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Contactblad 
 

van de Protestantse Gem eente 
te Nigtevecht  

 

www.kerknigtevecht .nl 
 

 

Zaterdag 25 juni 2016 (60e jaargang, nr . 9)  

 
Zondag 2 6  jun i    Afscheid en ( her) bevest iging 
am btsdrager s 
10.00 uur Ds. A.S. de Winter 
Collecten  :  1e St. Bart iméus;  2e kerk 
Oppas    :   Tessa van der Linden – Maura Kruij ning  
Koffie    :   Nelleke Nobel 
 

Zondag 3  ju li    
10.00 uur Kand. J. van Stuijvenberg, Waddinxveen 
Collecten    :  1e  Jeugdwerk (JOP) ;  2e kerk 
Oppas  :  Yannick Sebukozo -  Henk den Hartog 
Koffie  :  Jos van der Linden 

 
Zondag 1 0  ju li     Doopdienst  en  
   A fscheid oudste Spoorzoekers  
10.00 uur Ds. A.S. de Winter 
Collecten    :  1e  Helpt  U hopen…;  2e kerk  

Oppas  :  Joas van der Linden -  Liset te Groen 
Koffie  :  Emm y van der Greft  

 
Zondag 1 7  ju li     
10.00 uur Ds. J. Wolswinkel, Maarssen 
Collecten    :  1e   plaatselij k bij zonder kerkwerk;  2e kerk 
Oppas    :  Sara Kroon – Rachel Kroon 
Koffie    :  Kees Creemer 
 
Zondag 2 4  ju li    Plusdienst  en Afsluit ing Vakant ie Bijbel Dagen  
10.00 uur Ds. A.S. de Winter 
Collecten    :  1e   St icht ing Voorkom;  2e kerk  
Oppas    :  I rene Udo – Ellen de Haan 
Koffie    :  Jacobien Kalule 
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RONDOM DE DI ENSTEN 
 
Zondag 2 6  juni 1 0 .0 0  uur  is er afscheid en ( her) bevest iging van 
am btsdragers . We lezen daarbij  uit  Numeri 21: 4-9, over de koperen slang. De 
bekende esculaap, het  symbool voor de geneeskunde, heeft  haar oorsprong in dit  
bij belgedeelte.  
I n de dienst  bedanken we Feddo Roodhart  en Hans van Nigtevecht  die beide hun 
ambtsperiode afronden. Bram  Kruijning en Marco Buurm an verlengen hun 
ambtsperiode en worden herbevest igd. Henno Hennipm an wordt  bevest igd als 
ouderling-kerkrentmeester en Johan Groen als kerkrentmeester.  
 
Zondag 1 0  ju li 1 0 .0 0  uur  wordt  een feestelij ke dienst . Daan Tinholt  ontvangt  
de Heilige Doop  en Luuk en Joël nemen afscheid van de Sp oorzoekers . De 
liederen en te lezen bijbelgedeeltes moeten nog worden overlegd met  Johan en 
Jolande, Luuk en Joël en kan ik hier nog niet  vermelden. 
 

Zondag 2 4  ju li 1 0 .0 0  uur  is de 
afslu it ingsdienst  van de Vakant ie Bijbe l 
Dagen . Na 3 dagen verhalen beluisteren, 
knutselen, sporten en koken ( !  -  want  dit  j aar is 
het  thema:  Aan Tafel! )  beluisteren we zondag 
het  laatste bij belverhaal bij  dit  thema. Het  is een 
verhaal dat  Jezus zelf vertelde en gaat  natuurlij k 

over een feestmaalt ij d:  Lucas 14: 12-24. 
Gezegende diensten gewenst !  

VANUI T DE GEMEENTE 
 

Meeleven  
Diverse gemeenteleden ondergaan een behandeling in het  ziekenhuis. Spannend 
wat  de uitkomst  van een onderzoek zal zij n. En of een behandeling resultaat  
geeft . Voor elke broeder of zuster die zij n lichaam moet  toevert rouwen aan een 
arts, en voor een ieder die zij n gedachten ordent  met  behulp van een psycholoog 
of andere hulpver lener:   
‘I k laat  j ullie vrede na;  m ijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet  geven 
kan. Maak je niet  ongerust  en verlies de moed niet ’ ( Johannes 14: 27) . 
 
Op zondag 26 juni verlieten diverse rode rozen de Dorpskerk om bezorgd te 
worden bij  de jongeren die met  succes hun m iddelbare school 
afronden en op de dag van de examenuitslag de vlag mochten 
uitsteken. Van harte gefeliciteerd!  Een goede vakant ie en succes bij  
j e vervolgopleiding gewenst .  

Wie de vlag (nog)  niet  kon uithangen wensen we sterkte toe. We hopen 
dat  j e de teleurstelling kunt  verslaan en dat  het  opnieuw leren en blokken 
zal slagen.  
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De zomermaanden bieden in de agenda ruim te voor het  pastoraat . Catechese 
en kringwerk liggen immers een aantal weken st il en dat  geeft  t ij d voor 
ouderenbezoekwerk. Voor u is de zomer wellicht  een st ille t ij d, omdat  k inderen 
en kleinkinderen op vakant ie zij n. Dan kom t  een bezoek vanuit  de kerk goed uit . 
Laat  u het  weten wanneer u het  fij n vindt  om  bezoek te ontvangen?  
 

Met hartelij ke groet , ds. Arie de Winter 

 
Vakant ie Bijbel Dagen  
Er wordt  hout  verzam eld…er zij n boodschappenlij st j es gemaakt…het  themalied 
wordt  geoefend…spellet jes bedacht…en recepten verzonnen:  het  worden vrolij ke 
Vakant ie Bijbel Dagen. Kom je ook zingen, sporten, kletsen, knutselen en koken? 
Koken? Ja, want  dit  j aar is het  thema:  ‘Aan  Tafe l!’ . Hmm, dat  wil j e niet  
m issen!  Je bent  w elkom  op e lke ochtend van 2 0  ju li tot  2 2  j u li en k r ij gt  
nog een u itnodiging via school.  
 

We zijn blij  m et  alle opgaven van gem eenteleden die een ochtend willen 
helpen. Op donderdag en vrij dag kunnen we nog een paar m ensen 
gebruiken. Bent  u/ j ij  beschikbaar die dag(en) . Laat  het  ons weten en vier 
de Vakant ie Bijbel Dagen m ee! 

Alvast  bedankt  nam ens Arie, Bert , Carla, Ellen, Harry en Henk. 
 
 

  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  
 
Opbrengsten collecten kerkdiensten :   
Ochtend 29 mei 
Ochtend 5 juni 
Ochtend 12 juni 

€     79,65 
€     64,15 
€     58,40 

Stand kozijn :   
Onveranderd :  € 31,-  
 

                                    Met  een vriendelij ke groet , Hans van Dulken 
 

 

COMMI SSI ES 
 

Star tdag  
De startdagcommissie is al weer een t ij dje druk en gezellig bezig met  vergaderen 
om STARTDAG 2016 te organiseren. We hebben in ieder geval al een datum          
(11 september)  en een thema ( “Deel j e leven” )  en een vraag:   

Voor deze dag hebben we hart ige hapjes nodig (denk aan tapas of iets 
dergelij ks) .  Hierm ee doen we een oproep aan u allen of u hapjes zou 
willen en kunnen m aken. Zo ja, graag een m ailt j e of telefoont je (met  wat  
u gaat  m aken)  naar Marieke van der Bij l. 
 

Met  een vriendelij ke groet  van de startdagcomm issie, 
Rolinka, Carla, Marian, Christa, Nieske, Marieke 

mailto:marieke.vanderbijl14@gmail.com
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JEUGD  

Spoorzoekers  

Zondag 10 juli is de laatste spoorzoekbijeenkomst  voor de zomervakant ie en 
nemen we afscheid van Luuk en Joël die naar de m iddelbare school gaan. Dat  
wordt  huilen dus! ! !……Neem een flinke zakdoek mee! ! ! .... Als t roost  zullen we 
deze bijeenkomst  feestelij k afsluiten met  spel en lekkers. Kom dus allemaal want  
ze nemen maar één keer afscheid!  De eerstvolgende keer spoorzoekers is weer 
de eerste zondag ná de vakant ie. Natuur lij k zij n j ullie intussen gewoon welkom in 
de kerk en zal de dominee zij n best  doen om het  verhaal voor iedereen 
begrij pelij k te maken. Er liggen ook weer tekenmappen klaar.  Voor nu alvast  
een hele pret t ige vakant ie toegewenst   en we horen graag na de vakant ie weer 
van jullie verhalen, m isschien hebben jullie wel heel bij zondere sporen van God 
ontdekt… 

Groet  van de leiding:  Rolinka, Freek, Marian, Jeanine, Wyke, Annica, Christa, Jos 

 

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 

29 mei 
  5 juni 
12 juni 

Groot  Nieuws Radio 
Wilde Ganzen 
Plaatselij k bij zonder kerkwerk 

€ 
€ 
€ 

66,01 
106,20 

58,60 
           
                              Met vriendelij ke groet , de diaconie, Corry Hennipm an    
 
 

AGENDA  
Voedselbank  Weesp I edere donderdag , 12.30 -13 uur, spullen brengen 
Gebedsbijeenkom st  Dinsdag  28 juni, 20.00 -  20.45 uur, kerk 
Rondje pont je  
w andeling  

Donderdag  30 juni,  16.00 uur, kerk  

Ouderenm iddag  Dinsdag  12 juli en 9 augustus,  
14.30 – ong. 16.30 uur, Verenigingsgebouw  

Vakant ie bijbe l dagen  W oensdag 20 t / m  vr ijdag 22 juli, ochtenden 

Star tdag  Zondag 11 september, 10 uur, kerk  

 
 

 
 

BI JBELLEESROOSTER  
j un i   10 zo Psalm  69: 1-16 

27 ma Numeri 18: 1-20 11 ma Psalm  69: 17-37 
28 di Numeri 18: 21-32 12 di Numeri 22: 1-14 
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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.  

Verschijningsdata van het  Contactblad 2016 :   
 23 juli,  13 augustus, 3 en 24 septem ber, 15 oktober, 5 en 26 

novem ber en 17 decem ber 

Het  eerstvolgende Contactblad verschijnt  op :  

Zaterdag 23 juli 2016 

Kopij  graag inleveren uiter li j k  op :  

1 5  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 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 

 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

29 wo Numeri 19: 1-10 13 wo Numeri 22: 15-35 
30 do Numeri 19: 11-22 14 do Numeri 22: 36–23: 12 
j u li   15 vr ij  Numeri 23: 13-26 

1 vr ij  Numeri 20: 1-13 16 zat  Numeri 23: 27–24: 13 
2 zat  Numeri 20: 14-21 17 zo Numeri 24: 14-25 
3 zo Numeri 20: 22-29 18 ma Numeri 25: 1-18 
4 ma Numeri 21: 1-9 19 di Numeri 25: 19-26: 11 
5 di Numeri 21: 10-20 20 wo Psalm  138 
6 wo Numeri 21: 21–35 21 do Numeri 27: 1-11 
7 do Lucas 10: 1-16 22 vr ij  Numeri 27: 12-23 
8 vr ij  Lucas 10: 17-24 23 zat  Lucas 10: 38-42 
9 za Lucas 10: 25-37 24 zo Lucas 11: 1-13 
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