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Contactblad 
 

van de Protestantse Gem eente 
te Nigtevecht  

 

www.kerknigtevecht .nl 
 

 

Zaterdag 20 februari 2016 (60e jaargang, nr . 3)  

 
 
 
Zondag 2 1  febru ar i        3e Lijdenszondag      
10.00 uur Kand. Mevr. E. van Schie, Gouda  
Collecten   :   1e  Zending (Mission Schools)  2e kerk 
Oppas  :  Ellen de Haan -  Mart ine Sam plonius 
Koffie  :  Bia van de Meent  
19.00 uur Ds. A.S. de Winter 
Collecte  :  Zending (Mission Schools)  
 
Zondag 2 8  febr uar i         4 e Lijdenszondag     
10.00 uur Ds. E.J. van Katwijk, Nederhorst  den Berg 
Collecten   :  1e  Diaconaat ;  2e kerk 
Oppas  :  Sara Kroon -  Tessa van der Linden  
Koffie  :  Bert  Let teboer 
 
Zondag 6  m aar t     5 e Lijdenszondag       
10.00 uur Ds. G. van de Pol, Rot terdam 
Collecten  :  1e Open Doors;  2e kerk 
Oppas    :  Maura  Kruijning -  Marieke van der Bij l 
Koffie    :  Janda van Zadelhoff 
19.00 uur Ds. K. Hage, Breukelen 
Collecte  :  diaconie 
 
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 
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RONDOM DE DI ENSTEN 
 
2 1  Februar i 1 9 .0 0  uur  lezen we uit  Efeziërs 5: 21-6: 9 waar het  gaat  over 
gezagsverhoudingen. Tussen mannen en vrouwen, tussen kinderen en ouders, 
tussen werkgevers en werknemers. Een spannend onderwerp. Wat  schrij ft  
Paulus? Hoe passen we dat  toe op onze gezagsverhoudingen? 
 
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 cantorij . Bid, luister en zing mee. 
 
Gezegende diensten -  ook bij  andere voorgangers in onze Dorpskerk -  gewenst . 
Met  hartelij ke groet , ds. Arie de Winter 
 
 
 

VANUI T DE GEMEENTE 
 
Pastoraat  
Door m iddel van het  bezoekwerk van gemeenteleden, contactcommissie, 
ouderlingen en de predikant  wordt  geprobeerd zoveel mogelij k m ee te leven met  
gemeenteleden en dorpsbewoners. Nigtevecht  is gelukkig overzichtelij k en vaak 
bereiken ber ichten van ziekte, zorg, verdr iet  of j uist :  geluk en dankbaarheid, v ia-
via ons wel.  Maar het  kan onbedoeld gebeuren dat  iemand best  een gesprek, 
bezoek, gebed op prij s zou stellen, maar dat  we dit  niet  weten van elkaar. 
Daarom  een hartelij ke en welgem eende oproep:  bel of m ail gerust , spreek 
iem and aan en laat  het  weten wanneer contact  wordt  gewaardeerd.  
 
Een tweede oproep bet reft  het  volgende. Soms wordt  er gevraagd:  ‘Waarom 
wordt  de naam van die ene broeder of zuster niet  vermeld in het  contactblad, of 
in de voorbede? En de naam van die andere broeder of zuster wel?’ 
De pastorale regel die we hierbij  aanhouden is:  we vermelden alleen namen en 
situat ies waarvan de contactcommissie, ouderlingen of predikant  bericht  hebben 
ontvangen en/ of waarbij  we weten dat  dit  op pr ij s gesteld wordt .  Laten we elkaar 
daarom vr ijmoedig de vraag stellen (of beantwoorden) :  ‘Mogen medebroeders en 
-zusters in de gemeente van u en uw situat ie weten? En mogen we in de dienst  
voorbede doen?’ I eder is vervolgens vr ij  om aan te geven wat  wel/ niet  op pr ij s 
wordt  gesteld. Elkaar de vraag stellen voorkom t  in elk geval onduidelij kheid en 
opent  de m ogelij kheid om  er voor elkaar te zij n. 
 
Leeskr ing: ‘Ontdek  jouw  spir it ua lit e it ’  
Ook de tweede leeskring gaat  van start  en wel op de volgende data:  woensdag 
24 februar i, woensdag 13 apr il en maandag 23 mei. De avonden beginnen om 
20.00 uur met  koffie en thee en vinden plaats in de pastor ie. 
 
Hem elhoog is nu te bestellen  
Tot  1 maart  kunnen bestellingen voor de nieuwe liedbundel Hemelhoog worden 
doorgegeven (Zie voor meer informat ie hierover de vorige edit ie van het  
contactblad. Of de intekenlij sten onder de toren) . De bedoeling is om  op biddag 
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13 m aart  de bundel te int roduceren in de kerkdienst  en vanaf die zondag te 
zingen uit  Hem elhoog, 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 met  onze exem plaren. U kunt  er dus 
voor kiezen om  uw bundel een tweede leven te geven in deze buurgem eente. 
 

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.    
 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Avondcollecte 

24 januar i 
31 januar i 
  7 februar i 
  7 februar i 

Helpt  U hopen 
Wilde Ganzen 
Werelddiaconaat  
Werelddiaconaat  

€ 
€ 
€ 
€ 

107,55 
86,85 
83,60 
39,00 

                        Met vriendelij k groet , de diaconie, Corry Hennipm an 
 
 

 

  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  
 
Opbrengsten collecten kerkdiensten :   
Ochtend 24 januar i 
Ochtend 31 januar i 
Ochtend  7 februar i 

€     84,70 
€     64,90 
€     67,25 

Stand kozijn  ongewij zigd:  € 
22,-  
Gift  t .b.v. Contactblad  € 10,- -  

                                    Met  een vriendelij ke groet , Hans van Dulken 
 
Kerkbalans  
Bij  de act ie kerkbalans 2016 met  als act ie- t itel:  

MI JN KERK I NSPI REERT  
zullen de inkomsten uit  vr ijwillige bij drage naar verwacht ing bedragen:  € 36.500. 
Dit  bedrag is ongeveer gelij k aan het  bedrag aan toezeggingen voor de vrijwillige 
bij drage van vor ig jaar. 
 
Het  college is ook dit  j aar dankbaar voor uw bet rokkenheid bij  onze gemeente, 
die blij kt  uit  uw toezeggingen voor de vrijwillige bij drage. 

Het  college bedankt  alle vr ijwilligers die m et  hun inzet  deze act ie  
m ogelij k hebben gemaakt . 
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COMMI SSI ES 
 
Mis sion Schools  
De zendingscollecte van zondag 2 1  februar i  is bestemd voor de Mission 
Schools van St icht ing Asian Care. Eveline van der Roest  zal in de ochtenddienst  
kort  iets over de Mission Schools vertellen. Na afloop is er in het  
verenigingsgebouw gelegenheid om na te praten of vragen te stellen. 
 

De Mission Schools in Pakistan bieden christelij k onderwij s aan kansarm e 
kinderen in sloppenwij ken in Pakistan. De Mission Schools zij n door de 
overheid erkend, m aar kr ij gen geen subsidie. De eerste Mission School 
start te op 2 m ei 2001. Op de Mission Schools van St icht ing Asian Care is 
het  onderwij s grat is. Op dit  m om ent  ontvangen 560 kinderen les van in 
totaal 29 leraren.  

 
De kinderen hebben van 8 t / m  17 februar i j l.  examens gedaan en we hopen dat  
ze allemaal zij n geslaagd. I n tegenstelling tot  in Neder land start  in Pakistan het  
nieuwe schoolseizoen in maart . Hiervoor zij n ieder jaar weer nieuwe boeken en 
schoolmaterialen nodig. Ouders zij n niet  in staat  hieraan een bijdrage te geven. 
Om onderwij s te kunnen blij ven kr ij gen, zij n de kinderen afhankelij k van hulp uit  
het  buitenland.  

Namens de kinderen van de Mission Schools alvast  hartelij k dank voor uw 
bijdrage!  Van harte aanbevolen!  

 
Vr ijw illige bijdrage  
I n totaal is er voor de vr ijwillige bij drage voor de zending € 2.015,-  
toegezegd!  Alle gevers hartelij k dank voor uw bijdrage!   

 
Met vriendelij ke groet , de zendingscomm issie 
 

DI VERSEN 
 
 
Hallo a llem aal!   
 Tessa van der Linden en ik (Joas van der Linden)  zij n op 
woensdag 27 januari vroeg, zoals velen van jullie al weten, 
naar Oostenrij k vert rokken om daar de alternat ieve 
Elfstedentocht  op de Weissensee te r ij den. De heenrit  
alleen was al pracht ig;  al die pracht ige bergen en dorpjes 
in Duitsland en Oostenrij k. I n de avond kwamen we dan 
eindelij k aan in het  dorpje dat  bij  de Weissensee lag. Veel 
konden we die avond niet  meer en onze hele schaatsgroep moest  uit rusten voor 
de tocht .  
 Op donderdag 28 januari reden we een test rondje en alles zat  eigenlij k wel mee. 
We hadden het  veel slechter kunnen t reffen!  Het  was pracht ig weer met  een 
zonnet je en temperaturen rond de 4 graden.  
  Op de dag zelf ( vr ij dag 29 januar i)  moesten we om 7 uur bij  de start  staan. 
Dan zou je denken:  “dat  is toch wel een beet je vroeg voor een tocht  waar je tot  
7 uur ‘s avonds over mag doen” . Dat  dacht  ik ook tot  een maand voor de tocht . 
Maar als je 10 uur over de tocht  wilt  doen dan moet  je toch gemiddeld 20 
kilometer per uur r ij den, zonder pauzes of tegenslagen meegerekend. Dat  is dus 
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een aardig tempo. Onze eerste paar rondjes gingen vlekkeloos, op een paar 
valincidenten na. I edereen had zin in de rest  van de dag en het  was pracht ig om 
met  zo’n grote groep door zulk pracht ig landschap te r ij den. Wij  moesten 22 
rondjes r ij den. Eén  rondje was dus 9,1 kilometer. Van tevoren hebben wij  
geoefend op de 3 kilometer baan bij  Flevonice in Biddinghuizen en daar 90 
kilometer geschaatst .  Dat  ging ons redelij k goed af dus we hadden goede moed!  
Maar na een stuk of 12 rondjes begon iedereen zich toch wel langzaam aan 
slechter te voelen. Uiteindelij k moest  ik stoppen bij  165 kilometer door een 
harde val op m ijn enkel. De rest , onder wie Tessa, heeft  de 200 kilometer 
uitgereden.  
   
Uiteindelij k wil ik iedereen bedanken voor alle donat ies die zij n gedaan voor 
st icht ing Nina (www.st icht ingnina.nl) . St icht ing Nina is een st icht ing voor 
kinderen met  een hersenstamtumor. Nina was een vriendin van Tessa, waardoor 
ik haar ook redelij k kende. I n 2011 op 11- jarige leeft ij d is ze overleden aan een 
hersenstamtumor. Als je de prognose hersenstamkanker kr ij gt  is de vraag niet  óf 
j e dood gaat , maar wánneer je doodgaat . Dit  is dus een vreselij ke ziekte.       
 

Door alle donat ies van jullie, en dat  zij n er een hoop, kom t  een doorbraak 
in onderzoek naar deze ziekte steeds dichterbij . De teller staat  nu op bijna 
€ 1500,-  en er kom t  nog steeds elke dag geld bij . Als u nog geen geld hebt  
gestort , en uw bijdrage nog wil leveren, kan dat  nog steeds door het  bij  
ons door de brievenbus te gooienof zelf te storten op NL23 RABO 0169 
9996 10 ten nam e van St icht ing Nina onder verm elding van “200 km  
Weissensee” .  

 
     Nogm aals dank voor alle steun en donat ies!  (ook nam ens Tessa) , Joas  
 
 

 
Op zaterdag 23 april is er in Nigtevecht  weer een 
inzameling van gebruikte kleding, schoenen en 
huishoudtext iel in het  kader van Sam’s Kledingact ie 
voor Mensen in Nood. Het  duurt  nog even en tegen 
die t ij d laten we het  nog een keer weten, maar 
m isschien wilt  u er  bij  het  opruimen van uw 
kledingkast  vast  rekening mee houden. 
 

Alvast  bedankt , 
Marian Kruijning 
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AGENDA  
 
Voedselban k  Weesp I edere donderdag , 12.30 -13 uur, spullen brengen 
On Track  Donderdag  25 februari, 10 en 24 maart , 17 uur, 

Nieuweweg 14 NB 1 0  m aar t  gaat  n iet  door  
Solid Fr iends  Vr ijdag 19 februar i, 18 maart  en 8 apr il 
Follow  Me  Maandag  22 februar i en 18 maart  (afsluit ing) , 

19.30 uur, Nieuweweg 14 
Donderdagochtend -
gesprekskr ing  

Donderdag  25 februari en 17 maart , 10-11.30 
uur, Verenigingsgebouw  

Koff ie  m ét  W oensdag  24 februari, 16 maart , 18 mei, 
Verenigingsgebouw 

Jongerencatechese 1 5 +  Maandag  7 maart , 28 maart ,  20 uur, Nieuweweg 
14 NB 7  m aar t  gaat  n iet  door  

Rock Solid  Vr ijdag 11 maart ,  1 en 15 apr il, 19.30 uur 
Verenigingsgebouw  

Leeskr ing : ‘Ontdek  
jouw  spir itua lite it ’  

Dinsdag  23 februar i en donderdag  17 maart      
20-22 uur, Nieuweweg 14  

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

W oensdag 24 februari, 13 apr il en m aandag 23 
mei, 20-22 uur, Nieuweweg 14 

Dam es Kledingbeurs  Vr ijdag  19 februar i, 19.15 -  21.15 uur, Kerk 
(kledinginbreng 17-19 februar i)  

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

Sam ’s k ledinga ct ie  
Mensen in Nood  

Zaterdag 23 apr il  

 

 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.  

Verschijningsdata van het  Contactblad 2016 :   
 2 en 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 12 maart  2016 
Kopij  graag inleveren uiter li j k  op :  

5  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 

 

 



 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Solida ir  vasten   
I n het najaar t ij dens de verschr ikkingen van oor logen en de ellende van mensen die moeten vluchten, schr ij f ik 

deze kolom. I s dat   geschr ij f over liturgie in deze duisternis niet  volst rekt zinloos en bizar? Zal ik de redact ie 

bellen en zeggen, dat ik er niet  meer in geloof? Wie dit  niet  herkent , moet maar niet  verder lezen. 

De zondag na Aswoensdag (10 februar i)  leest  de kerk, dat  Jezus zich veert ig dagen vastend op zijn opdracht  

voorbereidt . Ook wij  tellen de Veert igdagen van bezinning ons op onze levensweg:  Waar besteed ik m ijn leven 

aan? Wat  is de roeping van onze geloofsgemeenschap? De ‘vernieuwing van de doopgeloften’ geeft  in de 

Paasnacht  aan dit  aspect  een liturgische vorm . Het gaat  in de Veert igdagen om concentrat ie daarop en vasten 

zou daaraan dienstbaar kunnen zijn. 

Zij  sterven onze dood  Wat is de zin van vasten? I n I sraël was vasten een teken van boete en berouw en een 

‘reinigingsr itueel’ voor de ontmoet ing met  de Heilige. Voor de doopleer lingen in de oude kerk en de latere 

kluizenaars is vasten vooral een m iddel tot  concentrat ie op het  éne:  groei in de omgang met  de Eeuwige. I n de 

m iddeleeuwse kerk wordt  het  een verdienstelij k werk en dient  vasten om het  afsterven van het  natuur lij k leven 

te bevorderen. Het  lichamelij ke, kerker van de ziel, mag niet  te veel aandacht  kr ijgen. I n onze t ijd speelt  het  

een rol in de  sappige gezondheidskuren. 

I n onze dagen is nog een ándere oeroude betekenis teruggekeerd. We komen die bij  de profeten en Jezus al 

tegen. Zij  fulm ineren tegen een vasten dat  alleen uit  is op eigen religieuze verwennerij  of uiter lij k vertoon, 

terwij l uitbuit ing en onderdrukking, geweld en oor log voortduren (b.v. Jesaja 58: 1-12, Joël 2: 12-14, Mattheüs 

6: 16-18). Vasten is bij  hen een teken van solidariteit  met de arme, de lijdende, de dode. Wanneer ‘de zoon van 

Bathséba’ -  dat naamloze kind uit  Davids moord en ontucht -  gaat sterven, vast David (I I  Samuël 12). Hij  

vereenzelvigt zich met het kind. Sterft  dit  kind niet zijn dood? Hoe velen sterven er in deze wereld in onze plaats? 

Zij  sterven onze dood? 

Verzet   Vasten kan zo ook vandaag uitgroeien tot  een vorm  van verzet tegen de dodelij ke machten van 

onderdrukking, onrecht  en dood. De vraag is daarbij  niet  in de eerste plaats of zo’n protesterend vasten ‘effect ’ 

BI JBELLEESROOSTER  
februar i   2 wo Johannes 7: 14-24 

22 m a Lucas 6: 39-49 3 do Johannes 7: 25-36 
23 di Exodus 8: 12-28 4 vrij  Johannes 7: 37-53 
24 wo Exodus 9: 1-12 5 za Psalm  103 
25 do Exodus 9: 13-35 6 zo Johannes 8: 1-11 
26 vrij  Exodus 10: 1-20 7 m a Johannes 8: 12-20 
27 zat  Exodus 10: 21–11: 10 8 di Johannes 8: 21-36 
28 zo Hebreeën 7: 1-10 9 wo Johannes 8: 37-47 
29 m a Hebreeën 7: 11-28 10 do Johannes 8: 48-59 

  11 vrij  Hebreeën 8: 1-13 
m aart   12 zat  Hebreeën 9: 1-14 
1  di Johannes 7: 1-13 13 zo Hebreeën 9: 15-28 
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heeft . Mensen zeggen er mee, dat  ze geen hap meer door hun keel kunnen kr ijgen vanwege het onrecht . 

Vasten bepaalt  ons ook bij  de waarde van het  leven en de dingen. Er blij kt  een andere st ij l van leven mogelij k!  

Hoe gaan we met  de schepping om? Op weg naar Pasen brengen we zo de dood en opstanding van Jezus in 

verband met  het lij den en de bevr ijding van héél de schepping (Romeinen 8: 18-22) . 

Zo kan vasten zelfs een polit iek act iem iddel worden:  bewuste ongehoorzaamheid aan de dwang van verspilling 

en consumpt ie en protest  tegen de mensveracht ing. 

Sam envat t ing   Eén of andere vorm  van vasten kan in onze dagen bedoelen:  

-   concentrat ie op het  ene en de Ene;  

-   ruim te maken voor gebed en st ilte;  

-   verzet  tegen de doodscultuur;  

-   solidar iteit  met degenen die alt ij d moeten vasten;  

-   aandacht  voor wat  wij  met  de schepping doen;  

-   hernieuwde bezinning op onze inzet  en verantwoordelij kheid. 

Het  collect ieve vasten is bij  ons in de kerken verdwenen. De vormen kunnen daarom individueel verschillend 

zijn:  beperking of geen luxe eten, geen vlees eten (het  lij den van de dieren! ) , verm inder ing van 

energiegebruik, t ij d nemen voor meditat ie en st ilte of voor een vr ijwillige taak. Misschien wel een vr ije dag en 

t reinreis voor de demonstrat ieve wake bij  de grensgevangenis op Schiphol. 

Jan de Jong, liturgische kant tekening 
Eerdere liturgische kant tekeningen zijn verzameld in:  Het  Geheim  verbeelden. Spelen met  liturgie en r ituelen 
inspirat ie voor godzoekers/  Uitgever ij  Narrat io 2011. I SBN 978 90 5263 799 0 pr ij s €  29,50) . 
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