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Contactblad
 

van de Protestantse Gem eente 
te Nigtevecht  

 

www.kerknigtevecht .nl 
 

 

Zaterdag 22 april 2017 61e j aargang, nr. 6 
 
 
Zondag 2 3  apr il   
10.00 uur ds. A.S. de Winter 
Collecten    :  1e Plaatselij k bij zonder kerkwerk;  2e Kerk 
Oppas        :  Mart ine Sam plonius – Henk den Hartog 
Koffie  :  Em m y van der Greft   
19.00 uur ds. H. Eschbach, Am ersfoort  
Collecte   :  Kerk 
 
Zondag 3 0  apr il   
10.00 uur kand. m w. E. van Schie, Gouda 
Collecten    :  1e Vakant ie Bijbeldagen;  2e  Kerk  
Oppas     :  Sara Kroon -  I rene Udo 
Koffie     :  Henk Holtm anns 
 
Zondag 7  m ei 
10.00 uur ds. A.S. de Winter m .m .v. koor  All Direct ions, Ankeveen 
Collecten  :  1e St . Agapé;  2e Kerk 
Oppas     :  Yannick Sebukozo  
Koffie     :  Jacobien Kalule 
19.00 uur ds. J. de Jong, Baam brugge 
Collecte  :  Diaconie 
 
Zondag 1 4  m ei  Moederdag 
10.00 uur ds. S. Zij lst ra, Heem stede 
Collecten    :  1e  Helpt  U Hopen;  2e Kerk 
Oppas  :  Liset te Groen – Nieske Veldhuisen 
Koffie  :  Jos van der Linden 
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RONDOM DE DI ENSTEN 
 
Rond Pasen lazen we dit  jaar het  Mat teüs-evangelie. Er resten ons nog enkele 
verzen van hoofdstuk 28, m aar die gaan over de hem elvaart  en laten we voor nu 
even liggen. Een vervolg heb ik nog niet  gekozen en dus is voor de dienst  van  
2 3  apr il 1 0 .0 0  uur  de schrift lezing nog niet  bekend. I n de avonddienst  om  
1 9 .0 0  uur  zal ds. Esbach voorgaan. Toen hij  hoorde dat  we de avonddiensten nu 
in kleinere opstelling in het  koor vieren, heeft  hij  aangegeven:  ‘fij n, dan kunnen 
we er een interact ieve dienst  van m aken’.  Laat  u de 23ste dus in m eerdere 
opzichten verrassen!  
 
Op 7  m ei 1 0 .0 0  uur  lezen we uit  1 Korint iërs 10: 23-33 over:  ‘Het  juiste gebruik 
van de vr ijheid’. We hebben dan bevrijdingsdag gevierd en dat  roept  alt ij d de 
vraag op:  Hoe staat  het  m et  onze vr ijheid? I n het  pastoraat  beluister ik 
regelm at ig de angst  dat  onze t ij d lij kt  op de jaren ’30. Zoveel onrust  in en tussen 
landen. Zoveel personen en st rom ingen die som s in korte t ij d groot  worden 
terwij l ze een polar iserende werking hebben. Wat is waarheid en hoe ga je om  
m et  j e vr ij heid? De bijbel kan ons erbij  helpen. 

De dienst  is ook de m oeite van het  bijwonen waard, vanwege de kom st  
van het  koor  ‘All D irect ions’  uit  Ankeveen onder leiding van dir igent  
Bruce Skinner. Dit  gem engd koor zingt  m oderne kerkmuziek onder 
begeleiding van piano en drum s. I n hun m uziek is gospel,  pop, rock en 
close harm ony te horen.   

 
We bidden elkaar toe, dat  al ons st ilstaan bij  de weg die Jezus Christus voor ons 
ging, ons geloof zal verdiepen en vernieuwen.  

Hartelij ke groet , ds. Arie de Winter 
 
 

JEUGD 
 
Hallo Spoorzoekers! 
Op zaterdag 20 m ei vieren we het  jaarlij kse LENTEFEEST  van de Spoorzoekers!  
Dè gelegenheid om  elkaar nog beter te leren kennen. 
We vert rekken die dag om  15.00 uur vanaf het  Dorpshuis  naar een leuke 
speellocat ie. Rond een uur of zes wordt  iedereen weer thuisgebracht , m et  een 
gevuld buikje. 

Ga je ook m ee?  
Geef je dan op bij  Marian Kruij ning. 
Tot  dan!  
 

KRI NGEN  

 
Afronding Catechese 
Het  seizoen van On Track (groep 7-8) , Follow Me (klas 1-4)  en Aan Tafel (16+ )  is 
voorbij .  Een kleine terugblik op een gezegend seizoen:  

 De kinderen van On Track  kwam en dit  seizoen bij  elkaar om  sam en te 
koken en te eten en daarna lazen we telkens een verhaal uit  het  Nieuwe 
Testam ent . We liepen de hoogtepunten langs en gingen van de geboorte 
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van Jezus (Kerst )  tot  en m et  de kom st  van de Geest  (Pinksteren) . Zo’n 8 
kinderen van zowel de Flam bouw als de Tweem aster, vorm den de kern 
van de groep en nam en telkens een vr iendje of klasgenote m ee, waardoor 
we in totaal vaak m et  z’n 12-en aan tafel zaten. Allem aal bedankt  voor de 
gezelligheid en wanneer je in groep 8 zit :  veel succes st raks bij  de 
m usical, het  afscheid en de nieuwe school!  

 De t ieners van Follow  Me  vonden het  fij n om  bij  de catechese elkaar als 
oud-klasgenoten van de basisschool weer te zien en te spreken. Natuurlij k 
bespraken we ook them a’s over ons geloof.  Eigen m ening, bijbelteksten, 
twij fels, vragen en enthousiasm e werd in alle openheid gedeeld. Ook 
spaarden we voor een zelfgekozen doel en dus is er door deze groep € 35 
overgem aakt  naar de st icht ing Hoogvliegers. Zij  laten zieke kinderen de 
dag van hun leven beleven door een rondvlucht  per helikopter of vliegtuig.  

 De jongeren van Aan Tafe l  lazen dit  j aar alle verhalen uit  het  Nieuwe 
Testam ent  waarbij  Jezus aan een m aalt ij d deelneem t . We verwonderden 
ons over wat  Jezus daarbij  vaak zei of deed. En het  was verrassend om  te 
zien hoe vaak zijn woorden ook ons leven raakten. Bedankt  voor de 
geloofsgesprekken en de inkij k in jullie hart !  Veel succes bij  de exam ens 
en bij  het  opstarten van je vervolgopleiding. 

 De belij deniscatechese  is onlangs van start  gegaan m et  5 deelnem ers. 
Bid u voor hen dat  zij  een goede voorbereiding zullen hebben op 
Pinksteren? Op die dag zal nam elij k hun openbare geloofsbelij denis 
plaatsvinden. 

 
Gesprekskr ing rond de bijbe l 
Vanwege nascholing van ds. Arie de Winter is de gesprekskring van de 11de m ei 
verschoven naar 18 m ei 10.00-11.30 uur.  
We lezen en bespreken dan Psalm  104.                                                            
                                                                Hartelij ke groet , ds. Arie de Winter 
 
 

  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
 
Opbrengsten collecten kerkdiensten :   
Ochtend 26 m aart  
Ochtend 2 april 
Avond 2 april 
Ochtend 9 april 

€      92,80 
€      70,20 
€      40,50 
€      86,25 

Stand kozijn :   
Onveranderd €  68,-  
 

Met  een vr iendelij ke groet , Hans van Dulken  
 

VAN DE KERKENRAAD 
                                                                             
Kor t  verslag van de kerkenr aadvergader ing van 6  apr il 2 0 1 7  

Deze avond begint  de kerkenraad m et  het  bespreken van hoofdstuk 3 uit       
Kerk 2025ː 'de kerk in de context ',  waarin o.a. de seculiere cultuur, cultuur van 

individuele keuzes, netwerksam enleving, digitale revolut ie en globale 
sam enleving aan de orde kom t .  

Er zal weer een nieuw  bele idsplan  voor de kom ende jaren gem aakt  m oeten 
worden. Wij  bespreken hoe dit  het  best  aangepakt  kan gaan worden. Dit  wordt  in 
de kom ende vergadering(en)  vervolgd. 
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Vanuit  de synode zij n w ijz igingen in de kerkelij ke st ructuur  ( considerat ies)  
voorgesteld. Als react ie hierop heeft  de kerkenraad een br ief geschreven naar de 
classis. Zij  verzam elen alle react ies binnen hun werkgebied en sturen één 
sam envat tende brief naar de synode.  
Bert  Let teboer  is aft redend a ls ouder ling  en niet  herkiesbaar. Er zal een 
procedure opgestart  worden om  een nieuwe ouderling te beroepen. 
De vakant iebijbe ldagen  zullen dit  jaar op 26, 27 en 28 juli zijn.                    
De voorbereidingen hiervoor zijn alweer begonnen. 
Op Wit te Donderdag zal de uitzending van de Passion  weer in de kerk te zien 
zijn. Na afloop is er een gezellig sam enzijn in het  Verenigingsgebouw.  
Er gaat  een kr ing over belij deniscatechese  draaien tussen Pasen en 
Pinksteren. Deze wordt  geleid door ds. Arie en Marjan Kruijning.  Diverse m ensen 
hebben zich hier al voor opgegeven. 
De j eugdkr ingen en - clubs  zijn alweer afgelopen of hebben nog één avond te 
gaan. Er kan teruggekeken worden op een fij n seizoen. 
I n de kerk zijn vent ila toren opgehangen. Daarm ee willen we gas besparen en 
het  behagelij ker m aken.  

De avond wordt  afgesloten m et  een overdenking uit  ‘Gods Geest  vervult  ons 
aardrij k’ en voorbede. 

          
Met  vr iendelij ke groet , nam ens de kerkenraad, Gerda van Lindenberg 

 
Vacature ouder ling 
Binnenkort  is voor broeder A. Let teboer  de am btsterm ijn als ouderling afgelopen. 
Broeder Let teboer is niet  herkiesbaar. Wij  nodigen u daarom  van harte uit  om  
aanbevelingen te doen van (belij dende)  gem eenteleden die naar uw/ jouw 
m ening deze vacature als ouderling kunnen invullen. U kunt  de aanbevelingen 
inleveren in de br ievenbus van het  Verenigingsgebouw graag voor 18 m ei.  
 
         Met  vr iendelij ke groet , Peter de Haan 
 

DI ACONI E 
 
Opbrengsten collecten kerkdiensten:  
De opbrengst  van de collecten is 70%  voor het  opgehaalde doel en 30%  voor plaatselij k kerkenwerk.  
Wanneer het  een zending of uitgangscollecte bet reft  gaat  het  gehele bedrag naar het  bestem de doel.     
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte  
Ochtendcollecte 

26 m aart  
  2 apr il 
  9 apr il 

Diaconaat  
St . Dorcas 
Leger des Heils 

€ 
€ 
€ 

85,10 
91,00 
90,55 

                                  Met  vr iendelij ke groet , de diaconie, Corry Hennipm an 
 
Update Helpt  u hopen…. 
Op uitnodiging van kinderclub de Regenboog in Weesp, is er op 25 januari j l.  een 
presentat ie gegeven over ons project  Helpt  u Hopen. Hierm ee werd ook een 
begin gem aakt  m et  de jaarlij kse act ie van verkoop van st roopwafels en 
rookworsten.  

Voor de derde keer is de opbrengst  bestem d voor ons project . Kinderen en 
leiding hebben weer erg hun best  gedaan m et  de verkoop. Er is heel erg 
veel verkocht !  De act ie  heeft  €  2 2 2 0 , -  opgebracht !  Een fantast isch 
bedrag waar we heel blij  m ee zijn.  Voor dit  bedrag kunnen veel 
keukenspullen worden aangeschaft  en een paar ovens worden gebouwd. 
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Heel veel dank aan allen die zich hebben ingezet  om  deze act ie weer zo 
succesvol te m aken!  

 
Half m aart  is de Oegandagroep weer bijeen geweest  om  lucra t ieve act iv ite iten  
te bedenken voor 2017.  

 Het  voornem en is om  op 1 1  juni a .s een open tu inenroute  te 
organiseren in het  dorp. U wordt  hierover binnenkort  verder geïnform eerd. 

 Op 7  oktober  a .s.   zal er weer een boekenm ark t  worden gehouden. 
 Ook gaan we ons best  doen om  m eer donateurs te werven t ij dens      

deze act ies.  
 Er wordt  nog gekeken of het  m ogelij k is om  weer een concer t  te 

organiseren in onze kerk in het  na jaar . 
 

Met  de kinderen van het  project  gaat  het  goed. Het  schoolgeld werd begin dit  
j aar overgem aakt  en m et  Pasen is er geld gestuurd voor 1 kg vlees, 1 kg r ij st ,   

1 zeepstaaf en 1 kg suiker. 
Het  is erg droog geweest  in Oeganda en daardoor m islukte de oogst . Dit  heeft  

grote gevolgen voor de bevolking en tekort  aan voedsel dreigt . 
Naast  de gewone lessen zijn de kooklessen een groot  succes. Er wordt  de 

kinderen geleerd om  een oven te bouwen waarvoor niet  zo veel hout  nodig is en 
waar 3 pannen tegelij k op gezet  kunnen worden. 

Een foto hiervan kunt  u binnenkort  in de kerk bewonderen!  
 
W e hebben uw  steun nog steeds heel hard nodig!   
Helpt  u hopen????? 
NL3 6 RABO0 3 4 3 1 5 3 8 8 2                                                 Met  vr iendelij ke groet ,  
                                                        nam ens de Oegandagroep en de diaconie, 
                                                                                            Jacobien Kalule 
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COMMI SSI ES 
 

De zendingscom m issie: Bezoek aan het  Corr ie  ten Boo m huis 
Corrie ten Boom !  Wie heeft  niet  van haar gehoord en haar boeken gelezen. De 
m eest  bekende boeken van Corr ie zijn "De Schuilplaats "  en "Zwerfster voor 
God".  
 
Corrie ten Boom  is opgegroeid in een gezin waar de Bijbel een belangrij ke plaats 

innam . I n de tweede wereldoorlog heeft  het  gezin Ten Boom  veel Joden 
ondergebracht  in hun huis aan de Barteljor isst raat  in Haarlem , waar ze een 

juwelierszaak hadden. Zij  zijn verraden en uiteindelij k is Corr ie m et  haar zus 
Betsy terechtgekom en in het  concent rat iekam p Bergen Belsen. 

Het  huis waar Corr ie in opgegroeid is inm iddels een begrip geworden en bekend 
als het  Corr ie ten Boom huis. Er worden wekelij ks rondleidingen gegeven. 

 
Bij  de zendingscom m issie is het  idee ontstaan om  daar als gem eente naar toe te 
gaan. Wij  hebben daarom  een reservering gem aakt  voor zaterdag                  
3 0  septem ber om  1 0 .3 0  uur .  Aansluitend aan de rondleiding kunnen we in 
Haarlem  al wandelend nog wat  projecten bekij ken die m et  Corr ie ten Boom  te 
m aken hebben. Zo kunnen we onder andere naar de St  Bavo. We nodigen u van 
harte uit  om  m ee te gaan. De ent ree en rondleidingen zijn voor u grat is.  Er zijn 
alleen eventuele reiskosten aan verbonden. 
 
U kunt  z ich opgeven bij  Ellen, Eveline of Janda 

Heeft  u de boeken nog niet  gelezen, schroom  dan niet  want  ze zijn te leen 
bij  de zendingscom m issie en zeker de m oeite waard! ! !  

 
De collecte van zondag 3 0  apr il is een zendingscoll ecte en bestem d voor  
de Vakant ie  Bijbe ldagen. Om dat  we het  belangrij k vinden dat  het  evangelie 
ook in ons dorp aan de kinderen wordt  verteld willen we deze collecte van harte 
bij  u aanbevelen!  
 

GEDI CHT Hans Boum a 
Moeder zij n,                                zo vrouwelij k,                                    

zo m enselij k als je bent  
m oeder zij n, 

 
j e t intelt  van leven, 
zit  vlak bij  het  vuur, 

 
voorgoed deel je 

in het  grote geheim , 
 

deel je 
m et  huid en haar, 
m et  hard en ziel 

 
in de vreugde 

van de schepping. 
 



 7

DI VERSEN 
 

 
Doe m ee m et  de k ledinginzam elact ie  van Sam ’s 
Kledingact ie  en steun Cordaid Mensen in Nood! 
 
De jaar lij kse inzam elingsact ie  van Sam 's Kledingact ie  voor  

Mensen in Nood in N igtevecht  vindt  plaats op zaterd ag 6  m ei 2 0 1 7 .  
 

U kunt  uw gebruikte kleding en schoeisel in een gesloten plast ic zak aan 
de weg zet ten. De zakken worden vanaf 10.00 uur opgehaald. Kom t  dat  
niet  uit ,  dan kunt  u de zakken t / m  vr ijdag 5 m ei afgeven bij  de Fam . Van 
Lindenberg, Klom pweg 28, tel.  0294 – 254 584. 

 
De opbrengst  van de kleding gaat  naar de ‘Ontheem den’ in Nepal. Dit  is een 
steunproject  voor 500 fam ilies die na de aardbeving in Nepal in 2015 nog in 
opvangkam pen verblij ven van Cordaid Mensen in Nood. Er is een voorzicht ige 
start  gem aakt  m et  de bouw van huizen, maar er is nog veel steun nodig. Zeker 
voor de fam ilies die niets m eer hebben en niet  m eer terug kunnen naar hun oude 
dorp. Ook voor hen is Cordaid, sam en m et  de overheid aldaar, een oplossing aan 
het  zoeken zodat  ook deze ontheem den weer een toekom st  hebben. 
  
Voor m eer inform at ie over de inzam elingsact ie kunt  u terecht  bij  ondergetekende 
of op:  www.sam skledingact ie.nl       

Dank voor hulp!  
       Marian Kruijning 

 
AGENDA 

Tip:  actuele wij zigingen in datum , t ij d en locat ies vind j e in de agenda op de website van onze gem eente:  
www.kerknigtevecht .nl/ actueel/ agenda 

Voedselbank  W eesp  I edere Donderdag ,  12.30-13 uur, spullen brengen 
Gebedskr ing Dinsdag 25 april,  16 m ei, 20 uur, Kerk 
Gesprekskr ing rond de 
bijbe l 

Donderdag 1 8  ( !)  m ei, 1 juni, 10-11.30 uur, Ver. 
Gebouw  

Kr ing ‘Als je  iem and 
ver loren hebt ’ 

Donderdag 20 april,  20-22 uur, ds. Arie 
 

Belij deniskr ing Maandag 24 april 20-22 uur, ds. Arie 

Sam 's Kledingact ie   Zaterdag 6 m ei, 10 uur, aan de weg 

Lentefeest  
Spoorzoekers 

Zaterdag  20 m ei, 15 – ong. 18 uur, Dorpshuis  

Tuinenroute Helpt  U 
Hopen 

Zondag 11 juni 

Vakant ie  Bijbe l Dagen W oensdag  26, donderdag  27 en vr ij dag  28 juli 

Bezoek Corr ie  ten 
Boom huis 

Zaterdag 30 sept , 10.30 uur, Haarlem  

Boekenm ark t  Helpt  U 
Hopen 

Zaterdag  7 oktober 



 8

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 COLOFON COPI J 

Het  Contactblad  verschijnt  om  de dr ie  à  vier  weken 
op zaterdag, en wordt  grat is bezorgd op elk adres in 
Nigtevecht , waar één of m eer leden van de Protestante 
gem eente wonen.  

Verschijningsdata van het  Contactblad 2017 :   
 13 mei, 3 juni, 24 juni (periode van 4 weken) , 22 juli,  12 

augustus, 2 septem ber, 23 september, 14 oktober, 4 november, 
25 november, 16 december 

Het  eerstvolgende Contactblad verschijnt  op :  

Zat er d ag  1 3  m e i  2 0 1 7

Kopij  graag inleveren uiter lij k op :

6  m ei 2 0 1 7  

Redact ie  Contactblad :  Marieke van der Bij l,            
Nieske Veldhuisen, Christa Lampe. 

Kopij  Contactblad :  inleveren bij  Marieke van der Bij l en  
Nieske Veldhuisen, graag per e-m ail   

Kopij  KidsCorner :  inleveren bij  Christa Lam pe, 
graag per e-m ail 

Coördinat ie  verm enigvuldiging en verspre iding :  
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 Kerkrentm eesters van de 
Protestantse Gem eente Nigtevecht , onder 

verm elding van ‘Contactblad’, 
op giro:  NL 30 I NGB 0000519303 

 

 

OVERW EGI NG 
 
Kleurr ij k  sam en leven 
De vr ij heid van meningsuit ing is een kostbaar democrat isch uitgangspunt  in onze sam enleving. I n deze m aand 
van herdenken en vr ij heid vieren licht  dat  nadrukkelij k op. (corrynicolay@hetnet .nl  www.kleurr ij kgeloven.nl)  
Corry Nicolay is PKN predikant  kleurr ij ke comm unicat ie. 

 

Vrijhe id om  te zeggen w a t  je  denkt  en gelooft  
Open discussie is goed en belangrijk, de vrijheid van meningsuiting is een kostbaar democratisch uitgangspunt in 
onze samenleving. De grenzen van vrijheid van meningsuiting worden aangegeven door het principe van 
mensenrechten: recht willen doen aan de ander, hoe zij of hij is.  
 
Wanneer het recht op vrije meningsuiting een losstaande werkelijkheid wordt, gaat het voorbij aan andere 
waarden, zoals respect voor medemensen. Wanneer vrijheid op die manier wordt opgeëist en gebruikt wordt de 
samenleving onleefbaar en drijven we elkaar  steeds verder in het nauw, vermoorden we elkaar geestelijk. Het 
recht op vrije meninguiting verwordt dan tot het recht op ongelegitimeerde belediging en minachting.  Die vrijheid 
uit zich dan in minachting en neerbuigend taalgebruik naar de mensen die zich baseren op de grondwet van onze 

BI JBELLEESROOSTER 
apr il  3 wo Spreuken 13:13-25 

24 m a 1 Petrus 1:1-12 4 do Johannes 9:1-12 
25 di 1 Petrus 1:13-25 5 vr ij  Johannes 9:13-23 
26 wo 1 Petrus 2:1-10 6 za Johannes 9:24-41 
27 do 1 Petrus 2:11-17 7 zo Johannes 10:1-10 
28 vrij  1 Petrus 2:18-25 8 m a Johannes 10:11-21 
29 zat  1 Petrus 3:1-12 9 di Spreuken 14.1-18 
30 zo Johannes 21:1-14 10 wo Spreuken 14:19-35 

  11 do Psalm 114 
m ei  12 vrij  1 Petrus 3:13-22 
1 m a Johannes 21:15-25 13 zat  1 Petrus 4:1-11 
2 di Spreuken 13:1-12 14 zo 1 Petrus 4:12-19 
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democratie. Elke vrijheid kent grenzen, ook de vrijheid van meningsuiting. Daarom is het belangrijk dat we als 
inwoners van Nederland en ieder vanuit het eigen levensovertuiging en geloof, alert willen zijn op het spreken 
over elkaar thuis, op straat, op het werk en op school. 
 
In een samenleving waarin mensen alleen maar zeggen wat ze denken horen kinderen aan de ontbijttafel, op 
straat en via de media dat ook, taalgebruik wat ze overnemen en vervolgens op straat verkondigen. Het is 
belangrijk om kinderen te leren dat het niet gewoon en normaal is om alles zomaar alles te zeggen. Dat ze leren 
herkennen waarmee ze mensen beledigen, minachten en negatief over anderen spreken. Wanneer kinderen niet 
merken dat volwassenen zich soms een beetje inhouden, zullen zij dit ook niet leren. Het gaat er om dat je de 
ander net zo behandelt zoals je zelf graag behandeld wilt worden. Dat is een centrale regel vanuit het 
Humanisme, Boeddhisme en vanuit het geloof in die ene God.  
 
Jongeren groeien op in kleurrijk Neder-land. Hier kan een jongere het normaal vinden zijn moslimvriend uit te 
nodigen voor het Hindoestaanse Lichtjesfeest, zodat ze samen lichtjes aan kunnen steken voor alle mensen. En 
dan willen hij en zij ook wel eens een islamitisch, joods of christelijk feest meemaken. 
-  Dat is steeds meer gewoon en normaal in onze democratische samenleving: een leefbare samenleving voor 

iedereen die in Nederland woont, ongeacht huidskleur, nationaliteit, culturele, religieuze of 
levensbeschouwelijke achtergrond.  

- We zijn knettergek wanneer we dat afbreken. Dat geven we toch nooit uit handen?! 
 

Een oude levenswijsheid vertelt :  

 

Uiteindelij k gaat  het  er niet  om  

wat  wij  van elkaar weten, 

m aar het  gaat  er wel om  

wat  wij  voor elkaar betekenen. 

 
 

BERI CHT   
 

CW N- CW J VOORJAARSCONVENTI E, 2 4 - 2 8  MEI  I N  DELDEN 
 
Kom  tevoorschijn! 
W il j e  de sprong w agen?  
 
Durf j ij  het  nog, in deze t ij d van 
r im pelloze profielfoto's en 
succesvolle facebookposts om  iets 
wat  niet  zo glanzend is van jezelf te 
laten zien? De bijbel spreekt  over 
'kracht  in kwetsbaarheid” . De 
overleden zanger Leonard Cohen 
zingt :  “ there is a crack in everything, 
that 's where the light  com es in” . Wil 
je de sprong wagen en tevoorschijn 
kom en, helem aal zoals je bent? Van 
harte welkom  op de voorjaars-
convent ie van de CWN. U kunt  zich 
vanaf nu inschrij ven!   

Vieringen, ontm oet ingen, pastoraat , 
m uziek en een eigen kinder- , 
jongeren-  en Dashprogram m a. Op de 
m iddagen is er volop aanbod van 
workshops. Bij voorbeeld:  “Kom  
tevoorschijn” , 'Bibliodram a', 'Gaven 
van de Geest ' en 'De hebzucht  
voorbij '  en die lij st  is nog niet  
com pleet .  
Op de site cwn-cwj .nl/ aankom ende-
convent ie vind je prakt ische 
inform at ie, onder andere over het  
kam peren.  

 
 


