vrijdag  13 en 27 jan, 19.30 -21.30 uur, Ver. Geb  

Gebedsbijeenkomst Dinsdag  10, 31 jan, 20.00-20.45 uur, Kerk 

Kring ‘Als je iemand 

verloren hebt’ 

Donderdag 16, 30 maart, 20 april van 20-22 uur 
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 COLOFON COPIJ 

Het eerstvolgende contactblad verschijnt op : 

Zaterdag 28 januari 2017 

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 2017 :  
 18 februari, 11 maart, 1 april, 22 april, 13 mei, 3 juni, 24 juni 
(periode van 4 weken), 22 juli, 12 augustus, 2 september, 23 

september, 14 oktober, 4 november, 25 november, 16 
december 

Kopij graag inleveren uiterlijk op : 

21 januari 2017 

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

Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en 
Nieske Veldhuisen, graag per e-mail  

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 

 

 

 

PERSBERICHT 
 

THEATERSTUK ‘AS I LEFT MY FATHER’S HOUSE’ 

In het voorjaar van 2017 speelt de groep New Dutch connections tweemaal een 

indrukwekkend theaterstuk in Stichtse Vecht, getiteld ‘As I left my father’s house’. 

De eerste voorstelling is op zondagmiddag 19 februari in De Ark in Maarssenbroek 

en de tweede op woensdagavond 19 april in de Pauluskerk in Breukelen. SAVE THE 

DATE! 

In het stuk vertellen vluchtelingen met verschillende culturele en religieuze 

achtergronden over hun wereld. Een wereld van mensen die leven met de gevolgen van 

vijandigheid, geweld, oorlog en extremisme. Zij vinden tijdens hun vlucht steun en 

inspiratie in het leven van hun profeten Abraham, Mozes, Mohammed en Jezus. Ook deze 

profeten hebben moeten vluchten. Voor hun onderdrukkers, maar ook voor hun eigen 

volk.  

BIJBELLEESROOSTER 
januari  19 do 2 Kronieken 2:10-17 

9 ma 1 Kronieken 28:11-21 20 vrij Matteüs 4:1-11 
10 di 1 Kronieken 29:1-9 21 za Matteüs 4:12-25 
11 wo 1 Kronieken 29:10-20 22 zo 1 Korintiërs 1:1-9 
12 do 1 Kronieken 29:21-30 23 ma 1 Korintiërs 1:10-25 
13 vrij Johannes 1:19-28 24 di 1 Korintiërs 1:26–2:5 
14 zat Johannes 1:29-39 25 wo 1 Korintiërs 2:6-16 
15 zo Johannes 2:1-12 26 do Psalm 37:1-11 
16 ma Johannes 2:13-22 27 vrij Psalm 37:12-24 
17 di 2 Kronieken 1:1-17 28 zat Psalm 37:25-40 
18 wo 2 Kronieken 1:18–2:9 29 zo Matteüs 5:1-12 
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Theatergroep New Dutch connections is opgericht om de kloof tussen ‘zij’ en ‘wij’ te 

verkleinen en probeert dit te bereiken door het inzicht in andere culturen te vergroten. 

Hun theaterstuk ‘As I left my father’s house’ heeft al veel stof doen opwaaien en dialoog, 

cohesie en betrokkenheid bewerkstelligd. In 2011 kreeg het dan ook zeer verdiend de 

nationale compassieprijs. Inmiddels geeft de groep ook trainingen en is een 

toekomstacademie opgezet. 

Onder de naam ‘Stichtse Vecht verbindt’ heeft een groep betrokken inwoners onlangs het 

initiatief genomen de theatervoorstelling naar Stichtse Vecht te halen. Bij de hele 

discussie rondom de mogelijke komst van een AZc naar de gemeente bleek immers 

duidelijk dat er ook in onze gemeente een grote kloof bestaat tussen voor- en 

tegenstanders. De groep hoopt dat als we beter naar elkaars verhaal luisteren en een 

dialoog in plaats van een discussie voeren, nieuwe bruggen kunnen worden geslagen. Na 

afloop van de voorstelling is er dan ook volop gelegenheid om met elkaar na en door te 

praten onder het genot van een hapje en een drankje. 

Dankzij gulle subsidiegevers is het bezoek aan de voorstelling 

gratis, iedereen heeft daardoor de kans het stuk bij te wonen. 

Na afloop vindt een collecte plaats waarmee u uw waardering 

kunt uiten en ons kan helpen een volgende uitvoering voor 

scholieren te bekostigen.  

Meer informatie treft u aan op: www.newdutchconnections.nl 

of mail naar gideonsbende@maarssen.nl. 

 
 

GEBED 
 


