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Zaterdag 13 mei 2017

Zondag 14 mei Moederdag
10.00 uur ds. S. Zijlstra, Heemstede
Collecten : 1e Helpt U Hopen; 2e Kerk
Oppas
: Lisette Groen – Nieske Veldhuisen
Koffie
: Jos van der Linden

10.00 uur
Collecten
Oppas
Koffie
19.00 uur
Collecte

Zondag 21 mei
kand. mw. A.C. Winter, Amsterdam
: 1e St. Gain; 2e Kerk
: Tessa van der Linden – Marieke van der Bijl
: Marian Kruijning
ds. A.S. de Winter
: Kerk

Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag
9.30 uur ds. A.S. de Winter
Collecte
:1e Red een kind; 2e Kerk
Geen oppas: kids mee in de dienst
Koffie
: Emmy van der Greft
Zondag 28 mei
10.00 uur ds. A.S. de Winter
Collecten : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk
Oppas
: Ellen de Haan – Rachel Kroon
Koffie
: Kees Creemer
Zondag 4 juni Pinksteren
10.00 uur ds. A.S. de Winter m.m.v. cantorij
Collecten : 1e Victory4all; 2e Kerk
Oppas
: Irene Udo – Maura Kruijning
Koffie
: Nelleke Nobel

1

RONDOM DE DIENSTEN
Op Hemelvaartsdag 25 mei 9.30 uur lezen we diverse teksten uit het Nieuwe
Testament, die elk een inzicht geven in de betekenis van de hemelvaart van
Jezus Christus. Eén daarvan is bijvoorbeeld: ‘Want Christus is binnengegaan in
de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons’
(Hebreeën 9:24), waarin Jezus wordt voorgesteld als een hogepriester die voor
ons bidt om verzoening. Zo zijn er meer Nieuw-testamentische verwijzingen naar
de hemelvaart. Enkele daarvan zullen de revue passeren.
Op 28 mei 10.00 uur lezen we Psalm 110. Van oudsher is dat een psalm die
veel gelezen wordt rond Hemelvaart. Wanneer u thuis de psalm alvast doorleest,
zult u begrijpen dat het een uitdaging is om deze psalm toe te passen op onze
tijd, op ons leven. Wat roept deze bijbeltekst bij u op?
Gezegende bijeenkomsten gelenst!

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

VANUIT DE GEMEENTE
Voor de tieners en jongeren breekt een drukke tijd aan. Nog een paar weken om
goede cijfers te behalen en het jaar goed af te sluiten. In het bijzonder voor wie
examen gaat doen bidden we dat je alles wat je leerde op het juiste moment zult
herinneren en kunnen toepassen. Ga je weg met God wanneer straks je
toekomstdromen werkelijkheid worden en je een nieuwe studie / stad gaat
ontdekken.

JEUGD
Hallo Spoorzoekers!
Op zaterdag 20 mei vieren we het jaarlijkse LENTEMEEST van de Spoorzoekers!
Dè gelegenheid om elkaar nog beter te leren kennen.
We vertrekken die dag om 15.00 uur vanaf het Dorpshuis naar een leuke
speellocatie. Rond een uur of zes wordt iedereen weer thuisgebracht, met een
gevuld buikje.
Ga je ook mee?
Geef je dan op bij Marian Kruijning.
Tot dan!
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KRINGEN
Terugblik Kring: ‘Als je iemand verloren hebt’
De afgelopen weken kwam een tiental dorpsbewoners en gemeenteleden bijeen
om te vertellen over het gemis van een geliefde en te luisteren naar elkaars
verhalen. Er was een grote diversiteit in verliessituaties maar veel herkenning in
de emoties en gedachten die opkomen na een verlies. ‘De ervaringen van de
anderen zijn soms heel herkenbaar en een ander dit onder loorden horen
brengen, lerkt voor mij ook goed om dit een plek te geven’, vertelt een
deelnemer na afloop. Een ander vult aan: ‘De gesprekken en het luisteren naar
elkaar, maken het gemis draaglijker’.
Als gespreksleiders kijken we dankbaar terug op de kring en waarderen we de
openheid, de meegebrachte gedichten en het onderlinge meeleven. Er was nog
zoveel te bespreken dat drie avonden eigenlijk te kort was. Omdat de kring door
iedereen als positief is ervaren overwegen we om de kring later in het jaar
opnieuw aan te bieden. Bijvoorbeeld rond de laatste zondag van het kerkelijk
jaar. Voor wie er dan aan toe is. En voor wie nog zoveel meer wil delen dan nu
kon.
Hartelijke groet, Dianne en ds. Arie

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Opbrengsten collecten kerkdiensten:
Ochtendcollecte 16 april
Ochtendcollecte 23 april
Avondcollecte 23 april
Ochtendcolllecte 30 april

€
€
€
€

150,40 Stand kozijn:
84,04 Onveranderd € 68,91,02
41,10
Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken

Mama
Laat me vandaag maar zitten
kijken naar
het zonlicht op ons huis,
niets anders zien
dan
je stil gezicht
dat straalt
als ik weer iets ongelooflijk
stoms zeg.
Herman van Veen

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.

Avondcollecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte

14
16
23
30

april Wilde Ganzen
€
160,55
€
135,33
april Jeugdwerk
april Plaatselijk bijzonder kerkwerk
€
74,25
april Zending (vakantie bijbeldagen) €
79,05
Met vriendelijke groet, de diaconie, Corry Hennipman

3

JEUGD
Terugblik Rock Solid,
Afgelopen seizoen hebben we weer vele vrijdagavonden Rock Solid gedraaid met
kinderen uit groep 8 en de 1e klas middelbare school. Het waren vrolijke
gezellige avonden met veel cola, chips en zure matten en natuurlijk thema’s die
de kinderen aanspreken in de vorm van spannende, leuke, gekke spellen! Steeds
kwam er een vaste groep van ong. 10 jongens. Echte mannenavonden!
Hartstikke leuk! Een paar vrijdagavonden waren ong. 20 kinderen aanwezig,
meisjes en jongens, van de Tweemaster en van de Flambouw! Top!
Enkele thema’s die we hebben behandeld zijn:
• “Dierenleed” (Tieners ontdekken dat God bewogen is met dieren en van
ons vraagt om met zorg en respect met hen om te gaan);
• “Onzekerheid” (De tienertijd is een ingewikkelde tijd voor de meeste
tieners. Ineens zijn ze geen kind meer en gaan ze naar de middelbare
school. Deze “grote wereld” heeft van alles te bieden, maar kan tieners
ook best onzeker maken);
• “Life hacks” (Dit zijn allerlei truces en handigheidjes die je helpen met
oplossingen voor al je alledaagse problemen/ Jonge mensen zijn vaak heel
creatief!);
• “I love myself” (In de tienertijd is het allemaal niet meer zo
vanzelfsprekend dat anderen je leuk vinden of jij jezelf/ Tieners leren het
verschil tussen eigenliefde en egoïsme);
• “Rebels” (Bij een rebel denk je misschien al snel aan één van de partijen
bij een bloedige burgeroorlog. Of aan een opstandige puber die ergens
totaal geen zin in heeft en dat ook laat merken. Toch zijn er ook rebelse
types die zich heel positief onderscheiden van de massa. Denk eens aan
de legende van Robin Hood, die steeds weer in actie komt voor de armen.
Of aan Malala Yousefzai, die zich inzet voor een rechtvaardige samenleving
en onderwijs in Afghanistan. En was Jezus in Zijn tijd ook niet enorm
rebels?)
Naast deze thema-avonden hebben we sinterklaas met elkaar gevierd, hebben
we een filmavond gehad en zijn we een avond naar Jumpskilzz geweest in
Hoofddorp (lekker je energie eruit springen op trampolines!).
De leiding van Rock Solid is intussen uitgebreid met Ruben van Loon,
Noad Buurman en Joas van der Linden. Super bedankt voor jullie hulp en
mee-leiden! Het las heel handig om meer “handen” te hebben, juist van
jongeren in jullie leeftijd die dichter bij de doelgroep zit, maar bovenal ook
heel gezellig!!
We hopen jullie allemaal leer te zien na de zomer, óf bij
Rock Solid óf bij Solid Friends! Groetjes, Jacco en Marieke
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AGENDA
Tip: actuele wijzigingen in datum, tijd en locaties vind je in de agenda op de website van onze gemeente:
www.kerknigtevecht.nl/actueel/agenda

Voedselbank Weesp
Gebedskring
Gesprekskring rond de
bijbel
Belijdeniskring

Iedere Donderdag, 12.30-13 uur, spullen brengen
Dinsdag 16 mei, 20 uur, Kerk
Donderdag 18 mei, 1 juni, 10-11.30 uur, Ver. Gebouw

Kerkenraadsvergadering

Maandag 15 mei 20-22 uur (bij Christa Meinders), 29
mei (locatie n.n.b.)
Donderdag 18 mei, 20-22 uur, Ver. Gebouw

Lentefeest Spoorzoekers

Zaterdag 20 mei, 15 – ong. 18 uur, Dorpshuis

Tuinenroute Helpt U Hopen

Zondag 11 juni

Vakantie Bijbel Dagen

Woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 juli

Bezoek Corrie ten
Boomhuis
Boekenmarkt Helpt U
Hopen

Zaterdag 30 sept, 10.30 uur, Haarlem
Zaterdag 7 oktober

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

26 vrij
27 za
28 zo
29 ma
30 di
31 wo

1 Petrus 5:1-14
Judas 1-13
Judas 14-25
Johannes 15:1-17
Johannes 15:18-27
Johannes 16:1-16
Johannes 16:17-28
Johannes 16:29–17:8
Johannes 17:9-19
Johannes 17:20-26
Psalm 89:1-19

juni
1 do
2 vrij
3 zat
4 zo

Psalm 89:20-38
Psalm 89:39-53
2 Johannes
3 Johannes
Ezechiël 8:1-18
Ezechiël 9:1-11

Ezechiël 10:1-22
Ezechiël 11:1-13
Ezechiël 11:14-25
Psalm 87

COPIJ

COLOMON
Het Contactblad verschijnt om de drie à vier leken
op zaterdag, en lordt gratis bezorgd op elk adres in
Nigtevecht, laar één of meer leden van de Protestante
gemeente lonen.
Verschijningsdata van het Contactblad 2017 :
3 juni, 24 juni (periode van 4 weken), 22 juli, 12 augustus, 2
september, 23 september, 14 oktober, 4 november, 25
november, 16 december

Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl,
Nieske Veldhuisen, Christa Meinders.
Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en
Nieske Veldhuisen, graag per e-mail
Kopij KidsCorner: inleveren bij Christa Meinders,
graag per e-mail
Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:
Mw. D. Schoonhoven
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Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :

Zaterdag 3 juni 2017
Kopij graag inleveren uiterlijk op :

27 mei 2017
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
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