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Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 

www.kerknigtevecht.nl 
 

 

Zaterdag 4 juni 2016 (60e jaargang, nr. 8) 

 

 

 
Zondag 5 juni  Viering Heilig Avondmaal 

10.00 uur Ds. A.S. de Winter 
Collecten    : 1e  Wilde Ganzen; 2e kerk 
Oppas  : Lisette Groen en Irene Udo 
Koffie  : Janda van Zadelhoff 
 
Zondag 12 juni     
10.00 uur Ds. H. van der Wilt, Abcoude 
Collecten    : 1e  plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e kerk 
Oppas  : Rachel Kroon – Marinka Buurman 
Koffie  : Hijmen van Lindenberg 
 

Zondag 19 juni   Vaderdag  
10.00 uur Ds. A.S. de Winter  
Collecten    : 1e  Doe een wens 2e kerk 
Oppas    : Martine Samplonius – Nieske Veldhuizen 
Koffie    : Ria Vedder 
 
Zondag 26 juni   Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers 
10.00 uur Ds. A.S. de Winter 
Collecten  : 1e St. Bartiméus; 2e kerk 
Oppas    :  Tessa van der Linden – Maura Kruijning  
Koffie    :  Nelleke Nobel 
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RONDOM DE DIENSTEN 
 
Tot aan de zomervakantie lezen we in de diensten dezelfde bijbelgedeelten als 
welke er verteld worden aan de Spoorzoekers. De maand juni staat dus in het 
teken van het bijbelboek Numeri. 
 
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 de Heer, die we in deze dienst zullen 
vieren? Je ontdekt het in de verkondiging en aan de tafel. 
 
Zondag 19 juni 10.00 uur lezen we uit Numeri 13 en 14, waar beschreven 
staat hoe een aantal spionnen rondreist door het land Kanaän en daarvan verslag 
doet aan het volk Israël. Een aantal spionnen vertelt dat het een onmogelijke 
missie is om zich in dit land te vestigen. De spionnen Jozua en Kaleb vertellen 
een ander verhaal: ‘Wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang’. 
Hoe kijk je naar de werkelijkheid om je heen? Hoe voorkom je dat angst grip op 
jou(w volk) krijgt? Een relevante vraag voor wie anno nu leeft in Nederland en 
Europa.  
 
Zondag 26 juni 10.00 uur is er afscheid en (her)bevestiging van 
ambtsdragers. 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 
bijbelgedeelte.  

• In de dienst bedanken we Feddo Roodhart en Hans van Nigtevecht die 
beide hun ambtsperiode afronden. Bram Kruijning en Marco Buurman 
verlengen hun ambtsperiode en worden herbevestigd. Henno Hennipman 
wordt bevestigd als ouderling-kerkrentmeester en Johan Groen als 
kerkrentmeester. Wat een vreugde dat deze broeders met raad en daad 
hun tijd, talent en geloof hebben gegeven en/of willen gaan geven voor de 
gemeente! 

Gezegende diensten gewenst! 
 

VANUIT DE GEMEENTE 
 

Pastoraat 
De zomermaanden bieden in de agenda ruimte voor het pastoraat. Catechese en 
kringwerk liggen immers een aantal weken stil en dat geeft tijd voor 
ouderenbezoekwerk. Voor u is de zomer wellicht een stille tijd, omdat kinderen 
en kleinkinderen op vakantie zijn. Dan komt een bezoek vanuit de kerk goed uit. 
Laat u het weten wanneer u het fijn vindt om bezoek te ontvangen?  
 

Het zij je vergund, in je levensavond, te oogsten wat je hebt gezaaid. 
Dat velen mogen putten uit de wijsheid waarin je bent gegroeid. 
Dat je ouderdom je niet bedrukt met angst en zorgen,  
maar een voorproef is van de eeuwige vrijheid die op je wacht. 
Levensavond - Een Keltische zegenbede 

      Met hartelijke groet, ds. Arie de Winter 
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‘Rondje Eiland’ in juni 
Samen wandelen is elkaar beter leren kennen. 
        Samen wandelen is delen wat je bezig houdt. 
       Samen wandelen is genieten van wat je ziet. 
 

Ds. Arie de Winter wandelt elke donderdagmiddag een ‘Rondje Eiland’. 
De wandeling duurt ongeveer één uur en is bedoeld om samen in 

gesprek te gaan. Elkaar vertellen hoe het met je gaat, iets delen, iets 
vragen, of gewoon even buiten zijn en de natuur bewonderen.  
Wandel een keer mee! 

 
Route: Pont Nigtevecht - Eilandseweg - Torenweg - Nederhorst den Berg 
- Petersburglaantje - Pont Nigtevecht 
Data: 2 juni - 9 juni - 16 juni - 23 juni - 30 juni om 16.00 uur,        

verzamelen bij het hek van de Dorpskerk. Aanmelden niet nodig. 
 

 
 

Inbreng gastsprekers 
In een aantal gesprekken die gevoerd zijn naar aanleiding van de inbreng van 
gastsprekers in de kerkdienst zijn er nog een aantal tips gedeeld, die de 
kerkenraad heeft overgenomen: 

(1) Wanneer u een praktische of inhoudelijke opmerking wilt doen, steek 
dan de hand op. De koster of ouderling van dienst komt dan naar u toe en 
hoort graag uw opmerking of vraag. Dit komt de orde ten goede en dat is 
voor een predikant, spreker en mede-gemeenteleden fijn. 
(2) Gastsprekers met preekbevoegdheid kunnen in plaats van een 
presentatie geven, ook de verkondiging leiden. Het voornemen van de 
kerkenraad is om die afweging beter te maken, mits vroeg genoeg overleg 
mogelijk is tussen spreker en (gast)voorganger.  

 

 

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. 
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  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Opbrengsten collecten kerkdiensten:  
Stand kozijn:  
Onveranderd : € 31,- 

Ochtend 5 mei 
Ochtend 8 meil 
Ochtend 15 mei 
Ochtend 22 mei 
 

€     41,- 
€     51,60 
€    140,75 
€     92,70 

 

                                    Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken 
 

VAN DE KERKENRAAD 
 

Kort verslag kerkenraadvergadering 19 mei 2016 
De vergadering wordt geopend met gebed. 
* Er zijn leuke reacties gekomen op de ‘Aan Tafel’ actie (17 april). 
* Henno Hennipman stelt zich beschikbaar als ouderling-
kerkrentmeester en Johan Groen als kerkrentmeester.  Er zal nog een 
vrijwilliger gezocht worden voor de coördinatie van het oud-papier en het 
beheer van het Verenigingsgebouw. 
* De goederen die zijn verzameld voor de stichting Stap Verder uit 
Amsterdam Z.O. zullen 24 mei weggebracht worden. 
* Voor het Syrische gezin zijn erg veel spullen aangeboden en 
vrijwilligers om te klussen door gemeenteleden. Veel dank daarvoor. 
* In de zomer worden er weer 3 ouderenmiddagen georganiseerd door 
de diaconie. 
De vergadering wordt afgesloten met gebed en voorbede. 

          Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad, Gerda van Lindenberg 

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 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Avondcollecte 

  5 mei 
  8 mei 
15 mei 
22 mei 
22 mei 

St. Tot Heil des Volks (zending)
Plaatselijk bijzonder kerkwerk 
Mercy Ships 
Nederlands Bijbelgenootschap 
Nederlands Bijbelgenootschap 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

60,50 
65,95 

193,45 
92,54 
16,50 

                              Met vriendelijke groet, de diaconie, Corry Hennipman    

 

Stichting “Stap Verder” Amsterdam 
Namens de organisatie van stichting “Stap Verder” te Amsterdam Zuid-Oost 
hartelijk bedankt voor alle inzameling van goederen die we dinsdag 24 mei 
hebben weggebracht. Geweldig, dat er zoveel gehoor is gegeven aan de oproep 
waardoor we de hele achterbak van de auto vol hebben gekregen. Mooi, dat we 
op deze manier, als gemeente van Jezus Christus onze medemensen mogen 
helpen. 

                                                   Hartelijke groeten namens de diaconie 
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OUDERENMIDDAG 

Deze zomer wil de diaconie weer 3 inloopmiddagen organiseren voor          
65+ dorpsgenoten.  

 Deze gezellige middagen zullen in het Verenigingsgebouw gehouden worden 
op de dinsdagen 14 juni, 12 juli en 9 augustus. 

 Er kunnen tijdens deze middagen spelletjes gedaan worden onder het genot 
van koffie,   thee en fris met wat lekkers. Op 9 augustus zal de middag 

afgesloten worden met een  eenvoudige maaltijd. 
De aanvangstijd van deze middagen is 14.30 uur. De eerste 2 middagen 

zullen tot ± 16.30 uur duren, de laatste middag moet u er rekening mee 
houden dat het wat later zal gaan worden. 

Wij willen u graag verwelkomen op deze zomeractiviteit! 

De diaconie van de PKN-gemeente Nigtevecht. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corry Hennipman 

 

JEUGD 
 
Herinnering Spoorzoekers…………ha spoorzoeker, mocht je thuis nog 
een paasstok hebben liggen, waar natuurlijk alle paaseitjes, het broodhaantje en 
alle andere lekkers vanaf is gesnoept, wil je deze dan weer inleveren in het 
verenigingsgebouw of bij Jos thuis??? Dan kunnen ze volgend jaar weer worden 
gebruikt. Dank!! 

�

Rock Solid 
Afgelopen seizoen hebben we heel wat vrijdagavonden Rock Solid gedraaid. Het 
was een leuke, zinvolle, gezellige periode met ong. 13 kinderen/tieners uit groep 
8 en de 1e klas van de middelbare school.  Onder andere de volgende thema’s 
zijn behandeld op de avonden:  “do you love me” over het belang van een 
liefdevolle omgeving en over mensen die belangrijk voor je zijn, “online with 
God” over de waarde van het gebed, “groupie” over groepsdruk en “lieve wereld” 
over de social media, over bewust nagaan met wie je welke informatie deelt op 
social media. Eén avond hebben we kampvuuravond gehouden en de gezellige 
slotavond hebben we in het zwembad gedaan (Kikkerfort).  
Kids, bedankt voor jullie enthousiaste aanwezigheid!  En tot volgend jaar! 
        Groetjes, Jacco en Marieke 
  

Volgend verslagje is geschreven door iemand die bij Rock Solid 
zat: Na alweer een week gewacht te hebben is het weer zover, eindelijk weer 
Rock Solid. 
Snel op de fiets stappen en alvast bedenken wat voor spelletjes we gaan doen. 
Als ik aan kom, hangt er al meteen een vrolijke sfeer. 
Nog effe een drankje drinken en een beetje kletsen voordat we gaan beginnen. 
En eindelijk “YESS” we gaan beginnen. 
Na een lange tijd leuke spelletjes gedaan te hebben is het toch jammer genoeg 
voorbij. 
Dan maar weer iedereen uitzwaaien en naar huis fietsen. 
Ik kan nu al niet meer wachten op volgende week!....... 
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 COMMISSIES 
 

Eerste zangavond met liederen uit Hemelhoog was erg gezellig.  
Afgelopen zondagavond hebben we heerlijk gezongen uit Hemelhoog onder 
begeleiding van Mark, Ruud en Dianne. Alle gekozen liederen uit de 
onderstaande lijst hebben we geoefend. Komende weken is dit vast te merken!  
Tijdens de avond hebben we van een paar liederen ook het Bijbelgedeelte 
gelezen waar het lied over ging. Vaak zing je gewoon hele Bijbelverzen. De 
reacties van de aanwezigen waren heel positief.  
Dus na de zomervakantie gaan we weer een zangavond organiseren. 

De muziekgroep en eredienstcommissie 
 
Mooiste liederen uit Hemelhoog 

 
dienst aanvangslied 

24-apr   200 U zij de Glorie 

1-mei   16 Als een hert dan verlangt naar 
water 

5-mei Hemelvaartsdag 216 Kroon Hem met gouden kroon 

8-mei   624 Vreugde, vreugde, louter 
vreugde 

15-mei Plusdienst, 1e 
Pinksterdag 

332 Gezegend is de Vader 

22-mei   667 Wees stil voor het aangezicht 
van God 

29-mei   687 Maak ons tot een stralend licht 

5-jun Heilig 
Avondmaal 

517 Aan uw tafel 

12-jun   4 Psalm 8 

19-jun Plusdienst 609 Machtig God, sterke Rots 

26-jun   460 Ik zal er zijn 

3-jul   627 Abba, Vader 

10-jul   338 ‘k Stel mijn vertrouwen 

17-jul   354 Mijn Redder 

24-jul   38 Mijn hulp is van U, Heer 

31-jul   47 Familie 

 

EEN HEERLIJKE DAG 
Op zaterdag 21 mei staan Eveline en ik precies om kwart over acht klaar bij de 
kerk. Hugo, de oom van Eveline komt er al aan, hij fietst ook mee. We 
vertrekken op tijd en worden uitgezwaaid door de tante van Eveline en door 
Annika. Bij het Gein sluit Jan bij ons aan. Hij staat al op de brug te wachten. Zo 
fietsen we met z’n vieren richting het Amsterdam Rijn kanaal.  
Eveline ziet veel leuke dingen onderweg, waarvoor zij regelmatig moet stoppen 
om een foto te nemen. Wanneer we haar even niet meer zien wachten we op 
haar. “Eveline is zoek”, zegt Jan. We wachten vijf minuten, dan gaat de telefoon, 
“Waar zitten jullie? De GPS zegt dat ik linksaf moet”. 
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 “ Nee, we gaan eerst rechtdoor en straks rechtsaf “. We wachten tien minuten 
en dan komt Eveline er al aan fietsen. 
We fietsen over de bruggen van het 
kanaal en het IJ, maken een fotostop in 
Durgerdam en fietsen verder door 
Ransdorp en Zuiderwoude.  
We horen weidevogels, zoals de grutto 
en de tureluur, evenals karekieten en 
rietzangers. Langs de berm is het een 
vrolijke boel met fluitenkruid, 
boterbloemen, klaver en 
koekoeksbloemen.  

In Monnikendam is het gezellig druk. We nemen een pauze en worden 
getrakteerd op heerlijke taart, koffie of chocolademelk. We zitten bijna onder de 
prachtige Speeltoren. Hier bezoeken we ook de mooie St. Nicolaaskerk die pas 
gerestaureerd is. Deze kerk is gebouwd tussen 1400 en 1600. Er is prachtig 
houtsnijwerk in het koor en bij de preekstoel. Na een half uur gaan we verder 
richting Ilpendam waar we de pont nemen over het Noord-Hollands Kanaal. We 
fietsen een stukje langs het kanaal en slaan dan af richting de Wijde Wormer.   
Op de Noorderweg krijgen we een straffe wind tegen, maar dan zijn bijna bij de 
Zaanse Schans. Om 13.30 uur, wanneer we 60 km gefietst hebben komen we 
daar aan.  
We vinden een bankje aan de Zaan en genieten van de zon en onze 
boterhammen.  
Er lopen hier heel veel toeristen rond die vooral zichzelf fotograferen met de 
Zaan als achtergrond. Wij kijken hier wat rond en dan fietsen we langs de Poel 
en de Jagersplas richting het Twiske. De wind is hier nog steeds tegen. Bij een 
groot terras aan het water in het Twiske rusten we opnieuw uit en lessen onze 
dorst. Wanneer we verder fietsen komen we weer bij het Noord-Hollands kanaal, 
voor 0,25 E worden we met de pont overgezet. We fietsen langs het 
volkstuinencomplex Kweeklust en zien de toren van Durgerdam in de verte. Nu 
fietsen we weer over de Schellingwoude brug terug. Omdat de accu van Jan bijna 
leeg is, maken we nog een uitstapje naar de Indische Buurt van Amsterdam. Hier 
zijn terrasjes genoeg om nog een pauze te nemen. Na een poosje kunnen wij en 
de accu er weer tegen. We fietsen richting ons startpunt. Bij de brug van 
Driemond nemen we afscheid van Hugo en Jan. Zij fietsen met flinke vaart door 
het Gein. Wij gaan verder naar Nigtevecht. Bij de kerk ontmoeten we de leiding 
en de spoorzoekers kinderen die juist even  buiten zijn.  
Jippie ! Het is gelukt, 105 km fietsen voor de Mission schools in Pakistan. 
Hoeveel geld deze sponsoractie heeft opgebracht weten we nog niet precies, 
maar daar hoort u nog van.  
                        

    Met dank !  Namens de zendingscommissie, Eveline en Henny 
 

DIVERSEN 
 

HERINNERING BIDSTOND 

Op dinsdag 17 mei hadden we met 6 gemeenteleden een mooie bidstond in de 
kerk. We hebben wat liederen gezongen, stukje uit de bijbel gelezen, 
gebedspunten opgeschreven en daarvoor gaan danken/bidden. Het is bijzonder 
om dit samen te mogen doen. Ter herinnering: de volgende keren zijn op 
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dinsdag 7 juni en dinsdag 28 juni 20.00-20.45 uur. Weet je welkom in het 
aandragen van gebedspunten of om er natuurlijk zelf bij te zijn! 

                                                                   Dianne Kroon 

 

Dank! 

 

De kledinginzameling van Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in Nood die op                     
23 april in Nigtevecht is gehouden, heeft 
600 kilo kleding opgebracht voor 
Cordaid Mensen in Nood.  

 
Sam’s Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken! 
Met het aantal opgehaalde kilo’s worden projecten gesteund van Cordaid Mensen 
in Nood. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie of over de gesteunde 
projecten kijk op www.samskledingactie.nl 
 
De vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zijn van plan om op termijn weer een 
kledinginzameling te organiseren voor Sam’s Kledingactie. Om de actie ook dan 
weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu de kleding 
hiervoor te bewaren. Mocht u echter eerder uw kleding aan ons willen geven, 
kunt u voor de dichtstbijzijnde container- of depotadressen bellen naar  
tel. 073-6871060 of kijken op www.samskledingactie.nl. 
 

 

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.  

Adres: Kerkelijk Centrum DE Bron, Middenweg, hoek Hugo de Vrieslaan 
Amsterdam Watergraafsmeer. 
Hartelijke groet, Ria Vedder 

 

AGENDA 
Voedselbank Weesp Iedere donderdag, 12.30 -13 uur, spullen brengen 

Gebedsbijeenkomst Dinsdag 7 en 28 juni, 20.00 - 20.45 uur, kerk 
Rondje pontje 
wandeling 

Donderdag 2, 9, 16, 23 en 30 juni, 16 uur, kerk 

EO-jongerendag 

 

Zaterdag 4 juni, 11.30 uur Verenigingsgebouw 
(vertrek van de bus), GelreDome Arnhem,  
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Lenteconcert 

Amsterdam 

Zaterdag 4 juni, Centrum De Bron, Middenweg 

Ouderenmiddag Dinsdag 14 juni, 12 juli en 9 augustus,  
14.30 – ong. 16.30 uur, Verenigingsgebouw 

Afscheid oudste 

spoorzoekers 

Zondag 10 juli, 10 uur, kerk 

Vakantie bijbel dagen Woensdag 20 t/m vrijdag 22 juli 

 
 
 

 

COLOFON COPIJ 

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op : 

Zaterdag 25 juni 2016 

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 :  
4 en 25 juni 

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

Kopij graag inleveren uiterlijk op : 

17 juni 

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 

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 

 

 
 
 
 

BIJBELLEESROOSTER 

juni  16 do Numeri 17:1-15 

6 ma Numeri 14:26-45 17 vrij Numeri 17:16-28 

7 di Lucas 7:18-28 18 za Lucas 8:19-25 

8 wo Lucas 7:29-35 19 zo Lucas 8:26-39 

9 do Lucas 7:36–8:3 20 ma Lucas 8:40-56 

10 vrij Lucas 8:4-18 21 di Lucas 9:1-9 

11 zat Numeri 15:1-16 22 wo Lucas 9:10-17 

12 zo Numeri 15:17-31 23 do Lucas 9:18-27 

13 ma Numeri 15:32-41 24 vrij Lucas 9:28-36 

14 di Numeri 16:1-19 25 zat Lucas 9:37-50 

15 wo Numeri 16:20-35 26 zo Lucas 9:51-62 


