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Zondag 26 november Laatste Zondag Kerkelijk Jaar
10.00 uur ds. A.S. de Winter mmv cantorij olv F.van Gils
Collecten : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk ; 2e Kerk
Oppas
: Marieke van der Bijl - Martine Samplonius
Koffie
: Nel van den Broek
Zondag 3 december 1e Advent Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur ds. A.S. de Winter
Collecten : 1e Wilde Ganzen ; 2e Kerk
Oppas
: Irene Udo - Maura Kruijning
Koffie
: Bert Letteboer
19.00 uur ds. G.J. Codée, Maarssen
Collecte
: Diaconie
Zondag 10 december 2e Advent
10.00 uur ds. A.S. de Winter
Collecten : 1e Pastoraat; 2e Kerk
Oppas
: Lisette Groen - Ellen de Haan
Koffie
: Hijmen van lindenberg
Zondag 17 december 3e Advent
10.00 uur ds. W. van der Schee uit Haarlem
Collecten : 1e Voedselbank Stichtse Vecht ; 2e Kerk
Oppas
: Henk den Hartog - Joas van der Linden
Koffie
: Janda van Zadelhoff
19.00 uur ds. G. Kansen, Hilversum
Collecte
: Diaconie

1

RONDOM DE DIENSTEN
Deze week ronden we de prekenserie over Daniël af. Het was goed om een
aantal weken bezig te zijn met één bijbelboek en telkens weer te ontdekken hoe
verrassend actueel oude bijbelverhalen kunnen zijn.
Voor de Adventstijd heb ik gekozen voor het lezen uit het Matteüsevangelie. In
voorgaande jaren kwam deze namelijk nog niet aan bod tijdens Advent. We
zullen in twee keer het 1ste hoofdstuk doornemen.
In de overige Adventsdiensten zullen er gastvoorgangers zijn, die ons zullen
verrassen met hun tekstkeuzes.
Op 26 november 10.00 uur sluiten we het kerkelijk jaar 2016-2017 af.
Want de week erna begint Advent alweer: het kerkelijk jaar 2017-2018.
We lezen Daniël 12:13 en Openbaring 21:1-7
Op deze Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar - ook wel Eeuwigheidszondag
genoemd - worden de namen genoemd van diegenen uit ons dorp en/of
gemeente, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We herinneren hen
met liefde en weten ons in geloof verbonden met elkaar. Aan de dienst wordt
medewerking verleend door de cantorij o.l.v. Floris van Gils.

Op 3 december 10.00 uur is de 1ste Adventszondag en vieren we de Maaltijd
van de Heer. We lezen Matteüs 1:1-17. Het is een namenlijst waarmee wordt
aangegeven van wie Jezus afstamt. Zo’n lijst met veel en moeilijke namen, die je
daarom soms maar overslaat bij het lezen. Want wat heeft het je immers te
zeggen? Wel, dat is een goede vraag om eens bij stil te
staan!
Op 10 december 10.00 uur is de 2de Adventszondag en
lezen we in Matteüs 1:18-25 over Jozefs droom. Maria is
zwanger, maar niet van hem… Hoe reageert Jozef daarop? En waarom heeft dit
gedeelte uit de bijbel in de geschiedenis en de theologie zo’n grote betekenis
gehad? Oftewel: wat is het verhaal en de betekenis van de maagdelijke geboorte
van Jezus Christus?
Hartelijke groet, ds. Arie de Winter
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VANUIT DE GEMEENTE
Meeleven
De dagen rond de Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar en de Adventsperiode
van inkeer maken soms wat droevig, wat neergeslagen. Maar we kijken niet
alleen terug op wat was. We kijken ook met verlangen vooruit! Een passend
gedicht daarbij vind ik: ‘Als een rups al mag vlinderen’
(uit: Als vlinders spreken konden, Yvonne van Emmerik.)

Als een rups al mag vlinderen,
de boom nieuwe knoppen krijgt,
als een graankorrel brood wordt
en de druif klare wijn,
wat zal er dan wel
voor de mensen, de mensen,
wat zal er dan wel
voor òns weggelegd zijn?
Als een knop al mag bloesemen,
de bloesem weer vruchten draagt,
als de nacht opnieuw dag wordt
en in zonlicht verdwijnt,
wat zal er dan wel
voor de mensen, de mensen,
wat zal er dan wel
voor òns weggelegd zijn?

Uitnodiging Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar
In de dienst van 26 november noemen we de namen van overleden
gemeenteleden en inwoners van ons dorp. Na elke naam zingen we een
Taizélied, ontsteken we een kaars en
plaatsen we een witte roos.
Vaak gaan er meer namen door je gedachten
in zo’n dienst. Iemand uit je familie of
vriendenkring. Iemand die elders woont en dus
niet hier genoemd wordt. Of iemand die al
eerder dan dit kerkelijk jaar overleed, maar
voor altijd in je hart gegrift staat.
Om ook hen te gedenken is er na het noemen
van de namen voor ieder gelegenheid om ook
een lichtje aan te steken voorin de kerk en in stilte hem/haar naam te noemen.
Weet u/jou welkom in deze dienst en bij het moment van gedachtenis.
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Aankondiging Kerstnachtdienst
Het aanvangstijdstip van de Kerstnachtdienst (24/12) is dit jaar vroeger dan
voorheen. Namelijk: 20.30 uur. Zo zijn ook gezinnen met jonge kinderen en
ouderen in de gelegenheid deze bijzondere dienst mee te vieren.
We vermelden het tijdstip alvast zodat u er rekening mee kunt houden in de
plannen voor de kerstdagen! Informatie over het thema en de muzikale invulling
tijdens de Kerstnachtdienst ontvangt u nog.

Kerstbenefietconcert in Dorpskerk
Op donderdag 14 december bieden pianist en
Nigtevechter Michiel Borstlap en zangeres Simone
Roerade ons een muzikale avond met een jazzy, soul
en R&B touch.
Bij de ingang van de kerk verwelkomt u een
groep Carol Singers die zo uit het Victoriaanse Engeland van Charles
Dickens lijken te zijn gewandeld. Na een glaasje glühwein nemen ze mee
naar binnen voor een aantal traditioneel Engelse kerstgezangen.
Vervolgens zullen jonge muzikale talenten uit Nigtevecht een aantal
nummers spelen. Na de pauze met een hapje en een drankje volgt het
hoofdprogramma waarin Michiel Borstlap zangeres Simone Roerade een
aantal eigentijdse arrangementen van kerst-traditionals ten gehore zullen
brengen.
De opbrengst van dit unieke kerstconcert komt ten goede aan het Nigtevechts
Leerorkest en de Nigtevechtse jeugdsportverenigingen.
Voor € 60 heeft u een onvergetelijke avond! Kaarten zijn verkrijgbaar bij
onder andere No. 100, de bakkerij, de Attent en op www.muziekfestivalnigtevecht.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Opbrengsten collecten kerkdiensten:
Ochtendcollecte 29 oktober
Ochtendcollecte 5 november
Avondcollecte 5 november
Ochtendcollecte 12 november

€
€
€
€

58,45
Stand kozijn:
121,90
Onveranderd € 101,50
63,70
67,55
Gift voor de kerk € 40,00
Met vriendelijke groet, Bram Kruijning

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
Ochtendcolecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte

28 oktober
LTO dienst (Helpt U hopen)
29 oktober
Plaatselijk bijzonder kerkwerk
5 november St. Tot Heil des Volks
12 november Diaconaat
Met vriendelijk groet, de diaconie, Corry
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€ 309,12
€ 43,75
€ 138,30
€ 56,40
Hennipman

VAN DE KERKENRAAD
Kort verslag van de kerkenraadvergadering van 2 november 2017
We lezen voorafgaand aan de vergadering een artikel uit het Nederlands Dagblad over
Maarten Luther: “Vijfhonderd jaar voor de armen”, naar aanleiding van de reformatie die
500 jaar geleden begonnen is.

De begroting van de diaconie voor 2018 wordt toegelicht door Corry
Hennipman en goedgekeurd. De begroting van de Commissie van
Kerkrentmeesters was op het moment van deze vergadering nog niet klaar en zal
volgende vergadering ter goedkeuring aangeboden worden.
Er wordt afscheid genomen van Bert Letteboer als ouderling. Hij wordt
bedankt voor alle tijd, energie en passie waarmee hij dit ambt vele jaren heeft
uitgevoerd. Helaas is er nog steeds geen opvolger voor hem gevonden. Daar
wordt nog steeds naar gezocht. Zolang de vacature nog niet voldaan is, zullen de
overige ouderlingen de taken verdelen en op zich nemen.
Over de samenstelling van de kerkenraad en de invulling van de taken
wordt nagedacht. Ook in de komende vergaderingen zal daar aandacht aan
besteed worden.
Ds. de Winter deelt mee dat er een tweede Gemeente Groei groep gestart is.
Ook deelt hij mee dat hij in de Dorpskamer een rouwgroep gaat organiseren.
De vergadering wordt afgesloten met gebed en voorbede.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
Gerda van Lindenberg

COMMISSIES
Van de zendingscommissie.
De mand voor het Havenlicht zit inmiddels
lekker vol. Daarom is er een tweede mand
naast gezet. We willen u hartelijk danken voor
alle mutsen en leuke en praktische cadeautjes
waar u de mand mee heeft gevuld. Zondag
26 november is de laatste dag dat u er iets in
kan doen. Daarna gaat Eveline de manden
wegbrengen.
In januari heeft u, gelijk met de kerkbalans, een brief van ons ontvangen met de
vraag of u de doelen van de zendingscommissie financieel wilt steunen. We
hebben daar veel mooie en gulle reacties op gehad. --> Wellicht bent u er nog
niet aan toe gekomen om het toegezegde bedrag aan ons over te maken. We
willen u er daarom nog even aan herinneren dat u het bedrag over kunt maken
op rekeningnummer NL80INGB0004413632 t.n.v Zendingscommissie PKN
Nigtevecht.
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DIVERSEN
Beste gemeenteleden, Ook dit jaar zal de cantorij haar medewerking
verlenen aan de kerstnachtdienst. Misschien vindt u het leuk om mee te
zingen met dit kortstondige project? Dit betekent dat we 5 repetities hebben
voor de kerstnachtdienst. De eerste projectrepetitie is al geweest, op woensdag
22 november. We repeteren op de woensdagavond van 19.45 uur tot 21.15 uur.
Info: Ina Boshuizen of Elly Creemer

BIJBELLEESROOSTER
november
27 ma
28 di
29 wo
30 do

Matteüs 25:14-30
Matteüs 25:31-46
Jeremia 24:1-10
Jeremia 25:1-14

december
1 vrij
2 zat
3 zo
4 ma
5 di

Jeremia 25:15-26
Psalm 19
Jesaja 5:1-7
Jesaja 5:8-17
Jesaja 5:18-24

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

Jesaja 5:25-30
Jeremia 25:27-38
Jeremia 26:1-9
Jeremia 26:10-24
Jeremia 27:1-11
Jeremia 27:12-22
Jeremia 28:1-17
Jeremia 29:1-9
Jeremia 29:10-23
Jeremia 29:24-32
Jesaja 34:1-17
Jesaja 35:1-10

AGENDA
Voedselbank Weesp
Gesprekskring
donderdagochtend
Gesprekskring
donderdagavond
Gesprekskring dinsdagavond
Bidstond
Cantorij repetities
kerstnachtdienst
Kerkenraadsvergadering
Kerstbenefietconcert

Iedere Donderdag, 12.30-13 uur, spullen
brengen
Donderdag 30 november, 14 december,
10-11.30 uur, Ver. Gebouw
Donderdag 30 november, Klein Muiden 23
Dinsdag 12 december, Nieuweweg 14
Dinsdag 28 november, 19 december, 20
uur, Kerk
Woensdags, 19.45 – 21.15 uur, kerk
Donderdag 7 december, 20-22 uur, Ver.
Gebouw
Donderdag 14 december, Kerk

Jeugdclubs:
ON TRACK (groep 7 - 8)
ROCK SOLID (groep 8 – klas 1)
CORNERSTONE (klas 2 – 3)
STAY STEADY (klas 4 en
hoger)

Donderdag 23 november, 7 december,
17 – 18.30 uur, Nieuweweg 14
Vrijdag 1, 15 december, 19.30 – 21.30 uur,
Verenigingsgebouw
Vrijdag 8 december, 19.30 -21.30 uur,
Verenigingsgebouw
Vrijdag 8 december, 20 – 22 uur,
Kanaaldijk Oost 9
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Boek van de maand
Onderstaande boeken kunnen worden besteld via www.kerkboek.nl of telefonisch op
030-2936807 (€ 2,50 per bestelling tot € 40,00)
God, een collage door Marjolijn Februari (samenst.)
In 43 meest korte teksten denken dichters en (vooral literaire) schrijvers na over God, over een
ons te boven gaande macht, waarvan zij dan soms iets aantreffen op menselijke maat. De teksten
zijn gevarieerd naar eeuw, landstreek en genre. Zo vinden we Saramago naast Rilke, Euripides
naast Toon Tellegen, Hugo Claus naast de gebroeders Grimm. We zien hoe verschillend God in al
die uiteenlopende tijden en culturen bevraagd werd. Dat die godsbeelden tegenstrijdig zijn, is geen
bezwaar; integendeel, want het laat zien dat God als object van denken (en geloof) niet in kaart te
brengen is.
Paperback 192 pagina’s van € 18,95 voor € 7,95

Spreken is goud door Anselm Grün
Mensen praten veel, maar spreken ze nog echt met elkaar? Komen hun woorden wel recht uit het
hart? Anselm Grün staat in ‘Spreken is goud’ stil bij de Bijbelse en psychologische aspecten van
communiceren met en luisteren naar elkaar. Grün pleit voor een terugkeer naar het echte gesprek
- zowel privé als in werksituaties.
Anselm Grün groeide op in München in een traditioneel rooms-katholiek gezin. Hij studeerde
filosofie en theologie en verbond hij zich met de benedictijnen van de abdij van
Münsterschwarzach.
Grün lijkt qua uiterlijk het prototype van een monnik: bedachtzaam pratend, in zwarte pij, lange
haren, lange baard. Maar wereldvreemd is hij allerminst. In het klooster is hij in de eerste plaats
economisch directeur (‘cellarius’ in kloosterjargon). Hij draagt er de zakelijke verantwoordelijkheid
voor een honderdtal monniken en 280 employees. Bovendien is hij werkzaam als geestelijk
adviseur en cursusleider. Zijn doel is het geloof zo praktiseren en uitleggen dat anderen het
kunnen of weer leren begrijpen. Daarin is hij zo succesvol gebleken dat hij zich nu met recht ‘de
bekendste spirituele auteur van onze tijd’ mag noemen. Zijn boeken zijn in 28 talen vertaald. Bij
Ten Have verschenen al meer dan veertig titels van zijn hand en jaarlijks komen er nieuwe bij.
Paperback 144 pag. van € 15,95 voor € 7,95

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 16 december 2017
Kopij graag inleveren uiterlijk op :

9 december 2017

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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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

