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Contactblad 
 

van de Protestantse Gem eente 
te Nigtevecht  

 

www.kerknigtevecht .nl 
 

 

Zaterdag 15 augustus 2015 (59e jaargang, nr . 11)  

 
 
KERKDI ENSTEN 
 
Zondag 1 6  augustus  
10.00 uur ds. A.S. de Winter  
Collecten   :   1e Zending;  2e kerk 
Oppas    :   Sara Kroon -  Mart ine Sam plonius      
Koffie    :   B. v.d. Meent  
 
Zondag 2 3  augustus          
10.00 uur ds. A.S. de Winter   
Collecten  :  1e plaatselij k  bij zonder kerkenwerk;  2e kerk 
Oppas    :   Tessa van de Linden – Rachel Kroon        
Koffie    :   B. Let teboer 
 
Zonda g 3 0  augustus  
10.00 uur ds. D.J. de Rooij , Zwartebroek  
Collecten  :  1e Zending, Victory 4 All;  2e kerk 
Oppas    :   Christa Lampe – Marieke van de Bij l        
Koffie    :   J. van Zadelhoff 
 
Zondag 6  septem ber          
10.00 uur Prof. Dr. B.J.G. Reitsma 
Collecten  :  1e Missionair  werk;  2e kerk 
Oppas    :   Henk den Hartog – Joas van de Linden  
Koffie    :   R. Vedder 
19.00 uur ds. S. Zij lst ra, Heemstede  
Collecte  :  kerk 
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RONDOM DE DI ENSTEN 
 

Zondag 1 6  augustus 1 0 .0 0  uur  lezen we uit  Psalm  34 en 2 Korint iërs 
5: 13-21 
Zondag 2 3  augustus 1 0 .0 0  uur  is de verkondiging naar aanleiding van 
Mat teüs 18: 21-35. Het  thema voor deze dienst  is:  ‘Vergeving’. Een 
onderwerp waar iedereen zijn/ haar vraag-  en uit roeptekens over heeft . 
Dat  kr ij gt  een plaats in de dienst . 
 
Gezegende diensten gewenst  in onze gemeente of elders op het  vakant ie-
adres. 
 
 

VANUI T DE GEMEENTE 
 

W eer aan het  w erk , w eer  naar  school  
Na een paar weken vr ij , begint  binnenkort  het  werk weer. De deuren van 
je school gaan weer open. Wanneer je in de rust  nieuwe inzichten opdeed 
of voornemens opstelde:  houd ze vast . Wanneer je opziet  tegen een klus 
of nieuwe klas:  heb goede moed. Wees een zegen op de plaats in deze 
samenleving waar God je geplaatst  heeft . Ook wanneer je de 
schoolbanken allang ver laten hebt  en ( t ijdelij k)  niet  meer deelneemt aan 
het  werkproces kun je tot  zegen zijn in je fam ilie, buurt ,  vr ijwilligerswerk 
of het  verenigingsleven. ‘Wat  u ook doet , doe het  van harte, alsof het  voor 
de Heer is en niet  voor de mensen’ (Kolossenzen 3: 23) . 
 

 

ZENDI NGSCOMMI SSI E 
 
Zondag 16 augustus is de dag dat  Matthij s en Marjet  Hoogendoorn met  
hun gezin worden uitgezonden naar het  zendingsschip de Logos Hope.  
Op die avond geven ze een afscheidsfeest je en willen ze een zegen vragen 
over hun t ijd op de Logos Hope. Uiteraard bent  u van har te welkom. 
Op deze zondag zal de collecte worden gehouden voor het  zendingswerk 
wat  Mat thij s en Mar jet  gaan doen op de Logos Hope. 
 
Op zondag 30 augustus zal de collecte bestemd zijn voor het  project  
Victory4all in Zuid Afr ika. Het  Nederlandse echtpaar Johan en Ast r id Vos 
zijn ruim  10 jaar geleden begonnen met  het  uitdelen van m elk aan de 
kinderen in de sloppenwijken van Jeffrey's Bay in Zuid Afr ika. I nm iddels 
werken ze met  veel vr ijwilligers en is hun project  zo gegroeid waardoor er 
op dit  moment  500 kinderen naar school kunnen, goed onderwijs kr ijgen 
en de liefde van Jezus leren kennen. Ook zijn er acht  opvanghuizen voor 
korte en lange term ijnopvang van uit  huis geplaatste kinderen en een 
dagopvang voor kinderen met  verstandelij ke en/ of lichamelij ke 
beperkingen. 
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Vanuit  de zendingscommissie willen we dit  project  van harte steunen en 
daarom deze collecte van harte bij  u aanbevelen. 
 
W ie loopt  er  m ee m et  “De W andelende Tak”  
St icht ing ”  Heil des Volks”  organiseert  regelmat ig een bijzondere 
wandeling door Amsterdam die de naam  “De Wandelende Tak”  heeft  
gekregen. 
Sommige gemeenteleden hebben deze wandeling al een keer of 
gedeeltelij k gemaakt . Wanneer je met  een groep aan deze wandeling mee 
wilt  doen moet  je je ruimschoots op t ijd opgeven. De zendingscommissie 
heeft  daarom voor onze gemeente zaterdag 1 9  septem ber  vast  
gereserveerd. 
Door een gids die de st icht ing van binnenuit  kent , wordt  u rondgeleid 
langs de projecten van Tot  Heil des Volks. Doel van de wandeling is u zo 
dicht  mogelij k bij  hun werk te brengen. We hopen dat  u bemoedigd wordt  
door de getuigenissen die u hoort . U leert  Amsterdam kennen als een 
bruisende stad met  een donkere rand. De route start  bij  het  Cent raal 
Stat ion. We wandelen eerst  naar de Jordaan, waar het  werk van Tot  Heil 
des Volks in 1855 begon. Na een kopje koffie en een kennismaking 
met  het  werk wandelen we verder naar de Shelter City voor de lunch. Op 
deze plek aan de rand van de wallen hoort  u over het  werk van Scharlaken 
Koord.    
 
De t ijdsindeling is als volgt :  
10.00 uur:  start  
11.00 uur:  koffiepauze in de Jordaan, presentat ie over diverse projecten 
13.00 uur:  lunch in de Shelter Jordan 
15.30 uur:  koffiepauze in de Shelter City en  

presentat ie over Scharlaken Koord 
 
Wanneer u met  deze wandeling mee wil doen kunt  u zich opgeven bij  
iemand van de zendingscomm issie. We vragen u om dit  zo snel mogelij k 
te doen zodat  we weten hoe groot  de groep wordt . 

Hartelij ke groet  Ellen, Eveline en Janda 
 

SPONSORACTIE MISSION SCHOOLS PAKISTAN  

 

Eveline fietst voor schoolkinderen in Pakistan  

 

Zoals jullie weten ben ik betrokken bij de Mission Schools in Pakistan.  
Om meer sponsors en geld bijeen te krijgen voor de Mission Schools ga ik op 
dinsdag 1 september een sponsorfietstocht doen. De route gaat van Nigtevecht naar 
mijn werk in Utrecht  (25 kilometer) en van daar naar het kantoor in Krimpen aan de 
Lek (circa 50 kilometer). Totaal dus 75 kilometer: een leuke tocht! Toen ik een 
collega hierover vertelde gaf hij direct aan dat hij wel wilde hardlopen van Utrecht 
naar Krimpen aan de Lek. Ik hoop van harte dat hij meeloopt. En misschien vindt u, 
vind jij, een school, een kerk, een bedrijf het ook leuk om aan te sluiten, en willen 
familie, vrienden, kennissen, collega's jou ook sponsoren. Wil je meefietsen, neem 
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dan contact met Eveline op. Er kunnen maximaal tien mensen meedoen aan deze 
eerste actie. 
 

Ik hoop uiteindelijk met een groep mensen te kunnen gaan fietsen en geld in te 
zamelen voor de Mission Schools.   
 

Vanaf 9 augustus ligt de sponsor-intekenlijst onder de toren in de kerk. 
 

Wanneer u zonder te sponsoren graag een steentje bij wilt dragen: 
NL87 RABO 0333 8195 27 

t.n.v. Stg Asian Care Krimpen aan de Lek 

o.v.v. 'Sponsortocht Mission Schools Pakistan' 
 

Uw bijdrage aan deze ANBI is belastingaftrekbaar! 
 

Namens de leerlingen van de Mission Schools alvast 'shukria' (sjoekrieaa), oftewel 
'bedankt' in het Urdu. 
Voor meer informatie: www.sponsoractie.org. 

Een hartelijke groet, Eveline van der Roest 
 

 
 
 

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 

19 juli 
26 juli 

2 augustus 

Plaatselijk bijzonder kerkwerk 
Stichting Timon                
Mercy Ships                         
 

€ 
€ 
€ 

40,60 
95,85 
79,35 

                                       Met  vr iendelij k groet , de diaconie, Bram  Kruijning 
 
 
 

  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  
 
Opbrengsten collecten kerkdiensten :  
Ochtend 19 juli 
Ochtend 26 juli  
Ochtend 2 augustus 
 

€    54,60 
€    98,90 
€    55,15 

Stand kozijn :   
Onveranderd  € 16,-  
Gift  t .b.v. Contactblad  € 23,-  

                          Met  een vriendelij ke groet , Hans van Dulken 
 
 
 
 

http://www.sponsoractie.org/
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AGENDA  
 
I edere donderdag, 12.30 -13 uur, Voedselbank  Weesp, spullen brengen 
Zondag 16 augustus 19.30 uur,Afscheid Mat thij s en Marjet  Hoogendoorn 
Zaterdag 19 september, 10.00 uur, Amsterdam CS, De W andelende Tak  
Zondag 13 september, STARTZONDAG  Wilt  u of j ij  een bijdrage leveren aan  
      het  taartenbuffet? 
 
 
 

 
 

 
 
 

 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 5  :   
26 september, 17 oktober, 

 7 en 28 november en 19 december 
 

Het  eerstvolgende Contactblad verschijnt  op :  

Zaterdag 5 september 2015 

Kopij  graag inleveren uiter li j k  op :  

2 9  augustus  

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 

 

 
 
 
 

BI JBELLEESROOSTER  
augustus   28 vrij  Marcus 8:1-21 

17 m a Leviticus 24:10-23 29 za Marcus 8:22-38 

18 di Leviticus 25:1-12 30 zo Leviticus 26:1-13 

19 wo Leviticus 25:13-22 31 m a Leviticus 26:14-26 

20 do Leviticus 25:23-34   

21 vrij  Leviticus 25:35-46 septem ber   

22 zat  Leviticus 25:47-55 1 di Leviticus 26:27-39 

23 zo Psalm 78:1-16 2 wo Leviticus 26:40-46 

24 m a Psalm 78:17-31 3 do Leviticus 27:1-13 

25  di Psalm 78:32-39 4 vrij  Leviticus 27:14-25 

26 wo Psalm 78:40-55 5 zat  Leviticus 27:26-34 
27 do Psalm 78:56-72 6 zo Jakobus 1:1-18  
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