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Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 

www.kerknigtevecht.nl 
 

 

Zaterdag 21 februari 2015 (59e jaargang, nr. 3) 

 

KERKDIENSTEN 
 
Zondag 22 februari 2e Lijdenszondag 
10.00 uur  Ds. J. Schaap, Rotterdam-IJsselmonde 
Collecten  :  1e Diaconaat; 2e kerk 
Oppas    :  Sara Kroon – Ellen de Haan          
Koffie    :  Bert Letteboer 
 
Zondag 1 maart            3e Lijdenszondag      Plusdienst   
10.00 uur  Ds. A.S. de Winter   
Collecten  :  1e Mission Schools Pakistan; 2e kerk 
Oppas    :  Jolande Tinholt – Nel van de Broek         
Koffie    :  Janda van Zadelhoff  
19.00 uur  Drs. Ing. J. de Goei, Amersfoort 
Collecte  :  Mission Schools Pakistan  
 
Zondag 8 maart            4e Lijdenszondag   
10.00 uur Frits Rouvoet, Amsterdam 
Collecten  :  1e St. Blood-N-Fire; 2e kerk 
Oppas    :  Yannick Sebukozo – Henk den Hartog     
Koffie    :  Hijmen van Lindenberg 
 
Zondag 15 maart          5e Lijdenszondag      Biddag  
10.00 uur  Ds. A.S. de Winter m.m.v. de cantorij o.l.v. Sebastiaan ’t Hart 
Collecten  :  1e 40 dagen Campagne; 2e kerk 
Oppas    :   Irene Udo – Rachel Kroon        
Koffie    :   Ria Vedder 
19.00 uur  Ds. K. Hage, Breukelen 
Collecte  :   kerk 
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RONDOM DE DIENSTEN 
 

Zondag 1 maart 10.00 uur staat de eerste 
Plusdienst van 2015 gepland. In deze dienst 
is er muzikale begeleiding van orgel en 
diverse andere muziekinstrumenten. De 
oudste groep van de Spoorzoekers blijft 
tijdens een Plusdienst in de kerk. Zo groeien 
zij in de ‘gewone’  kerkdienst en begeleiden 
we de overstap van kindernevendienst naar 
kerkdienst. We lezen uit Johannes 13 
waarin Jezus de voeten wast van de 
leerlingen. 
 
 
Zondag 15 maart 10.00 uur staat de dienst in het teken van gebed voor ons 
(zoeken naar) werk, school en opleiding. Op deze biddag vragen we Gods zegen 
over de natuur die ons voedt en is er ruimte voor persoonlijk gebed. Aan de 
dienst wordt medewerking verleend door de cantorij o.l.v. Sebastiaan ’t Hart.  
We lezen uit Psalmen 127 over Gods onmisbare zegen en uit Filippenzen 4:4-9 
over onbezorgdheid. 
 
In de overige diensten in de komende weken zijn er bekende gastvoorgangers. 
Goede ontmoetingen met elkaar en God gewenst! 
 

VANUIT DE GEMEENTE 
 

Lijdenstijd 
In de weken voorafgaand aan Pasen staan we in gedachten extra stil bij de weg 
die Jezus ging in de laatste weken van zijn leven. Het plaatst alles in een ander 
perspectief. Je kijkt anders naar het journaal, je kijkt anders naar zorgen in je 
nabij omgeving en je kijkt anders naar je eigen dag- en weekindeling. Gedurende 
een aantal weken neem je tijd om stil te staan en stil te worden en jezelf af te 
vragen: waar draait het om in mijn leven? Welke plaats neemt Jezus in binnen 
mijn kijk op de wereld en mijn alledaagse leven?  
 

• Kerk in Actie heeft een app ontwikkeld die te downloaden is op uw 
smartphone of tablet. Elke dag van de lijdenstijd ontvangt u een 
inspirerende tekst of opdracht: http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd  

• Bij Tear kunt u via www.tear.nl/kalender een gezinsdagboek en/of 
kalender bestellen als u liever iets in handen houdt in plaats van digitaal 
actief bent tijdens de lijdenstijd. 

 
In of bij het kerkgebouw wordt tijdens de lijdensweken een groot houten kruis 
geplaatst. Zo wordt wie voorbij de kerk loopt of de kerk bezoekt aan het denken 
gezet over het lijden van Gods Zoon.  
Een gezegende weg naar het Paasfeest gewenst! 

 
Hartelijke groet, ds. Arie de Winter 
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Uitje Bijbels Museum 

In het Verenigingsgebouw zijn de ‘verouderde’  bijbels vervangen door NBV-
exemplaren die tijdens catechese, kring en vergaderingen gebruikt mogen 
worden. U vindt ze in de keukenkast onder de trap. 
Met de aanschaf van de nieuwe bijbels rees de vraag waar de oude bijbels te 
laten. Het Bijbels Museum in Amsterdam blijkt ze graag te ontvangen en biedt 
een ‘tijdelijk opvanghuis’ voor bijbels. Wie een bijbel overheeft, wordt 
uitgenodigd deze in te leveren en beschikbaar te stellen voor een 
museumbezoeker die geen bijbel heeft en er graag één wil. Wie een bijbel 
overheeft en inlevert, krijgt gratis toegang tot het museum. De enige 
voorwaarde is dat u op een vel papier voorin de bijbel schrijft waar(voor) de 
bijbel gebruikt is en wat hij voor u betekend heeft. Zo wordt het boek nog meer 
een getuigenis van en over God! 

 
Wie geïnteresseerd is in het museum en het leuk vindt om met 
gemeenteleden een middag uit te gaan is van harte welkom om op 
donderdagmiddag 26 februari mee te gaan naar het Bijbels Museum. 
Jong (het is immers voorjaarsvakantie) en oud worden van harte 
uitgenodigd. U/jij mag zondag 22 februari één van de bijbels uit het 
Verenigingsgebouw meenemen om daarin een persoonlijk woord te 
schrijven, maar op=op. Ook mag u/jij natuurlijk een exemplaar van thuis 
inleveren. Zonder bijbel betaalt u/jij de entree van het museum (€8 voor 
volwassenen, €4 voor kinderen van 5-18 jaar, gratis met Museumkaart). 

 
Datum: 26 februari 
Vertrek bij de kerk: 13.00 uur 
Vertrek vanaf Weesp NS, spoor 6: 13.33 uur  
Meer informatie en opgave: ds. Arie de Winter  
 

 

  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Opbrengsten collecten kerkdiensten:  
Stand kozijn:   
Onveranderd € 1511,44 

Ochtend 25 januari 
Ochtend 1 februari 
Ochtend 8 februari 

€    62,90 
€    81,90 
€    67,60  

                          
     Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken 
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DIACONIE 
 

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 
Ochtendcollecte 
Avondcollecte 
Ochtendcollecte  

 25 januari 
  1 februari 
  1 februari 
  8 februari 

Helpt U hopen 
Werelddiaconaat 
Werelddiaconaat 
Missionairwerk 

€ 
€ 
€ 
€ 

68,60 
72,50 
40,05 
51,23 

                                   
        Met vriendelijk groet, de diaconie, Corry Hennipman 

 
 
 

 
 

 

Zendingscommissie 
 

• Actie Kerkbalans 
De actie Kerkbalans heeft het prachtige resultaat van € 1.790,- opgebracht!  
Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

• Mission Schools Pakistan 
De zendingscollecte van zondag 1 maart is 
bestemd voor de Mission Schools van 
Stichting Asian Care.  
 
Eveline van der Roest zal in de 
ochtenddienst iets meer over de Mission 
Schools vertellen. 
Na afloop is er in het verenigingsgebouw 
gelegenheid om na te praten of vragen te 
stellen. Om de Mission Schools te steunen 
zullen we Pakistaanse snacks verkopen. 
 
De Mission Schools in Pakistan bieden christelijk onderwijs aan kansarme 
kinderen in sloppenwijken in Pakistan. De Mission Schools zijn door de overheid 
erkend, maar krijgen geen subsidie. De eerste Mission School startte op             
2 mei 2001. Op de Mission Schools van Stichting Asian Care is het onderwijs 
gratis. Op dit moment ontvangen op de Mission Schools 322 kinderen les van in 
totaal 16 leraren.  
In tegenstelling tot in Nederland start in Pakistan het nieuwe schoolseizoen in 
maart. Hiervoor zijn ieder jaar weer nieuwe boeken en schoolmaterialen nodig. 
Ouders zijn niet in staat hieraan een bijdrage te geven. Om onderwijs te kunnen 
blijven krijgen, zijn de kinderen afhankelijk van hulp uit het buitenland.  
 
Namens de kinderen van de Mission Schools  
alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Van harte aanbevolen! 
 

COMMISSIES 
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Familie Hoogendoorn 
 
Op maandagavond 2 maart 2015 
zullen Matthijs & Marjet 
Hoogendoorn, samen met hun Thuis 
Front Team, in de kerk van 
Nigtevecht een presentatieavond 
geven over hun zendingsplannen. 

Komende zomer hoopt het gezin aan boord te gaan van het zendingsschip, de 
Logos Hope. De Logos Hope is onderdeel van Operatie Mobilisatie, een 
wereldwijde zendingsorganisatie. Tijdens deze avond zullen zij meer vertellen 
over hun proces, over het schip (de Logos Hope) en over hun taak aan boord. 
Uiteraard is er ook gelegenheid om hen vragen te stellen, en ook hun Thuis Front 
Team te leren kennen. De avond begint om 20.15 uur.  
Het zou leuk zijn om u / jou daar te ontmoeten!  
Het belooft een mooie avond te worden. 
Mocht u verhinderd zijn deze maandag dan is er een tweede optie: 
donderdagavond 5 maart 2015 in de Gereformeerde Kerk in Kockengen 
(Dreef 1A). 
 
 

DIVERSEN 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Kledingbeurs  
Op 6 februari hebben we de kledingbeurs gehouden. Er was genoeg inbreng van 
verschillende maten kleding. De avond zelf was niet druk bezocht maar wel erg 
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gezellig. We hebben met elkaar veel gelachen. De taart ging er als koek in en 
alle dames die zijn langs geweest gingen met één of meerdere kledingstukken 
naar huis. Er waren zelfs nieuwe kledingstukken bij met het kaartje er nog aan. 
We vonden het fijn om dit duurzame principe te kunnen toepassen, om kleding 
een tweede ronde te geven. En wat niet is meegenomen, is bij stichting "Zending 
over Grenzen" gebracht, die vooral werken onder de armste gezinnen in Oost 
Europa. Ook zijn er nog een paar alleenstaande moeders  (in Weesp) benaderd 
om enkele kledingstukken uit te zoeken. Deze dames waren erg blij en vonden 
het fijn dat er ook aan hen gedacht werd.  
Kortom een geslaagde avond en tot volgend jaar!!  

Hartelijke groeten van Annica van der Roest,    
Karen de Winter  

en Wyke van Nigtevecht 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

Stichting Humanitaire Hulpgoederen zoekt vrijwilligers 
Wij zoeken:  

• mensen die het leuk vinden om kleding/schoenen te sorteren voor onze 
hulpprojecten in Oost Europa (De Stichting stuurt met grote regelmaat 
vrachtwagens met hulpgoederen naar onder meer Oekraïne, Wit Rusland, 
Moldavië, Roemenië, Letland en Litouwen); 

• mensen die willen helpen met het laden van vrachtwagens. 
Iedere dinsdag en woensdag morgen wordt er gewerkt tussen 09.00 en 12.00 
uur. U bent van harte welkom in Hulpgoederen Loods 12, Rijnkade 12, 1382 
GS Weesp  
 

Op onze website www.hrif.nl vindt u meer informatie 
Het laatste nieuws kunt u lezen op 
https://www.facebook.com/humanitairehulpgoederen/timeline 
Contact persoon voor de vrijwilligers is Clasien Pengel, telefoonnummer 
0623201602, of email clasien@hrif.nl 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Max Veenstra / 06 50 52 50 62 / 
max@hrif.nl 
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Iedere donderdag, 12.30 -13 uur, voedselbank Weesp, spullen brengen 
Donderdag 19 febr, 5, 19 maart, 17 uur, On Track  
Donderdag 26 februari 13.00 uur: Uitje Bijbels Museum 
Donderdag 26 febr, 19 maart, 9 april 9.45-11.30 uur, Bijbelkring, 
Verenigingsgebouw   
Vrijdag 6 februari, 19.15 - 21.15 uur, dameskledingbeurs, kerk 
Maandag 2 maart, 20.15 uur, Presentatie Matthijs en Marjet, kerk 
Donderdag 5 maart, Presentatie Matthijs en Marjet, Ger. kerk Kockengen 
Donderdag 5 maart, 20 uur, Kerkenraadsvergadering, Verenigingsgebouw 
Maandag 9, 30 maart, 19.30 uur, Follow Me, Ver. gebouw  
 

COLOFON COPIJ 

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op : 

Zaterdag 14 maart 2015 

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 2015 :  
4 en 25 april, 16 mei, 6 en 27 juni (vier weken), 25 juli, 15 

augustus, 5 en 26 september, 17 oktober, 
 7 en 28 november en 19 december 

 

 

Kopij graag inleveren uiterlijk op : 

7 maart 2015 

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

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

Kopij KidsCorner: inleveren bij Christa Lampe, 
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 
februari    
23 ma Exodus 20:1-17 5 do Exodus 23:20-33 

24 di Exodus 20:18-26 6 vrij Exodus 24:1-11 

25 wo Exodus 21:1-11 7 za Jozua 1:1-9 
26 do Exodus 21:12-25 8 zo Jozua 1:10-18 
27 vrij Exodus 21:26-36 9 ma Jozua 2:1-14 
28 za Exodus 21:37–22:8 10 di Jozua 2:15-24 
maart  11 wo Jozua 3:1-17 
1 zo Exodus 22:9-19 12 do Jozua 4:1-14 
2 ma Exodus 22:20-30 13 vrij Jozua 4:15–5:1 
3  di Exodus 23:1-9 14 zat Jozua 5:2-12 
4 wo Exodus 23:10-19 15 zo Jozua 5:13–6:14 

AGENDA 


