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Contactblad 
 

van de Protestantse Gem eente 
te Nigtevecht  

 

www.kerknigtevecht .nl 
 

 

Zaterdag 25 juli 2015 (59e jaargang, nr.  10)  

 
 
 
 
 
Zondag 2 6  ju li          
10.00 uur ds. A.S. de Winter   
Collecten  :  1e St . Timon;  2e kerk 
Oppas    :   Liset te van Dulken – Nieske Veldhuisen        
Koffie    :   Marian Kruyning 
 
Zondag  2  augustus  
10.00 uur ds. A.S. de Winter   
Collecten  :  1e Mercy ships;  2e kerk 
Oppas    :   Ellen de Haan – Henk den Hartog        
Koffie    :   Jabé van Noordenne 
 
Zondag 9  augustus          
10.00 uur ds. J. Visser, Zaandam 
Collecten  :  1e Gereformeerde Zendingsbond;  2e kerk 
Oppas    :   Maura Kruijning -  Nieske Veldhuizen        
Koffie    :   Nel van den Broek 
 
Zondag 1 6  augustus  
10.00 uur ds. A.S. de Winter  
Collecten:   1e Uitzending Marjet  en Mat thij s;  2e kerk 
Oppas    :   Sara Kroon -  Mart ine Sam plonius      
Koffie    :   Bia van de Meent  
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RONDOM DE DI ENSTEN 
 
I n de zomert ij d volgen we het  Gemeenschappelij k Leesrooster. Dit  j aar wordt  
daar in het  Marcusevangelie doorgelezen. Ook is er elke zondag een lezing uit  het  
Oude Testament . 

Zondag 2 6  ju li 1 0 .0 0  uur  schrij ft  het  leesrooster Jesaja 63: 7-14 en 
Marcus 6: 45-52 voor. 
Zondag 2  augustus 1 0 .0 0  uur  is de verkondiging naar aanleiding van 
een  gedeelte uit  Deuteronomium 10 en Marcus 7: 1-23.  

Gezegende diensten gewenst  in onze gem eente  
of elders op het  vakant ie-adres!  

 

Vakant ie Bijbeldagen  
Het  waren drie vrolij ke en volle ochtenden in het  Dorpshuis:  de Vakant ie 
Bijbeldagen!  Er werd buiten get im merd, binnen gezongen (wat  werd het  
themalied uitbundig meegezongen in de afsluit ingsdienst ! ) , geluisterd en 
gesport . Bedankt  dat  j e er was, bedankt  dat  u uw (klein)kinderen bracht  en 
bedankt  voor iedereen die zij n steent je bijdroeg aan deze dagen!  Voor een 
im pressie van de sfeer, kunt  u film pjes en foto’s bekij ken op de Facebookpagina 
van de Protestantse Gemeente Nigtevecht . 
Afscheid Spoorzoekers  
Vier groep acht -ers namen onlangs afscheid van de Spoorzoekers.  
Elk kregen zij  een zegen en tekst  mee voor hun toekomst .  
Jasm ijn  kreeg Psalm  42: 12 ‘Vest ig je hoop op God, eens zal ik hem  weer loven, 

m ijn God die m ij  ziet  en redt ’. Maureen  kreeg Psalm  23: 1 ‘De Heer is m ijn 
herder, het  ontbreekt  m ij  aan niets’. Bart jan  kreeg:  Psalm  3: 4 ‘U, Heer, bent  

een schild om  m ij  heen, u bent  m ijn eer, u houdt  m ij  staande’. Julia  kreeg   
Psalm  25: 5 ‘U bent  de God die m ij  redt , op u blij f ik hopen, elke dag weer’. 

Het  ga jullie goed op je nieuwe school en  
welkom in de kerkdienst  ‘voor de groten’. 
 

VAN DE KERKENRAAD  
 
Kort  verslag van de kerkenraadvergader ing van 2  ju l i 2 0 1 5  

De vergadering wordt  geopend met  het  lezen van Handelingen 2: 42-47 over het  
leven van de eerste gemeente. 
De vacature van kerkrentm eester  wordt  nog één jaar ingevuld door Henno 
Hennipman. Hij  blij ft  nog aan als voorzit ter  van het  college van 
kerkrentmeesters. 
N.a.v. het  beleidsplan evalueert  en bezint  de kerkenraad het  Avondm aal . Om 
de gemeente bij  deze bezinning te bet rekken, zal er op de Startdag een enquête 
hierover gehouden worden. 
De diaconie deelt  mee dat  de ouderenm iddag van 16 juni j l.  goed bezocht  is. 
Het  was een erg gezellige m iddag. 
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Het  college van kerkrentmeesters heeft  een voorstel ingediend bij  de gemeente 
voor de verbouw  van het  Vereniging sgebouw . De welstandscommissie kon 
zich niet  in dit  plan vinden. Het  college beraad zich over de volgende stappen. 
Er wordt  voorbede gedaan en de vergadering wordt  afgesloten m et   
het  gedicht  “God draagt  j e” . 

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

DI VERSEN 
 
Groeten  
Mevr.Bernarda Bleij erveen vroeg m ij  of ik  
alle  bekenden in N igtevecht  de har te lij ke groeten over wilde brengen. 
Op 5 juli is ze 90 jaar geworden! ! !  I n ‘Naarderheem’ wordt  ze goed verzorgd, 
vertelde ze, maar ze denkt  nog vaak aan Nigtevecht  terug. Hoe kan het  ook 
anders voor haar, want  hier is ze geboren en heeft  ze alt ij d gewoond.   

                                                                  
                                                                               Nel de Haan 

COMMI SSI ES 
 
Star tdag  
Als het  “gewone leven”  weer gaat  beginnen, j e regelmat ig weer in de file staat , 
de kinderen weer naar school f ietsen, gaat  ook het  kerkelij k seizoen weer van 
start . Dit  gebeurt  in de vorm van onze welbekende startdag.  

De datum  dit  j aar  is  1 3  septem ber .  
Het  them a is “Sam en onderw eg ” . 

De startdagcommissie is al druk bezig met  voorbereidingen hoe we met  elkaar 
samen onderweg kunnen gaan. We geven u alvast  wat  “ t ip van de sluier- info”  
over wat  we gaan doen deze dag………Er zij n gemakkelij ke schoenen voor nodig, 
een ext ra vest je is handig, stembandoefeningen kunnen ook heel nut t ig zij n en 
vergeet  de zonnebrand niet !   

Wilt  u of j ij  alvast  overwegen of u/ j ij  een bijdrage kunt  leveren aan het  
taartenbuffet? Wij  horen graag!   

Wij  hopen deze dag met  u en jou te vieren! !  
Met vriendelij ke groet, de startdagcom m issie,  

Rolinka, Marian, Carla, Nieske, Christa en Marieke 
 

  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  
 
Opbrengsten collecten kerkdiensten :  
Ochtend 21 juni 
Ochtend 28 juni  
Ochtend 5 juli 
Ochtend 28 juni 

€    86,00 
€    77,30 
€    76,00 
€    85,75 

Oude s tand kozijn :   € 8,50  
Erbij  € 7,50 
Nieuw e stand kozijn :  € 16,-  
 

                         Met  een vriendelij ke groet , Hans van Dulken 
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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 
Ochtendcollecte 

   21 juni 
   28 juni  
     5 juli 
   12 juli 

Plaatselij k bij zonder kerkwerk 
Vakant ie Bijbeldagen 
JOP jeugdwerk 
Eprafras 

€ 
€ 
€
€ 

73,85 
195,00 

66,90 
93,20 

                             Met  een vriendelij ke groet , de diaconie, Corry Hennipm an 
 

 
 

I edere donderdag, 12.30 -13 uur, Voedselbank  Weesp, spullen brengen 
Dinsdag 11 augustus, 14.30 uur, ouderenm iddag , Ver.gebouw 
Zondag 16 augustus 19.30 uur Afscheid Mat th ij s en Mar jet  Hoogendoorn  
Zondag 13 september, 10 uur, star tdag , kerk 
Zaterdag 19 september, 10 uur, De W andelende Tak , Amsterdam CS 
 

 
 

 
 

Kor t  gebed -  Oeke Kruythof 

 

I k ren m aar raak 

van hot  naar her 

ik zoek 

en 

zoek 

en 

zoek -  

Ten diepste 

zoek ik 

U 

laat  U vinden 

God 

AGENDA  

BI JBELLEESROOSTER  
j u li   5 wo Handelingen 24: 10-27 

27 m a Jesaja 63: 15-64: 2 6 do Handelingen 25: 1-12 
28 di Jesaja 64: 3-11 7 vrij  Handelingen 25: 13-27 
29 wo Jesaja 65: 1-7 8 za Handelingen 26: 1-18 
30 do Jesaja 65: 8-16 9 zo Handelingen 26: 19-32 
31 vrij  Jesaja 65: 17-25 10 m a Psalm  34 

  11 di Handelingen 27: 1-12 
augustus   12 wo Handelingen 27: 13-26 

1 zat  Psalm  15 13 do Handelingen 27: 27-44 
2 zo Marcus 7: 1-23 14 vrij  Handelingen 28: 1-16 
3 m a Marcus 7: 24-37 15 zat  Handelingen 28: 17-31 
4  di Handelingen 24: 1-9 16 zo Levit icus 24: 1-9 
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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 5  :   
5 en 26 september, 17 oktober, 

 7 en 28 november en 19 december 
 

Het  eerstvolgende Contactblad verschijnt  op :  

 

Zaterdag 15 augustus 2015 

Kopij  graag inleveren uiter li j k  op :  

8  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 i ding :  
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 
 
Preekschetsen  
Paul Oskamp is gedurende 52 jaar in kerkdiensten voorgegaan.  

In 2010 kwam daar een einde aan. In de leegte die toen ontstond besloot hij  fragmenten te bloemlezen 

uit  zijn preken van de laatste dert ig jaar.  

 
Liefde boven al  

 
De liefde gaat  al Gods gaven te boven. 

Met  de komst  van de heilige Geest  
wordt  de liefde in ons hart  uitgestort . 

Liefde is de vrucht  van de Geest , 
daar herken je een kind van God aan. 

De liefde is typerend voor een christen, 
daarop zij n we allemaal aanspreekbaar. 

Als we de liefde niet  hadden … 
 

Al wist  ik alle geheim en van de theologie, 
al zou ik het  dak van de kerk preken, 
al gaf ik alles weg, zoals sint  Maarten, 

of Franciscus of moeder Theresa, 
al zou ik opbranden in m ijn dienst  

maar ik had de liefde niet  … 
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Zonder echte bewogenheid om mensen 
wordt  alles vals. 

Dan ontaardt  liturgie in vormendienst  
en wordt  dienstbetoon verdacht . 

Dan worden menselij ke relat ies een zoeken 
van jezelf en dus een gebruiken van de ander. 

 
Denk het  eens weg en je beseft  op slag 

de onmisbaarheid van de liefde, 
die warme golfst room  die God en mensen, 

en mensen met  elkaar verbindt . 
Alles gaat  voorbij ,  

alleen de liefde blij ft .  
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