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Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 

www.kerknigtevecht.nl 
 

 

Zaterdag 14 oktober 2017 61e jaargang, nr. 14 

 

Zondag 15 oktober    
10.00 uur ds. A.S. de Winter 
Collecten    : 1e  Werelddiaconaat; 2e Kerk 
Oppas  : Martine Samplonius- Maura Kruiijning 
Koffie  : Kees Creemer 
19.00 uur kand. S.C. Honing, Bodegraven 
Collecte  : Kerk 
 
Zondag 22 oktober 

10.00 uur ds. E.J. van Katwijk, Ned. den Berg 
Collecten    : 1e

 Bartiméus Sonneheerdt ; 2e  Kerk  
Oppas     : Lisette Groen- Jolande Tinholt 
Koffie     : Jos van der Linden 
 
Zaterdag 28 oktober Oecumenische oogstdankdagviering  
Mmv het Rehobôthkoor uit Amsterdam en pianist Wolter Willemsen 
19.30 uur Marian Kroone - van der Laarse en ds. Arie de Winter 
 
Zondag 29 oktober   
10.00 uur ds. J. Wolswinkel, Maarssen  
Collecten  : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk ; 2e Kerk 
Oppas     : Irene Udo- Karen de Winter  
Koffie     : Jacobien Kalule 
 
Zondag 5 november Dankstond voor gewas en arbeid/Plusdienst 
10.00 uur ds. A.S. de Winter  
Collecten    : 1e Zending (St. Tot Heil des Volks) ; 2e Kerk 
Oppas  : Nieske Veldhuisen 
Koffie  : Henk Holtmanns 
19.00 uur nog niet bekend 
Collecte  : Kerk 
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RONDOM DE DIENSTEN 

 

In de prekenserie over Daniël komen we nu eindelijk bij het overbekende 
verhaal: Daniël in de leeuwenkuil. Op 15 oktober 10.00 uur staat hoofdstuk 6 
centraal. Opnieuw ontdekken we een uitspraak in Daniël, die tot vandaag de dag 
gehanteerd wordt: ‘Iets is als een wet van Meden en Perzen’. Je zegt dat 
wanneer ergens niet aan te tornen valt. Er is geen discussie mogelijk. Wat het te 
maken heeft met Daniël en de leeuwenkuil hoor je zondag. 
 
Op zaterdag 28 oktober 19.30 uur viert de Land- en Tuinbouworganisatie, 
afdeling Gooi-, Vecht- en Amstelstreek haar oecumenische oogstdankdagviering 
in onze Dorpskerk. Een ieder is hartelijk welkom in deze dienst waaraan het 
Rehobôthkoor uit Amsterdam haar medewerking verleent. Pianist is Wolter 
Willemsen. Voorgangers zijn: Marian Kroone - van der Laarse en ds. Arie de 
Winter. We lezen Jesaja 55:1-2 en 2 Korintiërs 9:6-15 bij het thema: ‘Ruimhartig 
delen’. 

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter 
 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Opbrengsten collecten kerkdiensten:  

Ochtendcollecte 17 sept 
Ochtendcollecte 24 sept 
Ochtendcollecte 1 okt 

€      81,35 
€      80,30 
€      90,10 

Stand kozijn:  
Oude stand € 91 
Erbij € 10,50 
Nieuwe stand € 101,50 

       

In memoriam  Hans van Dulken 
Als College van Kerkrentmeesters zijn wij geschokt door het plotselinge en 
onverwachte overlijden van Hans. Tijdens onze besprekingen sprak Hans vaak de 
woorden: “verbaast u niet, verwondert u slechts”. Dit geldt ook voor zijn 
plotselinge overlijden, wij blijven in verwondering achter. 

Hans heeft in zijn leven heel veel werk gedaan voor de kerk. Na een 
tweede ambtsperiode van 8 jaar is hij aangebleven als toegevoegd lid aan 
het College. Deze taak, de financiële administratie, heeft hij nog 7 jaar 
met volle inzet gedaan.  

Als College willen wij Hans postuum bedanken voor al zijn inzet en werk voor de 
kerk van Nigtevecht. Wij zullen zijn kennis, kunde en vriendschap missen in het 
College. 

Wij wensen Lisette, Johan, Sanne en de kleinkinderen  
veel sterkte in deze moeilijke periode.     
                                                          Het College van Kerkrentmeesters 

 

 
Gezocht:  nieuwe coördinator van het Contactblad 
Al weer 17 jaar doe ik de coördinatie van het Contactblad . Indertijd heb ik dit 
overgenomen van mevrouw Barneveld. Over enige tijd ga ik verhuizen naar 
Weesp, wie wil en kan dit van nu van mij overnemen? 
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Om de drie weken, bij mij thuis op donderdagmorgen om 9 uur, ga ik 
samen met Emmy van de Greft en Maartje den Hartog, de 220 krantjes  
rapen, nieten, vouwen en aftellen voor de zes lopers. Zij zorgen dat de 
Contactbladen in het dorp rondgebracht worden. De bladzijden worden op 
woensdagavond aangeleverd door Henk Holtmanns.  

Je bent van harte uitgenodigd om een ochtend drie kwartier mee te draaien - als 
je interesse hebt - dan kan je zien of het iets voor jou is.  

 
Met vriendelijke groet, Diny Schoonhoven  

 

Nieuwe collectezakken                                             
De oplettende kerkganger heeft het waarschijnlijk al gezien: de collectezakken 
zijn als nieuw. Als college is het onze taak om met het gegeven geld van onze 
leden alle zaken rondom onze gemeente,  zo goed mogelijk te beheren en te 
onderhouden. Zelf hebben wij echter ook de doelstelling om dit (kosten)efficiënt, 
maatschappelijk verantwoord en indien mogelijk kerkelijk verantwoord te doen. 
Zo lopen de meeste verzekeringen bij een verzekeraar gespecialiseerd in kerken 
zonder winstoogmerk, betrekken we energie van een kerkelijk collectief en 
bankieren we gedeeltelijk bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer. 

� Een actueel voorbeeld is het opknappen van de collectezakken, die versleten 
waren. We hebben dit laten doen bij collectezakken.nl. Dit is een initiatief van een 
aantal gemeenteleden uit de Elim kerk te Sliedrecht. Hun doelstelling is om met 
hun inzet winst te maken! Want de opbrengst van de collectezakken-renovatie 
gaat voor 50% naar de Elim kerk en voor 50% naar stichting Open Doors. 
Stichting Open Doors zet zich in voor vervolgde christenen wereldwijd. Christenen 
die niet in vrijheid hun erediensten kunnen vieren en die steun in de vorm van 
gebed - maar ook door daden - heel goed kunnen gebruiken. Onder andere door 
verspreiding van bijbels en andere boeken en door het opzetten van 
lesprogramma's.  

� Winst dus ..... maar voor het goede doel:                                           
Gods licht in deze wereld laten schijnen! 

We gaan er van uit dat we weer vele jaren gebruik kunnen maken van de 

collectezakken en u ze goed blijft vullen.          Het College van Kerkrentmeesters 
 

JEUGD 
 

Hart voor tieners en jongeren? 
Heb je een groot "hart" voor tieners en vind je het eigenlijk wel leuk om ook mee 
te helpen of gewoon eens te kijken wat we allemaal doen op de tiener- en 
jongerenclubs?  Ik wil het heel graag voor je regelen.  
 
Dit jaar proberen we de tiener- en jongerenclubs meer vanuit een 
jeugdwerkteam te organiseren.  
We hopen hier een aantal doelen mee te bereiken:  

� Betere afstemming tussen de clubs  
� Door gezamenlijke activiteiten en organisatie minder werk  
� Grotere flexibiliteit omdat je gemakkelijker bij elkaar kan invallen  
� En dat je meer het gevoel hebt dat je het als team doet  
� Dit maakt het ook gemakkelijker om voor een kortere periode of met een 

lagere frequentie mee te helpen. Dus nog leuker. 
 

Doe je mee? Ik hoor het graag!        Jacco Kroon, 0294-253571 
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KRINGEN 
 

Bijbelkring dinsdagavond  
Zoals afgelopen zondag gezegd, zal dit winterseizoen nóg een bijbelkring starten. 
De groep van de gesprekskring op donderdagavond was inmiddels zo groot 
geworden, dat we de eerste avond tot de conclusie gekomen zijn dat het goed en 
mooi zou zijn om de groep te splitsen. De nieuwe kring zal op dinsdagavond 
samenkomen en bestaat, tot op heden, uit voornamelijk jongere gemeenteleden. 
We zijn dankbaar dat ook zij zo hun plek vinden in onze gemeente! 
 

Ook deze bijbelkring zal zich komende maanden verdiepen in het             
bijbelboek 1 Petrus. We zien uit naar avonden waarop we geïnspireerd worden 

door God en elkaar. 
� Als dit Contactblad bij u op de mat valt, is de eerste avond geweest.  
� De volgende avonden in 2017 zijn                                                        

op 31 oktober, 21 november en 12 december. 
� Nieuwe kringleden zijn altijd welkom, spreek ons gerust aan. 

 
Yannick, David, Jan-Willem, Ellen en Karen 

 

COMMISSIES 
 

Dankdag voor gewas en arbeid 
Ieder jaar is het op de eerste woensdag in november ‘Dankdag voor gewas en 
arbeid’. In de kerk vieren we deze dag op zondag 5 november. We danken God 
voor de verkregen gewassen en we danken voor het werk wat we in het 
afgelopen jaar konden verrichten.  
 
Als teken van dankbaarheid wordt aan alle inwoners van Nigtevecht die 70 jaar 
of ouder zijn een attentie uitgedeeld.  

� We stellen de lijst met namen zo zorgvuldig mogelijk samen maar het kan zijn dat 
iemand die al 70 jaar geworden is, bij onze commissie onbekend is. Wilt u het ons 
laten weten wanneer de lijst aangepast moet worden? 

Met de attentie die we dit jaar uitdelen dragen we bij aan een actie van de 
Werkgroep Connected die verbonden is met de Stichting Coen  
(www.stichtingcoen.nl). In deze werkgroep is Rianne Roodnat (kleindochter / 
nichtje fam. de Haan) actief. De werkgroep zal einde van dit jaar op eigen kosten 
naar Roemenië reizen en gaat daar vanuit het kindertehuis ‘Julia Home’ in 
Oradea voedselpakketten uitdelen aan ouderen, fruit- en schoenendozen van 
Edukans uitdelen en een kerstmaaltijd voor 150 mensen organiseren. Met 
sponsoracties wordt geld verzameld om zoveel mogelijk ouderen en kinderen te 
kunnen helpen.  
 

� Ieder jaar zijn er veel attenties om uit te delen en het is dan ook geweldig 
dat velen helpen met uitdelen! Er zijn ook altijd enthousiaste kinderen die 
meehelpen waardoor er mooie ontmoetingen tussen generaties plaats 
vinden. Vaak wordt de attentie direct op zondag weggebracht , maar soms 
ook in de week erna.  

Allen een mooie dankdag gewenst! 
Hartelijke groet, de contactcommissie, 

Ria, Henny, Nel, Bia, Maartje, Esther 



 5 

DIACONIE 
 

Helpt u hopen boekenmarkt 
Afgelopen zaterdag 7 oktober is in de kerk de boekenmarkt gehouden voor ons 
project Helpt u hopen. Er waren heel veel boeken, er was een roosjesboom 
waarin prijsjes verstopt zaten en enveloppen met nummers  die goed waren voor 
een kadootje, er was een informatiestand en er werden verse appelflappen 
gebakken. Koffie en thee voor de volwassenen en limo voor de kinderen. 

� Ondanks het hele slechte weer  kwamen er voldoende mensen binnen om 
te kijken of hun favoriete boek er misschien bij lag. Er werd koffie 
gedronken en er werden appelflappen gegeten of de bestelling werd 
opgehaald. De roosjes en enveloppen waren een succes bij de kinderen.  
Al met al een hele geslaagde markt! 

Henk en Carla Holtmanns hebben 210 appelflappen gebakken en deze zijn 
allemaal verkocht!! Ook vonden heel veel boeken een nieuwe eigenaar. 

� Dit resulteerde in het voorlopige bedrag van € 840,- bruto. Een groot 
compliment voor allen die zich hebben ingezet voor deze boekenmarkt!!!! 

 
                                                                     De Oegandagroep en de diaconie 
NB Het bezoek van Catherine en Godfrey is uitgesteld omdat het visum niet op 
tijd klaar was. Daarom is de bijeenkomst met hen verplaatst naar 22 oktober  
van 15.30 tot 16.30 uur in de Dorpskerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!  

 
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 
Uitgangcollecte 
Ochtendcolecte 
Ochtendcollecte 
Avondcollecte 

17 september 
17 september 
24 september 

  1 oktober 
  1 oktober 

Vredeswerk 
Noodhulp St. Maarten 
Plaatselijk bijzonder kerkwerk
Wilde Ganzen 
Wilde Ganzen 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

77,90 
403,55 
63,10 
82,70 
38,60 

                          Met vriendelijke groet, de diaconie, Corry Hennipman 
 

AGENDA 
Voedselbank Weesp Iedere Donderdag, 12.30-13 uur, 

spullen brengen 
Gesprekskring 

donderdagochtend 

Donderdag 19 oktober, 9, 30 november, 
10-11.30 uur, Ver. Gebouw   

Bijeenkomst Helpt U Hopen 

met Catherine en Godfrey 

Zondag 22 oktober, 15.30-16.30 uur, Kerk 

Gesprekskring 

donderdagavond 

Donderdag 12, 26 oktober, 16 november 

en 7 december, Nieuweweg 14 

Gesprekskring dinsdagavond Dinsdag  31 oktober, 21 november en      
12 december, Nieuweweg14 

Bidstond Dinsdag  24 oktober, 20 uur, Kerk 

Jeugdclubs  Zie flyer bij dit contactblad 

 
Uitslag rebus startdag vorig contactblad: 

Ik wil U Heer mijn leven lang van ganser harte prijzen 



 6 

 
 

COLOFON COPIJ 

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op : 

Zaterdag 4 n0vember 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 :  
25 november, 16 december Kopij graag inleveren uiterlijk op : 

28 oktober 2017 

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

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

Kopij KidsCorner: inleveren bij Christa Meinders, 
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 
oktober  27 vrij Genesis 12:10–13:1 

16 ma Ezechiël 22:1-16 28 za Genesis 13:2-18 

17 di Ezechiël 22:17-31 29 zo Genesis 14:1-12 

18 wo Psalm 135 30ma Genesis 14:13-24 

19 do Jeremia 7:1-15 31 di Genesis 15:1-21 

20 vrij Jeremia 7:16-28   

21 zat Jeremia 7:29–8:3 november  

22 zo Jeremia 8:4-17 1 wo Psalm 65 

23 ma Jeremia 8:18-23 2 do Psalm 116 

24 di Jeremia 9:1-15 3 vrij Matteüs 21:33-44 

25 wo Jeremia 9:16-25 4 zat Matteüs 21:45–22:14 

26 do Genesis 11:27–12:9 5 zo Psalm 38 


