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Contactblad 
 

van de Protestantse Gem eente 
te Nigtevecht  

 

www.kerknigtevecht .nl 
 

 

Zaterdag 27 juni 2015 (59e jaargang, nr.  9)  

 
Zondag  2 8  juni  
10.00 uur ds. A.S. de Winter  Afscheid Spoorzoekers  
Collecten  :  1e Vakant iebijbeldagen  ;  2e kerk 
Oppas    :   Rachel Kroon – Yannick Sebukozo        
Koffie    :   Emmy van de Greft   
 
Zondag 5  ju l i          
10.00 uur ds. A.S. de Winter   
Collecten  :  1e Jeugdwerk (JOP) ;  2e kerk 
Oppas    :   Christa Lampe – Nel van den Broek        
Koffie    :   Jos van der Linden 

 
 
 Zondag 1 2  ju li  
 10.00 uur ds. A.S. de Winter  
 Afsluit ing vakant ie bijbe l dagen  
 Collecten:   1e Eprafras;  2e kerk 
 Oppas    :   Sara Kroon – Jolande Tinholt       
 Koffie    :   Jacobien Kalule 
 

Zondag 1 9  ju li           
10.00 uur Helmert -Jan van Maanen, Ede 
Collecten  :   1e Plaatselij k bij z.  kerkwerk ;  2e kerk 
Oppas    :   Yannick Sebukozo -  Ellen de Haan         
Koffie    :   Henk Holtmanns 
 
Zondag 2 6  ju li          
10.00 uur ds. A.S. de Winter   
Collecten  :  1e St . Timon;  2e kerk 
Oppas    :   Liset te van Dulken – Marieke van der Bij l        
Koffie    :   Marian Kruyning 
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RONDOM DE DI ENSTEN 
 
Zondag 2 8  juni 1 0 .0 0  uur  nemen de groep 8-ers Bart -Jan, Maureen, Julia en 
Jasm ijn afscheid van de Spoorzoekers. We verwelkomen hen voortaan in de 
‘gewone’  kerkdienst  in plaats van de kindernevendienst . Eén van de kinderen 
droeg de gelij kenis van de Barmhart ige Samaritaan aan als mooiste verhaal dat  
zij  leerde kennen in de afgelopen jaren. Dit  verhaal bevat  veel betekenis voor de 
actualiteit  in Europa en dichterbij  huis:  de eigen leefomgeving. Wie is j e naaste? 
We lezen Lucas 10: 25-37. 
 
Zondag 5  ju li 1 0 .0 0  uur  sluiten we aan bij  het  zogenaamde ‘Gemeenschappelij k 
leesrooster’. I n aller lei kerkgenootschappen en diverse landen wordt  dit  rooster 
gebruikt . Elke zondag is er een lezing uit  het  OT en NT aangegeven. I n de 
zomerweken wordt  het  Marcus-evangelie gevolgd en wij  doen daaraan mee om 
zo de verbondenheid met  andere kerken te onderst repen. Deze zondag lezen we 
Ezechiël 2: 1-7 en Marcus 6: 1-13 
 
Zondag 1 2  ju li 1 0 .0 0  uur  sluiten we de Vakant ie Bijbeldagen af. We 
overdenken het  verhaal dat  op vr ij dag aan de kinderen verteld wordt :  4 vr ienden 
brengen een verlamde man bij  Jezus. Dit  lezen we in Marcus 2: 1-12. Welkom 
aan alle k inderen die de Vakant ie Bijbeldagen bezochten. Neem je ouder(s)  of 
opa en oma mee om te laten zien wat  j ij  m aakte en leerde t ij dens de Vakant ie 
Bijbeldagen!  
 
Zondag 2 6  ju li 1 0 .0 0  uur  schrij ft  het  leesrooster Jesaja 63: 7-14 en Marcus 
6: 45-52 voor. 
 
Gezegende diensten gewenst  in onze gem eente  
of elders op het  vakant ie-adres. 
 
 
 
 

VANUI T DE GEMEENTE 
 
Vakant ie  
De laatste toetsen zij n gemaakt  en het  schooljaar is afgerond. Gefeliciteerd, 
wanneer je over bent  gegaan of een examen hebt  gehaald!  En houd moed 
wanneer het  leren niet  het  resultaat  gaf waarop je hoopte. 
Wanneer je gaat  studeren of naar de brugklas gaat , verandert  er  veel voor je na 
de zomervakant ie. Dat  is leuk en spannend tegelij k. God gaat  m et  je m ee, waar 
je ook heen gaat . Dat  geldt  ook voor de vakant iet ij d. Voor wie afstand neemt 

van het  werk en op reis gaat :  heb het  goed met  elkaar!  Kom tot  
rust  en geniet  van de schoonheid die God heeft  gelegd in cultuur 
en natuur. 
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JEUGD  
 

Spoorzoekers  
Uit je? 
I nderdaad uit j e !  
2 weken geleden zij n we op zaterdag om 7 uur ‘s morgens met  14 kinderen en 5 
leiding op zoek gegaan naar dauw!  
Wat  wij  als k inderen natuurlij k  al lang weten is dat  er om 7 uur ‘s morgens in 
deze t ij d van het  j aar geen dauw te vinden is, dan moet  je veel eerder op staan!   
Maar de leiding ligt  dan normaal blij kbaar nog te pit ten en dat  kon je zien ook, 
wat  zagen die er uit  zeg, geen t ij d gehad voor make up of scheren en pas toen 
ze bij  ‘s Graveland in het  bos koffie dronken t rokken ze wat  bij .  We hebben 
gelopen door het  natuurmonumentenbos  en lekker veel spellet jes gedaan zoals 
teken vangen en boompje verwisselen. Er staat  geen boom meer op zij n plek, 
dus de boswachter zal wel verdwalen nu. Tegen half elf nadat  we nog een stuk of 
6 leuke spelen hadden gedaan die Freek en Henk bedacht  hadden, begon het   te 
regenen en waren we toevallig net  weer terug bij  de parkeerplaats en zij n we 
met  de auto’s terug gereden naar Nigtevecht . I n het  verenigingsgebouw had 
Carla heerlij ke pannenkoeken klaar staan die ze bijna allemaal zelf gebakken had 
en dat  smaakte best .  
Het  was een leuk en ook lekker spoorzoekersuit j e!  
 
Vakant ie Bijbeldagen  
De kinderen van de Flambouw zijn uitgenodigd via de nieuwsbr ief, de posters 
opgehangen in het  dorp:  de Vakant ie Bijbeldagen van 8-10 juli komen er weer 
aan en alle k inderen van groep 1-8 zij n van harte welkom!  I n de kerk liggen 
ext ra uitnodigingen waarmee u de kinderen uit  uw st raat  of fam ilie kunt  
uitnodigen! !   

W ie het  leuk  v indt  om  eens te z ien w at  de Vakant ie Bijbe ldagen inhouden 
is van hart e w e lkom  om  tussen 9 .4 5 - 1 2 .1 5  uur het  Dorpshuis binnen t e 
lopen en t e z ien hoe de k inderen knutselen, bouw en,  sporten en k letsen.  

Helpt  en bidt  u m ee, opdat  deze ochtenden tot  zegen zullen zij n? Ook is er in de 
dienst  van 28 juni een collecte vanuit  de zendingscomm issie voor de onkosten 
van de Vakant ie Bijbeldagen. Met  uw bijdrage kunnen we het  goede nieuws 
blij ven uitdragen onder de kinderen uit  Nigtevecht . 
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W anted: Leiding Solid Fr iends  
Vind j ij  het  belangr ij k dat  de jeugd, van onze gemeente en ons mooie plaatsje 
Nigtevecht , gezellige en ontspannen avonden kan beleven? Avonden die in het  
teken staan van eigent ij dse thema’s met  een christelij ke achtergrond? Avonden 
met  een spelelement  en discussie. Soms sport ief van karakter m aar vooral 
kom isch, hilar isch en gezellig? 
 
Dan hebben wij  een geweldige kans voor jullie om  daarm ee vanaf kom end 
seizoen aan de slag te gaan!  Want  na jaren van leuke avonden, start -  en 
slotact iviteiten gaan Esther van Loon en Bram  Kruijning er m ee stoppen. 
Gelukkig gaat  Cock Verweij  wel verder. 
  
Dus zoeken we 2 kersverse nieuwe leiders (m / v) , die samen met  Cock deze 
leuke klus op zich willen nemen. We werken vanuit  een program ma van Youth 
for Chr ist , genaamd Solid Fr iends. Dit  is een werkmap waar in complete thema-
avonden zij n uitgewerkt . De doelgroep zij n jongeren van 13 (2de  j aar voortgezet  
onderwij s)  t / m  17 jaar. 

W ie w il één vr ijdagavond per  m aand m et  deze groep v an ongeveer  1 0  
jongeren gaan opt rekken? Heeft  u int eresse, of  w il j e  zeker  m eer w eten 
over  deze kans? Neem  dan contact  op m et   Esther , Br am  of Cock .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  
 
Opbrengst en collecten kerkdiensten :  
Ochtend 7 juni 
Ochtend 14 juni  
  

€    72,40 
€    78,75 
  

Oude s tand kozijn :   € 1514,94 
Dit  bedrag is gebruikt  voor het  
schilderen van de kerk afgelopen 
t ij d. 
Erbij  € 8,50 
Nieuw e stand kozijn :  € 8,50 

                         Met  een vriendelij ke groet , Hans van Dulken 
 

DI ACONI E 
 
Opbre ngsten 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  

   7 juni 
 14 juni 

Wilde Ganzen 
Helpt  u hopen 

€ 
€ 

105,60 
75,94 

                                     Met vriendelij k groet , de diaconie, Corry Hennipm an 
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COMMI SSI ES 
  
Van de zendingscom m issie  
Bij  dit  contactblad vindt  u de Ark  Mission Expedit ion , de opvolger van de 
voormalige vakant iebijbelgids. Deze keer een andere opzet  maar we hopen dat  u 
hem met  net  zoveel plezier zult  lezen. 

Op zondag 28 juni zal de collecte bestemd zijn voor de Vakant ie Bijbel 
Dagen. Meer informat ie over deze dagen  v indt  u elders in dit  contactblad. 

I n onze laatste vergadering hebben we binnen de zendingscom missie wat  taken 
verdeeld. Ellen de Haan was al penningm eester en zal dat  ook blij ven. Eveline 
van der Roest  is contactpersoon r icht ing organisat ies en Janda van Zadelhoff zal 
de taak van voorzit ter  op zich nem en.  

Ook hebben we nagedacht  wat  de visie is van de zendingscommissie en 
dat  op papier gezet . Wanneer u deze wil bekij ken kunt  u contact  opnemen 
met  iemand van de zendingscomm issie 

 
 
 

 

 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  :   
25 juli, 15 augustus,  5 en 26 september, 17 oktober, 

 7 en 28 november en 19 december 
 

Het  eerstvolgende Contactblad verschijnt  op :  

Zaterdag 25 juli 2015 

Kopij  graag inleveren uiter li j k  op :  

1 8  ju li 

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 ailCoördina t 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  
j un i   12 zo Ezechiël 3:16-21 

29 m a 2 Korintiërs 8:16-24 13 m a Ezechiël 3:22-27 

30 di 2 Korintiërs 9:1-14 14 di Marcus 6:1-13 

j u li   15 wo Marcus 6:14-29 

1 wo 2 Korintiërs 10:1-11 16 do Marcus 6:30-44 

2 do 2 Korintiërs 10:12-18 17 vrij  Marcus 6:45-56 

3 vrij  2 Korintiërs 11:1-15 18 zat  Handelingen 21:15-26 

4 zat  2 Korintiërs 11:16-33 19 zo Handelingen 21:27-36 

5 zo 2 Korintiërs 12:1-13 20 m a Handelingen 21:37–22:11 

6 m a 2 Korintiërs 12:14-21 21 di Handelingen 22:12-29 

7  di 2 Korintiërs 13:1-13 22 wo Handelingen 22:30–23:11 
8 wo Ezechiël 1:1-14 23 do Handelingen 23:12-22 
9 do Ezechiël 1:15-28a 24 vrij  Handelingen 23:23-35 

10 vrij  Ezechiël 1:28b–3:3 25 zat  Jesaja 63:1-6 
11 za Ezechiël 3:4-15 26 zo Jesaja 63:7-14 
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I edere donderdag, 12.30 -13 uur, Voedselbank  Weesp, spullen brengen 
Donderdag 2 juli 20.00 uur, Kerkenraadsvergader ing , Verenigingsgebouw 
Dinsdag 14 juli, 11 augustus, 14.30-16.30 uur, ouderenm idd ag , Ver.gebouw 
Woensdag 8 -  vr ij dag 10 juli, 9.45 – 12.15 uur, Vak . Bijbe ldagen , Dorpshuis 
Zaterdag 19 september, 10 uur, Amsterdam CS, De W andelende Tak  
 

OVERW EGI NG 
 
Liedboek  
Bron:  Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk  www.liedboek.nl 
I SBN 978 94 9157 501 3, prij s e 25,00 verkrij gbaar bij  www.kerkboek.nl  
( corrynicolay@hetnet .nl)  
 

Een st randlied  
Als het  weer m ooi is t rekken veel mensen naar het  st rand, de meren, of naar een 

eiland. Dan is er op Vlieland een openluchtdienst  in de m ooie tuin van het  

voorm alige ‘Arm huis’. Per m ail bereiden we de dienst  voor. 

Een Vlielander m ailt  m ij  het  lied ‘De dagen zijn  a ls w ater ’  van Alfred C. 

Bronswij k. Dit  st rand /  levenslied wordt  gezongen op de bekende melodie van 

Lied 904.   

De dagen zij n als water,  

als schelpen op het  strand, 

te zwak voor nu en later,  

verloren in het  zand. 

Waar t ij  en ont ij  heersen,  

waar eb en vloed ons vraagt :  

o Heer, wees duin en haven,  

dat  ons geen t ij  verjaagd. 

 

 

Wij  m ensen zij n als schepen,  

ten prooi aan wind en weer, 

een eeuwig gaan en komen,  

op golven zonder keer, 

m et  ankers die niet  hechten,  

geen touwwerk dat  ons bindt , 

o Heer, wees duin en haven,  

waarin Uw t ij d ons vindt . 

 

Want  Heer, U bent  ons baken  

in deze zee van t ij d, 

een zoeklicht  voor wie varen  

in de oneindigheid. 

AGENDA  

mailto:corrynicolay@hetnet.nl
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Een loods, een vuur, een toren,  

een koers voor zwaar get ij , 

o Heer, wees duin en haven 

en kom  m ijn t ij d langszij . 

 
 

Strandgroet  van ds. Corry Nicolay 
 
 

UI TTI P 
 

KEI LAND kunst , kerk , kam peren gedurende een hele w e ek  

Graag at tendeert  KOERS Terschelling u op de act iviteiten van KEI LAND (een 
organisat ie ovv. st icht ing KURK) :  Kunst , Kerk, Kam peren in de eerste week van 
augustus. 

Kunst  -  ’s Ochtends kunnen de deelnemers kiezen uit  een afwisselend aanbod 
van workshops zoals beeldende kunst , muziek, drama, meditat ief wandelen en 
werken in de natuur. Er is voor de kinderen en t ieners een apart  
workshopprogramma. 's Middags is er t ij d om zelf in te vullen en alle gelegenheid 
om andere Keilanders te ontmoeten. 

Kerk  -  Elke morgen en avond is er een gezamenlij ke gebedsviering, 
oecumenisch van karakter en eenvoudig van opzet . De ochtendvier ing is 
lichtvoet ig en laagdrempelig voor k inderen, de avondvier ing is m editat ief en 
verdiepend, met  ruim te voor st ilte. Tij dens de vier ingen zingen we liederen (o.a. 
van Oosterhuis, I ona en Taizé) , lezen een korte Bijbeltekst  of wordt  er een 
verhaal verteld en is er ruim te voor bij dragen vanuit  workshops zoals een 
gedicht , theater of een dans. 

Kam peren – Het  kamperen is heel eenvoudig, in de natuur. Er is genoeg 
speelruim te voor de kinderen en het  terrein is omringd door bossen en duinen, 
op fietsafstand van de zee. 

Het  them a van Keiland 2015:  GLOED!  
"De gloed op jouw gezicht  

vertelt  van warm te van binnen. 
I k zie je ogen st ralen 

en verm oed een innerlij k vuur"  

Voor  w ie ? -  Keiland staat  open voor iedereen:  singles, stellen en gezinnen en is 
gericht  op mensen die op een ongedwongen en speelse manier met  geloof bezig 
willen zij n, met  respect  voor ieders mening en beleving. 

Data :  Zondag 26 juli t / m  zaterdag 1 augustus 2015 
Plaats :  Natuurkampeerterrein Swartduin, pracht ig gelegen aan de westzij de van 
Terschelling 
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Kijk  op:  w w w .keiland.net  
of m ail naar  in fo@keiland.net  
Bellen m ag ook:  055 – 8444905 (Gert rudeke van der Maas)  

Opgeven bij :  St icht ing Kurk, de organisat ie achter Keiland, voert  projecten uit  
die creat iv iteit  en verdieping st imuleren op het  gebied van geloof en zingeving. 
St icht ing Kurk (verbinding van kunst  en kerk)  bestaat  uit  mensen met  
verschillende (kerkelij ke)  achtergronden, die ervaren dat  kunstzinnige 
werkvormen een inspirerende ingang zij n om geloof te beleven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.keiland.net/
mailto:info@keiland.net
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