Contactblad
van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht
www.kerknigtevecht.nl
(60e jaargang, nr. 17)

Zaterdag 17 december 2016
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KERKDIENSTEN
Zondag 18 december 4e Advent
10.00 uur kand. mw. E. van Schie, Gouda
Collecten : 1e Stichting Havenlicht; 2e Kerk
Oppas
: Marieke van der Bijl – Joas van der Linden
Koffie
: Janda van Zadelhoff
19.00 uur drs. J. Mulder, Hilversum
Collecte
: Kerk
Zaterdag 24 december Kerstnachtdienst
22.00 uur ds. A.S. de Winter, m.m.v. de cantorij olv F. van Gils en het
koperenensemble olv C. van Alphen
Collecte
: Kerk
Zondag 25 december Kerstfeest
10.00 uur ds. A.S. de Winter
Collecten : 1e Kinderen in de knel: 2e Kerk
Oppas
: Lisette Groen – Tessa van der Linden
Koffie
: Bia van de Meent
Zaterdag 31 december Oudjaarsdag
19.00 uur ds. A.S. de Winter
Collecte
: Plaatselijk bijzonder kerkenwerk
Zondag 1 januari Nieuwjaarsdag
10.30 uur ds. A.S. de Winter
Collecten : 1e Nederlands Bijbelgenootschap; 2e Kerk
Oppas
: Kids in de dienst
Koffie
: Ria Vedder
Zondag 8 januari
10.00 uur ds. J. de Jong, Baambrugge
Collecten : 1e Helpt U Hopen; 2e Kerk
Oppas
: Jolande Tinholt – Henk den Hartog
Koffie
: Nelleke Nobel
19.00 uur nog niet bekend
Collecte
: Diaconie
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RONDOM DE DIENSTEN
Zaterdagavond 24 december 22.00 uur, Kerstavond, vieren we een
Kerstnachtdienst. Het evangelie van de geboorte van Jezus wordt gelezen,
bezongen en vertolkt in samenzang en muziek. We lezen Lucas 2:1-20 waarin de
herders te horen krijgen dat de Redder is geboren en zij hem vereren met een
bezoek. We lezen ook Psalm 23, de Herderspsalm, want dit jaar overdenken we
het Kerstevangelie vanuit het perspectief van de herders.
De cantorij onder leiding van Floris van Gils en het koperensemble onder leiding
van Cor van Alphen verlenen medewerking aan de dienst. Na afloop is er rondom
vuurkorven iets vwarms) te drinken.
Op 1ste Kerstdag 25 december 10.00 uur
klinkt opnieuw de blijde boodschap van Jezus’
geboorte uit Lucas 2:1-11. We lezen ook 2:2224 en 36-40, waarin Jezus’ besnijdenis
plaatsvindt en een oudere vrouw, Hanna, vol
geluk is bij het zien van het kind Jezus. We
overdenken het kerstevangelie via haar
perspectief en vragen ons af: wat maakt het
leven van de oude Hanna zo waardig, zinvol en
vol geluk?
Tegen het einde van de dienst krijgen we ook
de kerststallen te zien die door de kinderen
gemaakt zijn tijdens de afgelopen
Adventsperiode!
Op Oudjaarsavond, 31 december 19.00 uur, sluiten we het jaar af in een
korte avonddienst. We lezen uit de nieuw-testamentische brief 1 Johannes 1.
Op Nieuwjaarsdag, 1 januari 10.30 uur, openen we het jaar 2017 met het
lezen van 1 Johannes 2:1-17, waarin jong en oud wordt aangemoedigd om sterk
te blijven in Jezus Christus en in zijn licht te blijven. Dat lijkt me een goed
voornemen!
U/jij bent van harte welkom de feestdagen in de kerk te komen vieren!

VANUIT DE GEMEENTE
Kerstloop
Voor wandelaars en hardlopers uit Nigtevecht, die er óók van houden om een
moment stil te staan…is er een Kerstloop. Deze Kerstloop is op
woensdagavond 21 december en gaat van kerk tot kerk. Om 19.45 uur is
de start bij de Dorpskerk van Nigtevecht, waarna we de Vecht oversteken met de
pont, die voor deze gelegenheid sfeervol verlicht zal zijn door Yolanda. De loop
gaat vervolgens naar de Willibrordkerk te Nederhorst den Berg, waar
gelegenheid is om even ‘stil te staan’, door middel van het aansteken van een
kaarsje. Bij terugkomst in Nigtevecht sluiten we af met een drankje.
Sportief en liefhebber van sfeer? Meld je dan aan voor deze 5,5
kilometer Kerstloop bij: dsariedewinter@gmail.com of
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KRINGEN
Gesprekskring
Eens in de drie weken komen er op donderdagochtend een aantal gemeenteleden
bijeen om samen koffie te drinken, een Psalm te lezen en die te bespreken.
Weet u hartelijk welkom om aan te sluiten.
De data in het komende jaar zijn vastgesteld op: DV. 12 januari, 2 en 23
februari, 16 maart, 6 april, 11 mei en 1 juni. We komen van 10.00-11.30
uur bijeen in het Verenigingsgebouw.
Ds. Arie de Winter

VAN DE KERKENRAAD
Kort verslag van de kerkenraadvergadering van 1 december 2016
De vergadering wordt geopend met het lezen van de droom van Jozef uit
Mattheus 1:18-22 en Hemelhoog 143: het Lied van het Licht en vervolgens wordt
er voor gegaan in gebed.
* Dit jaar zal als bezinningsonderwerp het rapport van de PKN “Kerk 2025:
waar een Woord is, is een weg” in gedeeltes behandeld worden tijdens de
kerkenraadsvergaderingen. In deze vergadering worden daaruit de hoofdstukken
1 en 2 besproken. In januari zal over dit thema een toerustingsavond voor de
kerkenraad gehouden worden onder leiding van Nynke Dijkstra. Ook zal dit
onderwerp aan de orde komen tijdens de gemeenteavond op 30 januari.
* De nieuwe opstelling tijdens de avonddiensten wordt positief ontvangen.
* De jeugdgroepen hebben al een aantal bijeenkomsten achter de rug. Deze
worden enthousiast bezocht.
* De zendingscommissie gaat het project van Gert en Rieneke van de Pol
financieel ondersteunen. Zij worden in januari door de GZB uitgezonden naar
Malawi.
De vergadering wordt afgesloten met een overdenking over advent en gebed en
voorbede.
Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad, Gerda van Lindenberg

Afscheid
Van Hans en Wyke van Nigtevecht ontvingen we onderstaande brief, waarin zij
aangeven dat zij als gezin onze gemeente gaan verlaten en zich willen aansluiten
bij een andere gemeente. We vinden dat heel jammer dat zij ons gaan verlaten
en zullen hen missen. Zij waren de afgelopen jaren betrokken gemeenteleden en
hebben zich voor verschillende taken in onze gemeente ingezet, als ouderlingkerkrentmeester, leiding Spoorzoekers, leiding Koffie mét, Vakantie Bijbel
Dagen. Daar zijn we hen dankbaar voor. Al gaan zij nu naar een andere
gemeente dan mogen we geloven dat we in Christus met hen verbonden blijven.
Wij willen hen Gods zegen toewensen.
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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
Avondcollecte

€ 146,80
Plaatselijk bijz. kerkwerk
20 november
Wilde Ganzen
27 november
€
93,90
Pastoraat
4 december
€
88,32
Pastoraat
4 december
€
33,80
Met vriendelijk groet, de diaconie, Corry Hennipman

Uitnodiging voor het ouderenkerstfeest
Bent u 65 jaar of ouder, dan verwelkomen wij u graag op het kerstfeest.
Dit kerstfeest wordt gehouden op donderdag 22 december a.s.
Om 14.45 uur bent u van harte welkom in het verenigingsgebouw aan de
Dorpsstraat 43.
Na koffie, thee en banket gaan we naar de kerk, waar we onder
begeleiding van de piano de door u gekozen kerstliederen zullen zingen
en ds. A. de Winter een korte meditatie zal houden.
Daarna gaan we terug naar het verenigingsgebouw, waar we onder het genot
van een hapje en een drankje naar het kerstverhaal zullen luisteren.
Na de gezamenlijke maaltijd willen we rond 19.00 uur het kerstfeest
afsluiten.
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Laat het ons weten als U, Jij, iemand kent die 65 jaar of ouder is en in ons dorp woont en
die misschien ook graag naar het ouderenkerstfeest wil komen maar geen uitnodiging
heeft ontvangen. Dit willen wij graag horen!! Wij kunnen dan diegene ook een
persoonlijke uitnodiging sturen.

Helpt U Hopen
Zie de bijgevoegde nieuwsbrief bij dit contactblad.
Dit jaar kregen de kinderen voor Kerst 1 kg vlees, meel , suiker,rijst en zeep. Ze
zijn enorm dankbaar en blij en bedanken een ieder die hieraan heeft bijgedragen
om dit mogelijk te maken.

Namens alle kinderen van ons project Helpt u Hopen heel hartelijk dank voor uw
bijdrage in 2016. Een gezegende Kerst gewenst en alle goeds voor 2017!!
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Opbrengsten collecten kerkdiensten:
Ochtend 20 november
Avond 20 november
Ochtend 27 november
Ochtend 4 december

€
€
€
€

115,07 Stand kozijn:
50,65 Ongewijzigd: € 39,80,60 Gift: € 2.000,99,40 t.b.v. onderhoud begraafplaats
Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken

COMMISSIES
Zendingscommissie
In de week voor kerst wordt het blad “Leven.nu” bij elke Nigtevechter bezorgd.
Het thema dit jaar is “Volg de Ster”.
Omdat het rondbrengen van dit blad best tijdrovend is, vragen wij u om
ons daarbij een handje te helpen. Op zondag 18 december kunt u na de
dienst een stapeltje blaadjes voor uw straat of een straat bij u in de buurt
meenemen om ze huis aan huis te bezorgen. U maakt ons daar enorm blij
mee.

Het jaar zit er weer bijna op. We kunnen terugzien op een jaar waarin wij veel
mooie zendingsdoelen financieel konden steunen. Wij willen u hartelijk danken
voor de giften waardoor u dit allemaal mogelijk hebt gemaakt.
Een paar weken geleden kregen we bericht van de thuisfrontcommissie van Gert
en Rieneke van der Pol (onze oud-predikant en zijn vrouw). Zij worden in januari
uitgezonden via de GZB naar Malawi.
• Rieneke gaat zich als verpleegkundige inzetten om in en vanuit het
Hospital de palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase) te verbeteren
en uit te breiden. Ze gaat deze zorg bieden in het ziekenhuis en bij
mensen thuis, in de dorpen rondom Ekwendeni. Daarnaast gaat ze andere
verpleegkundigen trainen en begeleiden.
• Gert gaat de presbyteriaanse kerk in Noord-Malawi (CCAP Livingstonia)
helpen om haar droom werkelijkheid te laten worden: dat in het leven van
de plaatselijke gemeenten en van de kerk als geheel interactieve
bijbelstudie een centrale plaats heeft. In Noord-Malawi is de kerk hard
gegroeid. Dat is mooi, maar veel mensen zijn nog niet of nauwelijks in de
Bijbel thuis. Het is geweldig dat de kerk dat onderkent en er werk van
maakt: mensen stimuleren en toerusten om samen de Bijbel te lezen, om
met elkaar te delen wat die woorden met je doen en elkaar te helpen de
verbinding te leggen met het leven van elke dag.
De zendingscommissie heeft veel respect voor de stap die Gert en Rieneke
samen met God hebben genomen. Wij willen ze de komende tijd dan ook graag
financieel gaan ondersteunen. Wanneer u Gert en Rieneke wilt volgen kan dat via
www.care4malawi.nl
We wensen u mooie, gezegende kerstdagen.
Hartelijk groet Ellen, Eveline en Janda
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AGENDA
Voedselbank Weesp
Gesprekskring
16+ Aan tafel

Iedere Donderdag, 12.30 -13 uur, spullen brengen
Donderdag 12 jan, 2 en 23 febr, 16 maart, 6 april,
11 mei en 1 juni, 10-11.30 uur, Ver. Gebouw
Zondag 18 dec, 13.00 uur met lunch

Lichtjestocht

Donderdag 22 december, 18.30 uur, De Flambouw

Rock Solid

Vrijdag 23 dec, 13 en 27 jan, 19.30 -21.30 uur,
Ver. gebouw
Dinsdag 20 dec, 10, 31 jan 20.00-20.45 uur, Kerk

Gebedsbijeenkomst
Kerstloop van kerk tot
kerk

Woensdag 21 dec, 19.45 uur, Kerk

Ouderenkerstfeest

Donderdag 22 dec, 14.45 - 19 uur, Ver. gebouw

DIVERSEN
Wandel langs het kerstverhaal tijdens de Lichtjestocht 2016!
Op 22 december 2016 organiseert CBS De Flambouw in Nigtevecht weer een
lichtjestocht. Vanaf 18.30 uur kunnen alle kinderen, samen met hun ouders, opa,
oma of andere bekenden, een bijzondere wandeling maken langs 10 beroemde
taferelen uit het kerstverhaal. De sprookjesachtige tocht wordt verlicht met
honderden kaarsjes.
De wandelroute van ongeveer 1,5-2 km begint bij de samenwoonschool en voert via
Petersburg, Oostzijdsestraat, door het ‘parkje’ naar de Dorpsstraat. Vervolgens gaan we
verder via de Nieuweweg en de Jhr. Huydecoperstraat en door naar de
Ambachtsheerensingel. Via Klein Muiden en een stukje van de Garstenstraat eindigt de
route dan bij de school. We zorgen ervoor dat er na afloop bij de school voor iedereen wat
lekkers klaar staat.

Lijkt het u leuk deze echte kerstsfeer ook mee te maken, maar heeft u geen
kinderen op de Flambouw? Dat kan, de lichtjestocht is bedoeld voor alle
kinderen! Stuur een mail naar mschweppe@vechtstreekenvenen.nl. U krijgt dan
een startbewijs met tijd. We starten in groepen om opstoppingen zoveel mogelijk
te voorkomen. Het is op de avond zelf ook nog mogelijk om aan te sluiten, maar
om te grote groepen bij de taferelen te voorkomen vinden we het fijn als u zich
aanmeldt.
We hopen u te zien op 22 december! Mirjam Schweppe, CBS de Flambouw
P.S. Woont u langs de route, dan zou het fijn zijn als u een lantaarn, vuurkorf of
lichtje in uw tuin aansteekt. Daar wordt de route nog gezelliger van.

BIJBELLEESROOSTER
december
19 ma
20 di

30 vrij
31 za

Jesaja 7:18-25
Filippenzen 4:1-9
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Jesaja 10:28-34
Jesaja 11:1-10

21 wo
22 do
23 vrij
24 zat
25 zo
26 ma
27 di
28 wo
29 do

Filippenzen 4:10-23
Jesaja 8:1-10
Jesaja 8:11-23a
Jesaja 8:23b–9:6
Johannes 1:1-14
Jesaja 9:7-16
Jesaja 9:17–10:4
Jesaja 10:5-19
Jesaja 10:20-27

januari
1 zo
2 ma
3 di
4 wo
5 do
6 vrij
7 zat
8 zo

Psalm 67
Matteüs 1:1-17
Matteüs 1:18-25
Matteüs 2:1-12
Matteüs 2:13-23
Matteüs 3:1-17
1 Kronieken 28:1-10
1 Kronieken 28:11-21

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.

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :

Zaterdag 7 januari 2017

Verschijningsdata van het Contactblad 2017 :
7 januari, 28 januari, 18 februari, 11 maart, 1 april, 22 april, 13
mei, 3 juni, 24 juni (periode van 4 weken), 22 juli, 12 augustus,
2 september, 23 september, 14 oktober, 4 november, 25
november, 16 december

Kopij graag inleveren uiterlijk op :

31 december 2016

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

PERSBERICHT en
OVERWEGINGEN
‘Nodig met Kerst een Syrische vluchteling uit’
AMERSFOORT - Stichting Evangelie & Moslims en de IZB roepen christenen op
om tijdens de komende Kerstdagen Syrische vluchtelingen uit te nodigen.
Veel Syriërs die vorig jaar naar Nederland kwamen hebben inmiddels een woning
gekregen. Daarmee breekt voor hen een nieuwe fase aan: het
inburgeringsproces. De twee organisaties roepen op om deze vluchtelingen te
laten ervaren dat ze welkom zijn in een nieuwe gemeenschap.
‘Christenen en moslims uit Syrië zijn van huis uit gewend om feestdagen te
vieren met buren en bekenden’, zegt Cees Rentier, directeur van de stichting
Evangelie & Moslims. ‘Het begint bij een persoonlijk bezoek, om nader kennis te
maken en hen uit te nodigen. De gastvrijheid zal zeer op prijs worden gesteld.’
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Meer informatie, tips en enkele Syrische liedteksten zijn te vinden op: www.evangeliemoslims.nl of bij Cees Rentier, directeur E&M, tel. 033 - 465 92 90

Tweede Kerstdag
´goede kerstdagen gehad...?´
vragen we aan elkaar...
met onze gedachten alweer bij
het komende feest...
De geur van dennenaalden
zal weldra verdrongen worden door
de geur van oliebollen en bisschopswijn
´goede kerstdagen gehad...?´
ach... wat is goed...
een goed nachtmis
een goed diner
een goed gezelschap
een goede wijn...
ik hoop het voor jou die dit leest
het is je van harte gegund
ik hoop ook dat er
naast goede momenten
ook god-delijke momenten waren
momenten van stilte en inkeer
van het gevoel dat
`God met ons´ was...
weerspiegeld
in de glimlach van een jonge moeder
en in de oog-opslag van een pasgeboren kind
Goede kerstdagen gehad...?

Gebed op oudjaar of daar omtrent
Voor het aangezicht van de Eeuwige
spreken wij onze dankbaarheid uit
over zoveel, dat ons dit jaar goed deed:
onverwachte troost en bemoediging,
de liefde van een medemens,
de verwondering geliefd te zijn,
de ervaring, dat ons leven een zin heeft,
het geheim van de Aanwe-zigheid - soms even -,
de ervaring van geluk
bij een lied,
bij het delen van het brood,
bij een woord waarmee we verder konden.
Voor het aangezicht van de Eeuwige
spreken wij ook ons verdriet uit,
over wat teleurstellend was,
over breuken die pijn deden en onherstelbaar zijn,
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over het verlies van naast-staanden
die van ons heengingen door de dood.
Op avonden als deze bezoeken ons de herinneringen
en vervullen ons met dankbaarheid en verdriet.
Voor het aangezicht van de Eeuwige
spreken wij uit, geschokt en verward te zijn
vanwege al die onbekenden,
voor óns naamlozen, bekend en geliefd bij anderen,
die ook dit jaar weer stierven als slachtoffer
van oorlogen, onderdrukking, marteling en honger.
Het lot van zoveel vluchtelingen grijpt ons aan.
Voor het aangezicht van de Eeuwige
spreken wij ook van onze hoop.
Want zo doorgaan kan het toch niet?
Eeuwige zie toch om naar
volken zuchtend onder dictaturen,
volken gevangen in hun ‘vrijheid’,
volken gewalst onder oorlog en geweld.
Wees nabij de helpers van armen in ons midden,
mensen zoals wij met al hun persoonlijk verdriet en vreugde.
Zie toch naar hen om
en neem ons in uw dienst.
Eeuwige,
in uw handen zijn onze tijden.
Wij hopen op de innerlijke sterkte
om daarin te dragen, wat niet veranderd kan worden.
Wij hopen de moed te vinden
om te veranderen, wat wel veranderd kan worden.
Wij tasten naar de wijsheid
om het één van het ander te onderscheiden.
Jan de Jongh
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