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Zondag 25 september Doopdienst
10.00 uur ds. G.J. Codée, Maarssen, m.m.v. de cantorij
Collecten : 1e Vredeswerk; 2e kerk
Oppas
: Rachel Kroon - Marinka Buurman
Koffie
: Hijmen van Lindenberg
Zondag 2 oktober
10.00 uur mw. K. Smit – van den Berg, Baambrugge
Collecten : 1e Kerk en Israël; 2e kerk
Oppas
: Ellen de Haan - Nel van den Broek
Koffie
: Nelleke Holtmanns
19.00 uur ds. W.P. Vermeulen, Utrecht
Collecte
: kerk
Zondag 9 oktober
10.00 uur ds. A.S. de Winter m.m.v. de cantorij
Collecten : 1e Helpt U Hopen ; 2e kerk
Oppas
: Sara Kroon - Maura Kruijning
Koffie
: Emmy van der Greft
Zondag 16 oktober
10.00 uur ds. C. van Dorp, Garderen
Collecten : 1e Werelddiaconaat; 2e kerk
Oppas
: Yannick Sebukozo - Marieke van der Bijl
Koffie
: Kees Creemer
19.00 uur ds. A.S. de Winter
Collecte
: kerk
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RONDOM DE DIENSTEN
Zondag 25 september 10.00 uur wordt Efraïm de Winter
gedoopt in een feestelijke dienst, die een extra muzikale tint
zal krijgen door de medewerking van de cantorij. De
schriftlezing zal zijn uit Jeremia 31:7-11 en 15-20.
Ook op 9 oktober 10.00 uur zal de cantorij medewerking
verlenen aan de dienst. Voor deze dienst is de schriftlezing en
tekstkeuze nog onbekend. De Woordverkondiging en cantorijen samenzang zullen één geheel gaan vormen en ons
meenemen in geloofsverdieping en -beleving.
Gezegende diensten gewenst!

1ste Fase belijdenis
Een aantal tieners uit de gemeente bereidt zich voor op de 1ste
Fase belijdenis en komt bij elkaar om daarover te praten en
denken. De juiste data waarop we bij elkaar komen zijn: 3, 24
en 31 oktober, van 19.30-20.30 uur bij ds. Arie thuis.
• In de plusdienst van 6 november sal de feestelijke 1ste Fase belijdenis
plaatsvinden. Bidt u voor hen, opdat sij de keuse sullen maken om hun
geloof en toewijding aan Jesus te vergroten?

COMMISSIES
Startdag
Wij – als startdagcommissie – kijken terug op een mooie startdag en hopen dat u
en jij ook genoten hebt. Mocht dit niet zo zijn, laat het ons gerust weten, dan
kunnen wij er wat mee voor het komende jaar.
Graag willen wij een woord van dank richten aan de mensen die hun huis en hun
tuin met de gemeente wilden delen, namelijk Jan en Nel, Sem en Jacobien,
Johan en Ina en Jacco en Dianne. Veel dank! Zonder jullie hadden we “het delen”
niet in de praktijk kunnen brengen. Ook willen wij de band bedanken (met Mark,
Esther en Thijmen ea) die hun geweldige muziek met ons wilde delen. En
natuurlijk dank aan al die mensen die hun heerlijke hapjes met ons wilden delen!
Mocht u of jij nog eens terug willen
kijken: Er hangt een fotocollage in het
Verenigingsgebouw en er zijn vele
foto’s te vinden op de website.
Allerlei activiteiten gaan weer
beginnen en we hopen dat er tussen
de gemeenteleden veel gedeeld gaat
worden!!
Met vriendelijke groet, de
startdagcommissie, Marian, Nieske,
Christa, Carla, Rolinka en Marieke
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Opbrengsten collecten kerkdiensten:
€
€
€
€
€
€

Ochtend 14 augustus
Ochtend 21 augustus
Ochtend 28 augustus
Ochtend 4 september
Avond 4 september
Ochtend 11 september

77,95
Stand kozijn:
85,40
onveranderd € 33,50
82,80
83,70
69,05
106,85
Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken

DIACONIE
Helpt u hopen markt
Op 24 september a.s. wordt er in en rond de dorpskerk een “ Helpt u hopen”
markt georganiseerd. De markt zal zijn van 11 – 15 uur.

• Er sal een boekenmarkt sijn en diverse activiteiten voor
kinderen. Ook sullen de beroemde, selfgebakken, appelflappen
van Henk en Carla Holtmanns worden
verkocht. Natuurlijk is er gelegenheid om
koffie en thee te drinken.
De opbrengst van deze markt is bestemd voor de kinderen
van ons Oeganda project. Het doel is, om dit jaar geld in te
zamelen ter ondersteuning en uitbreiding van kooklessen op
school. Voor deze kooklessen zijn o.a. pannen, pollepels,
bakvormpjes , bakmeel, olie, suiker, zout, lucifers,
houtskool, en schriften om recepten in op te schrijven,
nodig.
Helpt u mee?????????

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.

Collecten
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte

14 augustus
21 augustus
28 augustus
4 september
11 september

ZOA
Plaatselijk bijzonder kerkwerk
Victory4ALL
Missionairwerk
Jeugdwerk (HGJB)

€ 67,90
€ 74,80
€ 181,81
€ 68,80
€ 108,50

Met vriendelijk groet, de diaconie, Corry Hennipman
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BIJBELLEESROOSTER
september
26 ma
27 di
28 wo
29 do
30 vrij

Genesis 28:10-22
Genesis 29:1-20
Genesis 29:21-35
Genesis 30:1-21
Genesis 30:22-43

oktober
1 zat
2 zo
3 ma
4 di

Lucas 16:19-31
Lucas 17:1-10
Genesis 31:1-16
Genesis 31:17-35

5 wo
6 do
7 vrij
8 za
9 zo
10 ma
11 di
12 wo
13 do
14 vrij
15 zat
16 zo

Genesis 31:36–32:1
Genesis 32:2-22
Genesis 32:23-33
Genesis 33:1-17
Lucas 17:11-19
Lucas 17:20-37
Genesis 33:18–34:18
Genesis 34:19-31
Genesis 35:1-29
Genesis 36:1-8(43)
Psalm 121
Lucas 18:1-8

AGENDA
Voedselbank Weesp
Gebedsbijeenkomst

Iedere donderdag, 12.30 -13 uur, spullen brengen
Dinsdag 25 okt, 22 nov, 20.00-20.45 uur, kerk

Markt “Helpt u
Hopen”
Voorbereiding 1e fase
belijdenis
Sponsorloop
Logos Hope

Zaterdag 24 september, 11-15 uur, kerk
Maandag 3, 24 en 31 oktober, 19.30-20.30 uur, bij
ds. Arie thuis
Zaterdag 24 september (mail:
info@familiehoogendoorn.com)

COPIJ

COLOFON
Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken
op saterdag, en wordt gratis besorgd op elk adres in
Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestante
gemeente wonen.
Verschijningsdata van het Contactblad 2016 :
5 en 26 november en 17 december

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :

Zaterdag 15 oktober 2016
Kopij graag inleveren uiterlijk op :

7 oktober

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

4

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

