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Contactblad 
 

van de Protestantse Gem eente 
te Nigtevecht  

 

www.kerknigtevecht .nl 
 

 

Zaterdag 12 maart  2016 (60e jaargang, nr . 4)  

 
Zondag 1 3  m aar t        6 e Lijdenszondag    Bidstond  m .m .v. de cantor ij  
10.00 uur ds. A.S. de Winter 
Collecten   :  1e  40 dagen Campagne;  2e kerk  
Oppas  :  Nel van den Broek -  Yannick Sebokozo 
Koffie  :  Hijmen van Lindenberg 
 
Zondag 2 0  m aar t        Pa lm zondag      
10.00 uur ds. N. Slok, Veenendaal  
Collecten   :   1e  Plaatselij k bij zonder kerkwerk 2e kerk  
Oppas  :  I rene Udo -  Rachel Kroon 
Koffie  :  Nelleke Nobel 
19.00 uur ds. A. van Duinen, Oud-Loosdrecht  
Collecte  :  kerk 
 
Vr ijdag 2 5  m aar t        Goede Vr ijdag    Vier ing Heilig Avondm aal  
19.30 uur ds. A.S. de Winter  
Collecte  :  Wilde Ganzen 
 

 Zondag 2 7  m aar t        PASEN      
 10.00 uur ds. A.S. de Winter  
 Collecten   :  1e  Jeugdwerk (Youth for Christ ) ;  2e kerk 
 Oppas      :  Jolande Tinholt  -  Sara Kroon 
 Koffie      :  Ria Vedder 

 
Zondag 3  apr il        
10.00 uur ds. Mw. I lonka Terlouw, Huizen 
Collecten  :  1e Mercy Ships;  2e kerk 
Oppas    :   Nieske Veldhuisen -  Tessa van der Linden 
Koffie    :   Emmy van de Greft  
19.00 uur ds. H. van der Wilt , Abcoude 
Collecte  :  kerk 
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RONDOM DE DI ENSTEN 
 
1 3  m aar t  1 0 .0 0  uur  lezen we het  slot  van de br ief aan de Efeziërs. I n 6: 10-24 
gaat  het  over de christelij ke wapenuit rust ing. Het  geheime wapen daarbij  is het  
gebed. Een toepasselij k gedeelte dus op deze biddag. Aan de dienst  wordt  
medewerking ver leend door de cantor ij . Bid, luister en zing mee. 
 
Op Goede Vr ijdag 2 5  m aar t  1 9 .3 0  uur  staan we st il bij  Jezus’ kruisdood. We 
zullen diverse korte fragmenten uit  het  lij densevangelie lezen, daarbij  zingen, 
erover mediteren en ook vieren we het  Avondmaal, zoals Jezus dat  instelde 
voorafgaand aan zij n dood. Bij  de lezingen gaan we uit  van het  Lucasevangelie 
hoofdstuk 23. De hele dienst  v indt  plaats in het  koor van de kerk en na de dienst  
verlaten we in st ilte het  kerkgebouw en gaan we de St ille Zaterdag tegemoet .  
 
2 7  m aar t  1 0 .0 0  uur  v ieren we het  
belangr ij kste chr istelij ke feest :  Pasen. I n 
Lucas 24 lezen we hoe enkele vrouwen een 
leeg graf aant reffen…Jezus blij kt  te zij n 
opgestaan uit  de doden?!  Deze gebeurtenis 
geeft  hoop, kleur en vreugde aan het  leven!  
 
Gezegende 40 dagent ij d en Pasen gewenst !  
  Met  hartelij ke groet , ds. Arie de Winter   
 
 

VANUI T DE GEMEENTE 
 
Hem elhoog  
De nieuwe liedbundels zij n inm iddels binnen. Op biddag 1 3  m aar t  
in t roduceren w e Hem elhoog in de kerkdienst . Vanaf die zondag zingen we 
uit  Hemelhoog, in plaats van de Evangelische Liedbundel.  

• Uw ‘oude’ Evangelische Liedbundel m ag u of thuis bewaren, of achterin de kerk 
achterlaten. De Hervorm de Gem eente Baam brugge heeft  nam elij k een tekort  aan 
Evangelische Liedbundels en is geholpen m et  onze exem plaren. U kunt  er  dus 
voor kiezen om  uw bundel een tweede leven te geven in deze buurgem eente. Na 
zondag 3 april worden de bundels overgebracht  naar Baam brugge.  

  
• Wanneer u een eigen edit ie besteld heeft , kunt  u deze voor of na afloop 

van de biddagdienst  ophalen in het  Verenigingsgebouw. Graag m et  gepast  
geld betalen of alvast  het  bedrag overm aken aan de kerk. Bent  u niet  in 
de gelegenheid, dan kunt  u de bundel ophalen bij  Jacco en Dianne Kroon. 
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Sam en The Passion k ij ken in  de Dorpskerk  
Op W it te Donderdag 2 4  m aar t  2 0 .3 0  uur  wordt  The Passion uitgezonden. Dit  
is een muziek-  en toneelspel waar in op actuele wij ze het  lijdensverhaal van Jezus 
wordt  verbeeld. Geïnteresseerd in het  verhaal van Jezus’ dood? Op zoek naar 
een religieuze beleving? Kij k dan thuis -  of in de Dorpskerk naar de uitzending. 
I n de kerk volgen we op een groot  scherm de live-uitzending mee. Wellicht  helpt  
de sfeervolle set t ing van de oude kerk je om in het  lij densverhaal te stappen en 
meegenomen te worden door muziek en beelden.  
Vooraf en na afloop bent  u/ j ij  ook van harte welkom  voor een hapje en drankje 
in het  Verenigingsgebouw. 

I n de dagen voorafgaand aan deze act iviteit  
worden huis-aan-huis flyers verspreid door 
Nigtevecht . Deze liggen op 13 m aart  in het  
Verenigingsgebouw. W ilt  u  een stape lt je  
m eenem en en deze in  uw  st raat  bezorgen?  
Neem  ook gerust  flyers m ee om  vrienden of 
kennissen uit  t e nodigen.  

 
 

VAN DE KERKENRAAD  
 
Kort  verslag kerkenraadvergader ing 2 5  februar i 2 0 1 6  
Als opening van deze kerkenraadsvergadering wordt  1 Kor. 15 gelezen. 
-  De gem eenteavond  is geëvalueerd:  het  financiële gedeelte werd posit ief 
ontvangen en ook de presentat ie van Hemelhoog is goed ver lopen. 
-  Net  als vor ig jaar wil de kerkenraad samen met  de zendingscommissie weer 
“The  Passion ”  vertonen in de kerk en daarbij  alle inwoners van Nigtevecht  
uitnodigen.  
-  I n deze vergadering hebben wij  als bezinning een presentat ie van prof.dr . H. 
Stoffels bekeken en besproken over de toekom st  van de ( Protestantse)  kerk  
in  Neder land . Deze is niet  zo rooskleur ig doordat  er door aller lei redenen steeds 
m inder gelovigen zij n in Nederland en daarmee m inder kerkleden. Er zij n 
al veel kerken die een andere bestemming gekregen hebben of gesloopt  
zij n, maar deze tendens zal helaas nog verder gaan. 
-  De kerkenraad begint  met  de voorbereiding van de verk iezing van 
am btsdragers  in mei. 
Als afsluit ing van de vergadering wordt  de overdenking van Sipke v.d. 
Land:  “Door het  geloof”  voorgelezen en voorbede gedaan. 

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

 

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 betreft  gaat het  gehele bedrag naar het bestemde doel.      
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Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Avondcollecte 
Ochtendcollecte 

  14 februar i 
  21 februar i 
  21 februar i      
  28 februar i 

Plaatselij k bij zonder kerkwerk 
Zending ─ Missionschools 
Zending ─ Missionschools 
Diaconaat  

€ 
€ 
€ 
€ 

87,35 
113,90 

70,30 
92,85 

     Met vriendelij ke groet , de diaconie, Corry Hennipm an 
 
 

  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  
 
Opbrengsten collecten ker kdiensten :   
Ochtend 14 februar i 
Ochtend 21 februar i 
Ochtend 28 februar i 

€     90,45 
€     67,35 
€     77,50 

Stand kozijn   
ongewij zigd:  € 22,-  
 

                                    Met  een vriendelij ke groet , Hans van Dulken 
 

 

JEUGD  
                                         
Spoorzoekers  
Komen jullie allemaal weer op palmzondag 20 maart  
palm pasenstokken  versieren t ij dens de spoorzoekersbijeenkomst? 
Leuk! ! !   
 

AGENDA  
      
Voedselbank  Weesp I edere donderdag , 12.30 -13 uur, spullen brengen 
On Track  Donderd ag  24 maart , 17 uur, Nieuweweg 14  
Solid Fr iends  Vr ijdag 18 maart  en 8 apr il 
Follow  Me  Vr ijdag  18 maart  (afsluit ing) , 19.30 uur, 

Nieuweweg 14 

Donderdagochtend -
gesprekskr ing  

Donderdag  17 maart , 10-11.30 uur, 
Verenigingsgebouw  

Koff ie  m ét  W oensdag  16 maart , 18 mei, Verenigingsgebouw 
The Passion  Donderdag 24 maart , 20.30 uur, kerk  
Jongerencatechese 1 5 +  Maandag   4 apr il, 20 uur, Nieuweweg 14  
Rock Solid  Vr ijdag 11 maart , 1 en 15 apr il, 19.30 uur 

Verenigingsgebouw  
Leeskr ing : ‘Ontdek  
jouw  spir itua lite it ’  

Donderdag  17 maart  20-22 uur, Nieuweweg 14  

Leeskr ing : ‘Ontdek  
jouw  spir itua lite it  2 ’  

W oensdag 13 apr il en m aandag 23 mei, 20-22 
uur, Jhr. Huydecoperst raat  14  

I n t roduct ie  Hem elhoog  Zondag 13 maart , kerkdienst  

Sam ’s k ledingact ie  
Mensen in Nood  

Zaterdag 23 apr il  
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 COLOFON  COPI J 

Het  Contactblad  verschij nt  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.  

Verschij n ingsdata van het  Contactblad 2 0 1 6  :   
23 april,  14 m ei, 4 en 25 juni 

(vier weken) , 23 juli,  13 augustus, 3 en 24 septem ber, 15 
oktober, 5 en 26 novem ber en 17 decem ber 

Het  eerstvolgende Contactblad verschijnt  op :  

Zaterdag 2 apr il 2016 

Kopij  graag inleveren uiter li j k  op :  

2 6  m aar t  

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

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 INGB 0000519303 

 

 
 

OVERW EGI NG 
 
Liturgische kant tekening  

Bewerking van een tekst  uit  Jan de Jongh, Het  Geheim  verbeelden. Spelen m et  
liturgie en r ituelen, inspirat ie voor godzoekers. Narrat io 2011. I SBN 978 905263 799 
0, € 29,50. 

 

 

De goede w eek vieren  
 
Onuitvoerbaar  

Zij n er nog mensen die in staat  zij n in de Veert igdagen ruim te in hun agenda te 

maken voor concen- t rat ie of vasten, meditat ie en gebed? I n onze drukke 

zapcultuur is het  voor de meesten van ons nauwelij ks meer mogelij k gedurende 

BI JBELLEESROOSTER  
m aart   25 vrij  Lucas 22: 66-23: 56 
14 m a Exodus 12: 1-13 26 za Psalm  27 
15 di Exodus 12: 14-28 27 zo Lucas 24: 1-12 
16 wo Exodus 12: 29-42 28 m a Handelingen 9: 32-43 
17 do Exodus 12: 43-51 29 di Handelingen 10: 1-23a 
18 vrij  Lucas 19: 11-28 30 wo Handelingen 10: 23b-48 
19 zat  Lucas 19: 29-48 31 do Handelingen 11: 1-18 
20 zo Hebreeën 10: 1-10   
21 m a Hebreeën 10: 11-18 apr il   
22  di Hebreeën 10: 19-39 1 vrij  Exodus 13: 1-16 
23 wo Lucas 22: 1-13 2 zat  Exodus 13: 17-14: 14 
24 do Lucas 22: 14-65 3 zo Exodus 14: 15-31  
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een zo lange per iode aandacht  en t ij d vr ij  te maken voor een spir ituele reis en 

st ilte. I n je eent je lukt  dat  meestal moet . Sommige gemeenten bieden daarom in 

de Veert igdagen een weke- lij ks vesper aan. Mijn ervar ing is, dat  ook zo’n vast  

t ij dst ip in de week voor veel mensen niet  haalbaar is. Het  (gezins) leven is zó 

rommelig. I k maakte wel eens een Veer- t ig-dagen-boekje met  gebeden en ge-

dich- ten, maar werd het  ook ge-bruikt? Sommigen zoeken een weekje of week-

einde een kloos- ter op of maken de reis naar Taizé. Want  het  gaat  niet  goed met  

ons, wanneer we maar door- jakkeren zonder st ilte. 

 
Misschien a lleen de Goede W eek?  

Nu zo’n langere t ij d van bezin-ning moeilij k  te verwe-zenlij ken is, zou je 

m isschien in de Goede Week  samen met  enkele anderen een dagelij ks ogenblik 

van bezinning en st ilt e kunnen vinden. I k denk dan aan dr ie avonden en de 

Paaswake. 

Een deel van die week maak je dan ruim te om een spir ituele pelgrimage te 

maken naar Pasen. I n de jaren negent ig hebben we in ons studentenpastoraat  de 

mogelij kheid geschapen de nacht  van Pasen met  anderen wakend en vierend te 

beleven. Het  morgenlicht  werd dan een soort  aankomst  een wedergeboorte. 

I ntussen wordt  die m ogelij kheid door meerdere kerken aangeboden. Maar de 

lange nachtwake is niet  voor iedereen mogelij k.  

  

De oeroude liturgie van de Paasnacht  is vorm te geven aan een proces van 

levensvernieuwing. Meegaan met  de lange stoet  naar Pasen helpt  om een eigen 

proces van loslaten en het  gaan door de dood van twij fel en leegte naar 

vernieuwd en opgewekt  leven te ervaren. Deze pelgr image nodigt  j e vandaag uit  

eens naar jezelf en je leven te kij - ken. Vroeg in de morgen breekt  dan als een 

wonder het  prille licht  door de ramen. Wellicht  ‘herken-nen we dan Hem bij  het  

‘breken van het  brood’, zoals eens in Emmaüs. Daarna begint  de terug- reis.  

 

 
De Goede W eek vieren  

Geconcent reerd tot  vier vier ingen in de Goede Week, vanaf woensdagavond 

(vert rek)  tot  en met  Paasmorgen (aankomst)  maakte ik eens een geheel 

uitgewerkte opzet  ( teksten, gebeden, liederen) , die ook geschikt  is voor een 

kleine groep of persoonlij ke meditat ie. De liturgie van het  vert rek op woensdag 

zou ook aan het  begin van de Veert igdagen geplaatst  kunnen worden. Bovendien 

staat  in een aanhangsel een uitvoer ige beschrij v ing voor het  maken van eigen 

kruiswegstat ies voor de Goede Vrij dag en een model voor de Paasnacht . 
Naar:  Jan de Jongh, De Goede Week vieren. Een pelgrim age naar het  land van 
verlangen. Liturgie voor vier-dagen,  Skandalon 2006.  
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Het  Ver t rek  

De pelgrim age naar Pasen 

is niet  zonder verdriet , 

niet  zonder angst  en kommer 

en de bit tere harde dood. 

Zullen zij  m et  hem  meegaan? 

 

 

‘Laten jullie me ook in de steek?’, 

had hij  gevraagd. 

‘Waar m oeten we het  dán zoeken?’, 

schrokken ze. 

En ze bleven. 

 

Zij n aanhang liep weg 

de kerk werd leger. 

Zullen zij  m et  hem  meegaan? 

Zullen wij  m et  hem  meegaan? 

Eens beloofden ze het . (Joh. 6: 66 

e.v.)  

 

 

Thom as, die twij felaar, ( Joh. 11: 16)  

had het  m ismoedig gezegd:  

‘laten we ook gaan 

 om  met  hem  te sterven.’ 

 En ze gingen.  
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