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Contactblad 
 

van de Protestantse Gem eente 
te Nigtevecht  

 

www.kerknigtevecht .nl 
 

 

Zaterdag 5 september 2015 (59e jaargang, nr . 12)  

 
 
 
Zondag 6  septem ber          
10.00 uur prof. dr. B.J.G. Reitsma, Erm elo 
Collecten  :  1e Missionair  werk;  2e kerk 
Oppas    :   Henk den Hartog – Joas van der Linden  
Koffie  :  Ria Vedder 
19.00 uur ds. S. Zij lst ra, Heemstede  
Collecte  :  kerk 
 
Zondag 1 3  septem ber  Star tdag  
10.00 uur ds. A.S. de Winter m .m .v. de cantor ij  
Collecten   :   1e Jeugdwerk (Youth for Christ ) ;   
                   2e kerk 
Oppas    :   Jolande Tinholt  – Sara Kroon 
Koffie    :   Hijmen van Lindenberg                      
 
Zondag 2 0  septem ber          
10.00 uur kand. Jan Willem  van Dijk, Huizen 
Collecten  :  1e Vredeswerk;  2e kerk 
Oppas    :   Yannick Sebukozo -  Nel van den Broek 
Koffie    :   Nelleke Holtmanns 
19.00 uur ds. A. van Duinen, Oud-Loosdrecht  
Collecte  :  diaconie 
 
Zondag  2 7  septem ber    Vier ing Heilig Avondm aal  
10.00 uur ds. A.S. de Winter  
Collecten  :  1e Wilde Ganzen;  2e kerk 
Oppas    :   I rene Udo -  Rachel Kroon       
Koffie    :   Emmy van de Greft  
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RONDOM DE DI ENSTEN 
 
Zondag 1 3  septem ber  1 0 .0 0  uur   beginnen we de Startdag met  een 
kerkdienst . Het  thema is ‘Samen onderweg’ en we lezen in Lucas 24: 13-35 over 
Jezus en de Emmaüsgangers die ook samen onderweg zij n. Aan de dienst  wordt  
medewerking ver leend door de cantorij .  
Het  belooft  een dienst  -  met  een aansluitend programma -  te worden waar in we 
elkaar (nog)  beter leren kennen. Wanneer in de ontmoet ing ook God aanwezig 
blij kt  te zij n, wordt  het  een gezegende dag en een inspirerend seizoen!  
 
Zondag 2 7  septem ber  1 0 .0 0  uur  vieren we onze verbondenheid met  God de 
Vader en elkaar als broeders en zusters. Die verbondenheid is er door Jezus. 
Hem gedenken we door het  vieren van de Maalt ij d. 
 

Weet  je welkom  in een kerkdienst , aan de avondm aalstafel en bij  
bij eenkomsten door de weeks. Voor iedereen is er een m anier of plaats in 
de gemeente te vinden (of te creëren) , waar je kunt  ontdekken dat  God 
m et  ons samen onderweg wil gaan.  

 
Met  hartelij ke groet , ds. Arie de Winter. 

 
 

KRI NGEN  
 
Gesprekskr ing  
Eén manier om het  geloof te verdiepen is er samen over praten. Samen lezen, 
vragen delen, levenservar ingen inbrengen, ontwikkelingen uit  het  nieuws 
bespreken, delen hoe het  met  je gaat :  in een gesprekskring gaat  dat  als vanzelf. 
Een groep die vert rouwd is en je het  gevoel geeft :  ik hoor erbij . De Protestantse 
Gemeente Nigtevecht heeft  diverse van dit  soort  groepen. Voor mannen en/ of 
vrouwen, jongeren of volwassenen. Allemaal op verschillende dagen en 
dagdelen.  
Eén van deze kr ingen is de ‘d onderdagochtend - gesprekskr ing’ . Eens in de 3 
weken komen we bijeen van 10.00-11.30 uur in het  Verenigingsgebouw. De data 
van het  nieuwe seizoen zij n:  24 september, 15 oktober, 5 en 26 november, 17 
december, 14 januari, 4 en 25 februar i en 17 maart . We gebruiken op deze kring 
een boekje dat  een bijbelboek behandelt  en koppelingen maakt  naar ons leven. 
De jongste op deze kring is in de 30, de oudste in de 80. I nteresse om een keer 
te komen?  

Van harte welkom  op deze, of één van de andere kringen.  
Voor m eer inform at ie kunt  u terecht  bij  ds. Arie de Winter. 
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COMMI SSI ES 
 

 
 
 

Star tdag  
Aanstaande zondag 13 september is het  zover:  de startdag. Thema is “sam en  
onderw eg” . En samen gaan we ook onderweg!  Voor het  hele programma is er 
een flyer bij gevoegd achter in het  contactblad. Zie aldaar. 
W e hebben nog een aanta l taar t en nodig voor  het  taar t enbuffet .  Heeft  u t ij d en 
z in om  te  bakken, w ij  horen graag  voor  w oensdag 9  septem ber ! .   
Wij  hopen deze dag m et  u en jou, m et  jong en oud, te vieren! !  

 
Met  vr iendelij ke groet , de startdagcom m issie,  

Rolinka, Marian, Carla, Nieske, Christa en Marieke 

 
 

 

JEUGD  
 

Jeugdw eekend gezam enlij ke kerken   
 
Hoi jongelui, 
We gaan weer een j eug dw eekend organiseren en daar nodigen wij  j ou            
(12 -  20 jaar)  graag voor uit ! !  
Het  word een weekend met  sport , spel en gesprek.  
De boogschietspullen zij n al geregeld en het  bosspel verzonnen! !  
Ook gaan we nadenken over ‘kerk zij n’. Wat  v inden we belangr ij k in de kerk?!  
We hebben een zevental blokhut ten gehuurd met  een grote recreat iezaal nabij  
het  bos en heide tussen Huizen en Blar icum. 
Het  weekend begint  op vr ijdag 2 5  septem ber  om  
1 9 .3 0  uur  tot  zondagm iddag 2 7  septem ber  
1 6 .0 0 . De kosten zij n 25 euro p.p. 
Wij  als j ongeren die dit  organiseren zij n van 
verschillende kerken in Loenen, Nigtevecht , 
Baambrugge en Vreeland. 
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Je kan je opgeven via jeugdweekend@hgloenen.nl 
Voor vragen m ag je ons alt ij d benaderen. 
Arjen en Evelien van Nes (Hervorm de gemeente Loenen)  
Dick van Baardewij ck (Vrij gem aakte kerk Loenen) 
Cock Verweij  (Kerk in Nigtevecht )  

 
 
 

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 

   9 augustus 
 16 augustus 
 23 augustus 

Gereformeerde Zendingsbond 
Zending (Mathijs & Marjet) 
Plaatselijk bijzonder kerkwerk 

€ 
€ 
€ 

76,55 
157,40 

60,55 
                                                       Met vriendelijk groet, de diaconie, Corry Hennipman 
 
 

  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  
 
Opbrengsten collecten kerkdiensten :  
Ochtend  9 augustus 
Ochtend 16 augustus  
Ochtend 23 augustus 
 

€   107,25 
€   108,17 
€    77,17 

Stand kozijn :   
Onveranderd  € 16,-  
Gift  t .b.v. Contactblad  € 25,-  

                          Met  een vriendelij ke groet , Hans van Dulken 
 
Problemen met geluidi nstallatie in de kerk en uitzendingen via de Lucaskastjes 
en het internet.   
 
Afgelopen periode zijn er diverse storingen geweest die tot problemen hebben geleid bij luisteraars, 
zowel in de kerk als thuis. Als College hebben we er hard aan gewerkt om deze problemen op te 
lossen, echter niet alles hebben wij in de eigen hand. In dit stukje wil ik enige zaken toelichten, het is 
misschien wel een technisch verhaal maar er schijnt behoefte te zijn aan deze informatie/toelichting. 
 
1: Ringleiding in de kerk voor  mensen met een gehoorapparaat.  
In de dienst van 16 augustus is de inleidingversterker in de kerk stuk gegaan, dit is helaas niet 
gemeld. Pas vlak voor de dienst van 23 augustus is dit door gegeven en hebben we hier actie op 
ondernomen. De versterker is gemaakt en vanaf 30 augustus moet dit probleem verholpen zijn. 
 
2: Meeluisteren/terug luisteren van de kerkdienst via internet of het Lukas kastje.  
Voor de zomer zijn er af en toe diensten niet uitgezonden of halverwege onderbroken. Hiervoor zijn 
twee oorzaken, de verbinding met het internet en de apparatuur die de dienst uitzendt vanuit de kerk 
naar Kerkdienstgemist. Na diverse onderzoeken en reparatiepogingen is er besloten in de 
zomervakantie om allereerst deze apparatuur, de streamer te vervangen. Dit is gebeurt maar hierbij 
heeft de leverancier het geluidsvolume te laag ingesteld. Om die reden zijn de diensten tot en met 16 
augustus met een te laag volume uitgezonden en opgenomen. Terugluisteren van deze diensten is 
dan ook moeilijk.  In de week voor 23 augustus is het volume van de uitzendingen/opnamen 
verhoogd. Dit heeft tot een goede verbetering geleid.  
De tweede oorzaak is de Internetverbinding. Zoals veel internetgebruikers waarschijnlijk wel kennen, 
soms valt de verbinding om onverklaarbare wijze weg. Aangezien we in de kerk deze verbinding 
alleen tijdens diensten gebruiken wordt dit niet altijd geconstateerd. Een reset van het modem lost dit 

mailto:jeugdweekend@hgloenen.nl
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probleem op, maar dit gebeurde vaker en vaker. Ook in de week voor de dienst van 16 augustus is dit 
gebeurt. Hierdoor is de dienst niet uitgezonden en dus opgenomen. Hierover zijn we in contact met 
onze internet provider en wordt aan gewerkt ook dit probleem op te lossen. We gaan in ieder geval 
voor iedere dienst de verbinding controleren. 
  
3: Problemen met live meeluisteren van diensten thuis via mobiel e apparatuur.   
Dit geldt niet voor de Lukaskastjes. 
Hier spelen diverse zaken een rol.  Veel mobiele apparatuur heeft hier problemen mee, dit heeft te 
maken met de manier waarop Kerkdienstgemist uitzendt. Apparatuur met een Android 
besturingssysteem werkt niet, dit geldt dus voor een heel groot deel van de smartphones en veel 
tablets. Apparatuur met Apple besturingssysteem geven ook regelmatig problemen omdat de 
verbinding kort wordt verbroken en opnieuw moet worden opgebouwd. 
Laptops en PC’s met Microsoft besturing geven geen problemen. Het niet optimaal werken is dus niet 
een probleem van onze kerk maar van de organisatie Kerkdienstgemist. 
  
4: Terugluisteren van diensten:   
Hiervoor zijn twee opties, zowel op onze eigen website, als op die van Kerkdienstgemist.nl:  
A: Luisteren maar niet downloaden = streamen. (Als u op de website op de zwarte pijl naar rechts 
drukt bij de gekozen dienst) In dat geval streamt de dienst vanaf de server van Kerkdienstgemist. In 
die situatie zijn de problemen gelijk aan die van live meeluisteren (punt 3), met uitzondering dat de 
verbinding niet wordt verbroken maar dat de opname steeds opnieuw begint bij het begin. 
B: De dienst eerst downloaden: (Als u op de website op de groene pijl naar beneden drukt bij de 
gekozen dienst)  Dit is een betere optie, in dat geval wordt er eerst een MP3 bestand gedownload. 
Deze kan vervolgens worden afgeluisterd op elke willekeurig apparaat. Werkt dus ook bij Android. 
Nadeel: dit kan soms lastig zijn, de download starten is geen probleem, alleen afhankelijk van de 
gebruiksvriendelijkheid van het gebruikte apparaat kan het lastig zijn het bestand terug te vinden om 
af te luisteren.  
  
Ik hoop hiermee e.e.a. te hebben verduidelijkt en toegelicht. Wij vinden het erg vervelend dat dit soort 
storingen optreden en doen ons best alles zo goed mogelijk te laten functioneren. Onze excuses voor 
de opgetreden problemen waarbij u als luisteraar bent teleurgesteld. 
 
Indien u nog vragen heeft neemt u gerust contact op met één van de kerkrentmeesters. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,  Marco Buurman 
 

AGENDA  
 
I edere donderdag, 12.30 -13 uur, Voedselbank  Weesp, spullen brengen 
Zaterdag 19 september, 10.00 uur, Amsterdam CS, De W andelende Tak  
Zondag 13 september, 10 uur kerk, STARTZONDAG  
Donderdag  24 sept , 15 okt , 5 en 26 nov, 17 dec, 14 jan, 4 en 25 febr en 17 
maart , 10-11.30 uur, Verenigingsgebouw, donderdagochtend - gesprekskr ing  
Vrijdag 25 sept  19.30 uur -zondag 27 sept , Huizen/ Blar icum, j eugdw eekend  
 
 
 

 
 

BI JBELLEE SROOSTER 
septem ber   17 do Jesaja 24:14-23 

7 m a Jakobus 1:19-27 18 vrij  Jesaja 25:1-12 

8 di Jakobus 2:1-13 19 za Psalm 86 

9 wo Jakobus 2:14-26 20 zo Jakobus 4:1-10 
10 do Jakobus 3:1-12 21 m a Jakobus 4:11-17 
11 vrij  Jakobus 3:13-18 22 di Jakobus 5:1-6 
12 zat  Marcus 9:1-13 23 wo Jakobus 5:7-12 
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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  :   
17 oktober, 

 7 en 28 november en 19 december 
 

Het  eerstvolgende Contactblad verschijnt  op :  

Zaterdag 26 september 2015 

Kopij  graag inleveren uiter li j k  op :  

1 9  septem ber  

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 

 

JEUGD  
 
VRAAG JE MOEDER OM NI EUW E SCHOENEN EN BEW AAR DE DOO S GOED!!!  
I n het  najaar vullen t ienduizenden kinderen (maar volwassenen mogen ook)  een 
schoenendoos  met  schoolspullen en cadeaut jes  voor kinderen in 
een arm land. Als schoenMAATJE  laat  j e weten dat  j e aan hen 
denkt  . Een gebaar van vr iendschap dat  heel veel betekent  voor 
kinderen voor wie een pen een s chrift , k leurt jes, een gum en 
kleine kleine knuffelt j es al een ongelofelij ke luxe is. St icht ing 
Edukans organiseert  dit  al 21 jaar, en wij  in Nigtevecht  doen vanuit  de 
spoorzoekers ook al j aren mee, zo ook dit  j aar. De folders zij n besteld -  waar in 
alle inst ruct ies -  en worden binnenkort   op de basisscholen en kerk uitgedeeld!   
Doen jullie ook weer m ee?  Zie ook de site  edukans.nl/ schoenmaat jes 
JAAAA W I J DOEN W EER MEE MET SCHOENMAATJES !!!!   groet  Jos 254260  
 
 
 
 

13 zo Marcus 9:14-29 24 do Jakobus 5:13-20 
14 m a Marcus 9:30-37 25 vrij  Psalm 119:97-104 

15  di Marcus 9:38-50 26 zat  Jesaja 26:1-6 
16 wo Jesaja 24:1-13 27 zo Jesaja 26:7-19 
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