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www.kerknigtevecht.nl
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Zaterdag 14 mei 2016

Zondag 15 mei
Pinksteren
10.00 uur Ds. A.S. de Winter
Collecten : 1e Zending, Mercy Ships; 2e Kerk
Oppas
: Yannick Sebukozo - Marieke van der Bijl
Koffie
: Jabé van Noordenne
Zondag 22 mei
10.00 uur Ds. A.S. de Winter
M.m.v. de cantorij, afscheid cantor
e
Collecten : 1 Nederlands Bijbelgenootschap 2e Kerk
Oppas
: Sara Kroon – Nel van den Broek
Koffie
: Nel van den Broek
19.00 uur Ds. H.J.P. de Pater, Nieuwegein-Vreeswijk
Collecte
: Diaconie
Zondag 29 mei
10.00 uur Ds. A.S. de Winter
Collecten : 1e Groot Nieuws Radio; 2e Kerk
Oppas
: Joas van der Linden - Henk den Hartog
Koffie
: Bert Letteboer
19.00 uur Zanguur
Zondag 5 juni
Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur Ds. A.S. de Winter
Collecten : 1e Wilde Ganzen; 2e Kerk
Oppas
: Lisette Groen – Irene Udo
Koffie
: Janda van Zadelhoff
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RONDOM DE DIENSTEN
Zondag 15 mei 10.00 uur vieren we Pinksteren. Het is een feestdag want als
gevolg van de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren, is God onder ons
aanwezig. De Geest wijst ons de weg, bemoedigt en inspireert. Hij brengt ons bij
God die onze Vader is. Een oud verhaal dat beschreven staat in Handelingen 2:113, maar dat ook nu nog betekenis heeft en springlevend is, zoals beschreven
staat in 2:32-42 ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder
aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal
u de Heilige Geest geschonken worden, want voor u geldt deze belofte’.
Zondag 22 mei 10.00 uur vervolgen we het Pinksterevangelie met het lezen
van Handelingen 4:1-31. Petrus en Johannes vertellen aan iedereen die het
horen wil over Jezus. Maar niet iedereen wil dat horen… Wie van ons herkent die
tweestrijd, wanneer het gaat over het accepteren van het Evangelie? Petrus en
Johannes zeggen over hun verkondiging: ‘Oordeelt u zelf!’. Je mag een eigen
gelovig antwoord formuleren op Gods handelen zoals ons dat bekend is
geworden door Jezus.
In deze dienst nemen we afscheid van onze cantor Sebastiaan ’t Hart.
Hij - en de cantorij - verlenen medewerking aan de dienst. Behalve de
evangelieverkondiging wil je ook dat zeker horen!
Zondag 29 mei 10.00 uur begint de verkondiging in de kerkdienst gelijk op te
lopen met wat er bij de Spoorzoekers wordt behandeld. Zo hoort jong en oud
dezelfde bijbelse geschiedenis en kun je daarover doorpraten in het gezin. We
lezen uit Numeri 9:15-23.
Dezelfde zondag is er om 19.00 uur een zanguur in het koor van de kerk.
Vanuit de gemeente zijn 15 liederen uit Hemelhoog aangedragen als favoriet. Die
gaan we samen zingen. Er is geen meditatie - ikzelf ga deze avond voor in een
andere gemeente - maar wanneer je een gedicht of iets anders aansprekend
hebt, kan dat gerust gedeeld worden tussen het zingen van de diverse liederen.
Zondag 5 juni 10.00 uur lezen we uit Numeri 11 en 12:1-16. Daar is er sprake
van een overvloedige maaltijd, middenin de woestijn. Maar bracht deze maaltijd
dezelfde vrede als de maaltijd van Heer, die we in deze dienst zullen vieren? Je
ontdekt het in de verkondiging en aan de tafel.
Na een vakantie ga ik de komende weken weer vaak zelf voor. We
maakten een prachtige reis door Israël. Uitgerust en vol indrukken begin ik
nu eerst met enkele dagen nascholing en dan pak ik het pastoraat en de
voorbereiding van de diensten weer op. In de diensten zult u vast nog wel
wat reiservaringen uit het land van Jezus terug gaan horen.
Gezegende diensten gewenst!
ds. Arie de Winter
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‘Rondje Eiland’ in de maanden mei en juni.
De eerste wandeling is een feit. We voerden een goed gesprek, bewonderden
vogels en bloemen en genoten van de zon.
Ook een keer wandelen en/of wat bespreken?
Dat kan elke donderdagmiddag in de maanden mei en juni. Ik wandel dan
een ‘rondje-eiland’. We nemen de pont, lopen via de Eilandseweg en de
Torenweg naar Nederhorst den Berg en komen via het Petersburglaantje terug
bij de pont van Nigtevecht. Deze wandeling duurt ongeveer één uur.
Misschien heeft u ook goede ervaringen met wandelen en ondertussen een goed
gesprek voeren? Misschien heb jij er behoefte aan om eens een keer te vertellen
hoe het met je gaat? Of vind je het gewoon leuk om buiten te zijn en te genieten
van het voorjaar? Wandel met me mee! Je wordt dan uiterlijk 16.00 uur bij het
hek van de kerk, Dorpsstraat 43, verwacht.
Met hartelijke groet, ds. Arie de Winter

Vakantie Bijbel Dagen
Aardige jongens, sportieve mannen, creatieve vrouwen en vrolijke meiden
gezocht! Want op 20-22 juli is er elke ochtend Vakantie Bijbel Dag in het
Dorpshuis. Voor het verwelkomen van de kinderen, het knutselen, het voeren
van gesprekken en het sporten zijn veel vrijwilligers nodig.
Kunt u/jij één of meerdere ochtenden meehelpen? Vul dan je naam,
beschikbaarheid en eventuele voorkeurstaak in op de inschrijflijst die ophangt in
het Verenigingsgebouw. Wij zijn blij als je met ons mee kunt helpen!
Alvast bedankt namens Arie, Bert, Carla, Ellen, Harry en Henk.

Vragen bij Hemelvaartsdag
In de verkondiging van Hemelvaartsdag ging het over oude en nieuwe vragen bij
de hemelvaart van Jezus. We lazen vertrouwde vragen en antwoorden uit de
Heidelbergse Catechismus en stelden nieuwe eigen vragen. Eén van de vragen
die ik na afloop ontving luidde: Is er geen passender naam voor
Hemelvaartsdag? Een naam die meer recht doet aan deze feestdag.
Bijvoorbeeld: “Kroningsdag” of “Inauguratiedag”?
Dat is een begrijpelijke vraag want hemelvaart is in onze ogen vaak een
afscheid. Het geeft ons de ervaring van ‘God is nowhere’. God is nergens
betekent dit. Jezus is weg van onze aarde. Waar is nu Gods aanwezigheid in ons
bestaan? Met Jezus’ hemelvaart lijken de sporen van God in onze wereld te zijn
vervaagd. Maar terecht plaatste iemand in de graffiti-uitspraak ‘God is nowhere’
een streep en kwam er te staan: ‘God is now/here’. God is hier en nu. Want dat
is de juiste interpretatie van Jezus’ hemelvaart. Hij is bij ons aanwezig door de
Heilige Geest. Die richt ons op Christus. Op hem die als Koning heeft
plaatsgenomen in de hemel en daar Voorspraak is bij de Vader. Kortom: de
hemelvaart van Jezus bracht ons veel. De ervaring van verlies is onterecht, het is
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juist een rijkdom! Doet de uitleg ons de vertrouwde naam weer waarderen? Of is
er een betere naam? Wie weet het antwoord?

JEUVD
Hallo spoorzoekers
Op zaterdag-namiddag 21 mei willen we samen een lentefeestje vieren met
jullie. Jullie zijn welkom om 17.00 bij het verenigingsgebouw.
We willen met elkaar eten en daarna nog een spelletje/quiz/wedstrijdje houden.
De winnaars worden beloond.
Het is de bedoeling dat je eten meeneemt voor het lopend buffet.
Neem voor ongeveer 2/3 personen iets mee (flensjes, stokbroodje met
kruidenkaas, knakworst in bladerdeeg, salade o.i.d.).
De leiding zorgt voor het toetjesbuffet.

Het is rond 20 uur afgelopen, dan kunnen jullie worden opgehaald.
Mocht je nog vragen hebben dan kun je die naar bovenstaande mail adres
sturen.
Namens de spoorzoekersleiding, Freek en Wyke

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
Avondcollecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte

Plaatselijk bijzonder kerkwerk
17 april
17 april
Plaatselijk bijzonder kerkwerk
24 april
YFES Nederland
1 mei
Missionairwerk
Met vriendelijk groet, de diaconie, Corry

€ 72,30
€ 23,60
€ 53,85
€ 57,47
Hennipman

HERINNERINV OPROEP DIACONIE!!!!
We zijn aangeschreven door de Stichting “Stap Verder”
te Amsterdam.
“Stap Verder” is een initiatief van zes lokale kerken
verenigd in de Sociëteit Afrikaanse Missiën en de
Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer. Het
is een plek midden in de wijk Amsterdam Zuidoost waar
de kerken diaconaal present zijn in de samenleving.
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Gezamenlijk geven zij veel praktische hulp aan met name allochtone mensen in
de buurt. Als diaconie van Nigtevecht spreekt ons dit erg aan omdat het vanuit
gezamenlijke kerken georganiseerd wordt dicht bij ons in de buurt en ook omdat
de Stichting zoveel praktisch werk verricht.
Voor dat laatste willen we u/jouw oproepenG
Het idee is om ongeveer ruim 1 maand lang etenswaren en toiletartikelen
in te zamelen. Onder de toren staan 2 manden met daarbij de lijsten van
etenswaren en toiletartikelen. Ook mag je het bij Dianne Kroon thuis
afleveren.
Wanneer de manden goed gevuld zijn, zullen we de goederen als diaconie
op dinsdag 24 mei 2016 naar de Stichting Stap Verder in Amsterdam
brengen vanuit de kerk van Nigtevecht.
Zo hopen we met z’n allen een steentje te kunnen bijdragen aan al het goede
werk wat men verricht.

COLLEVE VAN KERKRENTMEESTERS
Opbrengsten collecten kerkdiensten:
Ochtend
Ochtend
Ochtend
Avond

17 april
24 april
1 mei
1 mei

€
€
€
€

79,30
Stand kozijn:
Onveranderd : € 31,56,90
74,45
53,70
Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken

COMMISSIES
Van de zendingscommissie
1. Sponsorfietstocht Mission Schools
In het vorige Contactblad stond dat we zaterdag 21 mei 2016 in de
omgeving van Nigtevecht/Weesp zouden gaan fietsen. Het wordt echter
een sponsorfietstocht van Nigtevecht naar de Zaanse Schans.
Dit is ongeveer honderd kilometer.
Aanmelding is mogelijk t/m 19 mei bij Eveline van der Roest,
06 38471540 of via evderroest@outlook.com.
Zaterdag 21 mei verzamelen we om 8.15 uur bij de kerk,
Dorpsstraat 43. Om 8.30 uur vertrekken we. Graag zelf
brood, fruit, water en geld meenemen. Misschien is het
goed om de avond en ochtend voor de fietstocht
macaroni of spaghetti te eten voor de koolhydraten.
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Henny en Eveline nemen pakjes drinken en wat energierepen voor
onderweg mee.
Een sponsorintekenlijst ligt onder de toren in de kerk.
Met uw sponsorbijdrage kunnen de kinderen van de Mission Schools naar school
blijven gaan. Namens hen alvast ‘shukriya’ (bedankt) voor uw steun.
Een hartelijke groet en tot zaterdag 21 mei!
Henny van Emmerik en Eveline van der Roest

2. Van alles wat:
•

Op Hemelvaartsdag was de collecte bestemd voor stichting Tot Heil des
Volks. Vorig jaar zijn we daar met een groepje gemeenteleden een kijkje
gaan nemen. We hebben gezien hoe belangrijk het werk van deze stichting
is. De hulp die zij bieden maar ook het delen van het evangelie is van
groot belang.

•

Onder de toren vindt u, zoals u gewend bent, de zendingsbus. Dit jaar
gaat de inhoud naar het project van Maarten en Michelle in Belo
Horizonte in Brazilië. Begin dit jaar heeft u iets van hun werk en passie
kunnen zien via een filmpje tijdens de dienst. De laatste nieuwsbrief van
Maarten en Michelle kunt u in dit contactblad vinden.
Ook dit jaar nodigen wij u uit om weer gezellig te gaan
breien voor “Het Havenlicht”. Vorig jaar waren we erg
blij met het aantal gebreide mutsen. Wij mochten ze als
kerstcadeau bij de bemanningsleden van schepen
brengen. Gaat u er dit jaar weer voor? Het breipatroon van deze muts
vindt u in dit contactblad. Vast hartelijk dank! De zendingscommissie.
•

DIVERSEN
UITNODIVINV TOT VEBED
Al een tijd lang heb ik het verlangen om samen te gaan bidden,
specifiek voor de gemeente van Nigtevecht. Ik geloof, dat Gods
Geest nog meer kan/wil werken als we Hem zoeken. Jezus zegt in
de bijbel, dat Hij erbij is als we samen bidden. Een mooie plek om
dit te doen is in de kerk zelf.
• Ik heb drie datums gepland en wel op:
• Dinsdag 17 mei, dinsdag 7 juni en dinsdag 28 juni
van 20.00 - 20.45 uur.
Mocht je denken “ik vind het moeilijk om hardop te bidden” dan nog
van harte uitgenodigd. Ook in stilte meebidden, meeluisteren is goed.
Wil je gebedspunten aandragen, kun je deze altijd mailen of doorbellen
Hartelijke groeten, Dianne Kroon
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Lenteconcert
Beste Mensen
Er is weer een lenteconcert en wel op
zaterdag 4 juni in het kerkelijk centrum DE
BRON (voorheen Emmakerk) in Amsterdam.
• Medewerking verlenen de koren Rehoboth uit Amsterdam, Laurenskoor uit
Weesp, en Christelijk gemengd streekkoor Sursum Corda uit Vreeland.
• De drie koren zullen gezamenlijk een aantal liederen zingen en ook zal elk
koor apart een aantal liederen uit eigen repertoire zingen.
• Ook is er een orgel en een piano solo.
Kaarten voor het concert kosten 8 euro en zijn te koop bij de leden van de koren
en aan de ingang van de kerk of telefonisch onder nummer 0299435067.
Na afloop van het concert is er gratis koffie thee of frisdrank.
AdresG Kerkelijk Centrum DE Bron, Middenweg, hoek Hugo de Vrieslaan Amsterdam
Watergraafsmeer.

Hartelijke groet, Ria Vedder

BIJBELLEESROOSTER
mei
16 ma
17 di
18 wo
19 do
20 vrij
21 zat
22 zo
23 ma
24 di
25 wo
26 do

27 vrij
28 za
29 zo
30 ma
31 di

Ruth 1:1-22
Ruth 2:1-23
Ruth 3:1-18
Ruth 4:1-22
Psalm 29
Spreuken 8:1-21
Spreuken 8:22-36
Spreuken 9:1-18
Numeri 9:15-23
Numeri 10:1-10
Numeri 10:11-28

juni
1 wo
2 do
3 vrij
4 zat
5 zo

Numeri 10:29-36
Lucas 7:1-10
Lucas 7:11-17
Numeri 11:1-15
Numeri 11:16-23

Numeri
Numeri
Numeri
Numeri
Numeri

11:24-35
12:1-16
13:1-24
13:25-33
14:1-25

AVENDA
Voedselbank Weesp
Samen bidden
Koffie mét
Rock Solid
Spoorzoekers lentefeest
Slotavond Leeskring:
‘Ontdek jouw
spiritualiteit II’
Rondje pontje
wandeling
Sponsorfietstocht
Mission Schools

Iedere donderdag, 12.30 -13 uur, spullen brengen
Dinsdag 17 mei, 7 juni en 28 juni, 20.00 - 20.45
uur, kerk
Woensdag 18 mei, avond, Verenigingsgebouw
Vrijdag 13 en 27 mei (gezellige slotavond), 19.30
uur, Verenigingsgebouw
Zaterdag 21 mei, 17-20 uur, Verenigingsgebouw
Maandag 23 mei, 20-22 uur, Vreelandseweg 44
(Nieske Veldhuisen), hoofdstuk 9-12
Iedere donderdag, mei en juni, 16 uur, kerk
Zaterdag 21 mei, 8.15 uur, kerk
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Slotavond 15+
catechese
EO-jongerendag
Lenteconcert
Amsterdam

Zaterdag 28 mei, 18.30 uur, Eten + Spel of Film
Nieuweweg 14
Zaterdag 4 juni, GelreDome Arnhem, gezamenlijk
met een bus
Zaterdag 4 juni, Centrum De Bron, Middenweg

VEDICHT
Pinksteren
God,
Ik wou dat ik de Geest kreeg,
inzicht en wijsheid
helderheid en klaarte
in de dag van vandaag en morgen.

God om die Geest vraag ik U
De Geest die liefde is
die zorgt dat we dichter
naar elkaar toe groeien.

Maar vooral hoop ik dat
ik de ander mag verstaan
zijn bedoelingen begrijpen
en niet misverstaan.

Soms zie je die Geest
in jonge mensen
die onbevangen
openstaan naar elkaar.

Dat misverstaan van elkaar
is de oorzaak en reden
van onbegrip, ruzie
zelfs van oorlog en geweld.

Dat is Pinksteren

Galida

COPIJ

COLOFON
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 2016 :
25 juni (vier weken), 23 juli, 13 augustus, 3 en 24 september,
15 oktober, 5 en 26 november en 17 december

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
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Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :

Zaterdag 4 juni 2016
Kopij graag inleveren uiterlijk op G

28 mei

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

OVERWEVINV
Langs de zijlijn
Katja ervaart in deze column van Christine van Reeuwijk (creeuwijk1969@kpnmail.nl) tijdens haar opname in
een instelling God meer dan ooit. Zeker ook als ze op pinksterzondag met haar nichtje An bellenblaast.

Bellenblaas
Nooit eerder was God zo dichtbij geweest als die pinksterzondag in de tuin van de
instelling waar Katja alweer voor de derde keer vanwege een depressie was
opgenomen. Over de vraag welk zelfgemaakt schilderij ze ooit mee naar huis zou
willen nemen, hoefde ze niet lang na te denken.
Ongetwijfeld werd dat het potje bellenblaas van haar nichtje An. Het gaf het
proces dat zij doormaakte prachtig weer.
Niet dat je haar kunstwerken in het Rijksmuseum zou hangen, maar ze had beslist
talent en je voelde onder die verflagen haar pijn én hang naar de toekomst.
Creatieve therapie was voor haar echt een mooie aanvulling op een behandeling
van pillen en gesprekken.
De eerste poging om iets van haar gevoelens op het doek te krijgen, was
confronterend en tijdrovend geweest. Maar het beeld dat Katja had proberen te
vangen, klopte wel met de werkelijkheid. Een jonge vrouw in donkere kleren werd
van achteren vastgepakt, kreeg een pleister op haar lippen geplakt, een touw om
haar benen gebonden, mond houden, niet verder lopen, ze zat volledig opgesloten
in zichzelf.
Tijdens haar tweede opname schilderde ze een paar tranen. Tranen van
teleurstelling dat het toch weer mis was en tranen omdat ze ook nog eens moest
incasseren dat haar vrienden niet zo trouw waren en het druk zijn met hun partner,
kind en baan als excuus gebruikten. Het druk zijn met dat wat zij juist allemaal zo
miste.
Toch waren het niet zomaar wat verfspatten geweest, maar hielpen die
opgedroogde tranen haar echt om verder te komen.
Het was dan ook niet voor niks dat ze tijdens haar derde opname steeds dichterbij
zichzelf was gekomen en een potje bellenblaas had geschilderd.
Die pinksterzondag was haar broer met An op bezoek geweest en had zij zomaar
ineens haar hand gepakt en hadden ze enkel maar stilletjes zij aan zij op een
tuinbankje gezeten en om de beurt bellengeblazen.
Natuurlijk was ook deze opname zwaar geweest, wéér pillen, gesprekken en
creatieve therapie, het was kei- en keihard werken, maar misschien kon ze nu
eindelijk voor het eerst ook echt eens erkennen dat deze terugkerende gitzwarte
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periodes van stemmen, van angst die je omklemde, bij haar hoorden. En kreeg ze
daarom toch weer wat lucht.
Als ze alleen maar over An praatte, veranderde haar hele mimiek, ze straalde, maar
dan heel verstild, alsof het geluk haar niet mocht ontglippen.
En het schilderij had zeker ook meerwaarde, eenmaal weer thuis, zou ze er elke dag
even naar kijken en elke zaterdagmorgen zouden An en zij wat keutelen en naar de
markt gaan om groenten, fruit en noten te kopen. Zo kon ze weer wat structuur aan
haar leven geven en besefte ze meer dan ooit dat ze zich vooral door de juiste
mensen moest omringen.
Levenslang, psychiatrische patiënte, biologische aanleg, mist een stofje, ingrijpend
verleden, al die woorden uit haar dossier waren steeds meer tot haar
doorgedrongen, maar wat werkelijk telde: An bleef haar gewoon als tante Katja
zien. Zij pakte haar hand toch wel, alsof het God zelf was die haar elke keer nieuw
leven inblies.
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