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Zondag 28 januari
10.00 uur ds. A.S. de Winter
Collecten : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk ; 2e Kerk
Oppas
: Lisette Groen - Karen de Winter
Koffie
: Marian Kruijning
Zondag 4 februari
10.00 uur ds. D.J. de Rooij, Zwartebroek
Collecten : 1e Werelddiaconaat; 2e Kerk
Oppas
: Ellen de Haan - Marieke van der Bijl
Koffie
: Jacobien Kalule
19.00 uur ds. G. van Meijeren, ’s-Graveland
Collecte
: Diaconie
Zondag 11 februari 1ste Lijdenszondag Heilig Avondmaal
10.00 uur ds. A.S. de Winter
Collecten : 1e Wilde Ganzen ; 2e Kerk
Oppas
: Henk den Hartog - Jolande Tinholt
Koffie
: Henk Holtmanns
Zondag 18 februari 2de Lijdenszondag
10.00 uur ds. C van Dorp, Garderen
Collecten : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk
Oppas
: Lisette Groen - Nel van den Broek
Koffie
: Jabé van Noordenne
19.00 uur ds. A.S. de Winter
Collecte
: Kerk
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RONDOM DE DIENSTEN
Op zondag 28 januari 2018 10.00 uur lezen uit 2 Koningen 4:18-24 en 32-35 en
uit Marcus 1:29-39. In beide bijbelgedeeltes staan wonderlijke genezingen.
Op zondag 11 februari 2018 10.00 uur lezen we uit Psalmen 25:11-22 en
vervolgen we de lezing uit Marcus bij 2:1-12. We vieren deze zondagochtend ook
de Maaltijd van de Heer. Het evangelie van Jezus Christus is deze dag dus
hoorbaar en zichtbaar. We vieren Woord & Sacrament.
Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

JEUGD
Terugblik Winterevent
Op vrijdagavond 19 januari stroomde onze Dorpskerk vol met 35 tieners en
jongeren. De jeugdwerkleiding wilde onze jeugd waarderen en verwennen en de
indruk geven: je bent niet alleen als jonge christen. In pak serveerden we een
diner bij kaarslicht en genoten we van de gezelligheid. De jeugd genoot ervan en
de leiding dus ook.

Nieuws
van de
Spoorzoekers
Hebt u nog wel eens gedacht aan Papa Panov van het kerstspel? En over hoe hij
met zijn zorg voor de medemens ook voor de Here Jezus heeft gezorgd? Als
Spoorzoekers hebben wij daar zeker van geleerd en we hopen in het nieuwe jaar
ook weer op een mooie, leerzame, creatieve en gezellige manier met het geloof
bezig te zijn, en ook wat voor andere mensen te doen.
 Zo hebben de Spoorzoekers, samen met andere kinderen van de twee
basisscholen, eind vorig jaar in totaal 68 schoenendozen versierd en
gevuld met leuke en noodzakelijke dingen voor de actie Schoenmaatjes
van Edukans. Die dozen gaan naar kinderen in ontwikkelingslanden die
daar vast heel blij mee zijn.
 En, we sparen nog altijd voor een mooi doel! Op dit moment zijn dat de
Mission Schools. Ons busje is nooit vol, dus Spoorzoekers, neem vooral
iedere zondag een bijdrage mee als dat kan.
 Een creatieve bezigheid is ook dit jaar weer het versieren van de
Palmpasenstokken op 25 maart. Heb je nog stokken thuis liggen? Neem
ze dan s.v.p. snel mee naar ons zoldertje.
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 Voor zaterdagmiddag 9 juni is het Lentefeest gepland. Noteer die datum
vast, want het belooft weer een dol uitje te worden.
Zoals we eerder schreven, werken we tegenwoordig met één groep. Dat heeft
voor- en nadelen. Zo is het ‘groepsgevoel’ groter dan voorheen en de bezetting
altijd goed. Een nadeel is dat het niet altijd makkelijk is om met kinderen van
verschillende leeftijden te knutselen. Gelukkig zijn we niet voor één gat te
vangen en bestaan er ook weer manieren om dat op te lossen. We gaan dus door
op deze weg en vragen weer om uw gebed en aandacht voor de kinderen!
Namens de Spoorzoekers(leiding),
Marian Kruijning

VAN DE KERKENRAAD
Gemeenteavond
Maandagavond 29 januari wordt de jaarlijkse gemeenteavond gehouden. De
kerkenraad nodigt u van harte uit. Op deze avond worden de financiële
jaarcijfers besproken van de diaconie, zendingscommissie en college van
kerkrentmeesters. Naast het bespreken van de jaarcijfers willen we met elkaar
het beleidsplan van 2013-2017 afronden en aan de slag gaan met het nieuwe
beleidsplan. Centraal staat hierbij de vraag wat u
waardeert in onze gemeente. We hopen dit van
zoveel mogelijk mensen te horen. Na het officiële
gedeelte is er tijd voor een informeel samen zijn
onder het genot van een hapje en een drankje.

COMMISSIES
Van de zendingscommissie
De eerste maand van het nieuwe jaar is al weer bijna om. Als zendingscommissie
kijken we terug op 2017 als een jaar waarin we veel mooie zendingsdoelen
financieel konden steunen. Wij willen u hartelijk danken voor de giften waardoor
u dit allemaal mogelijk hebt gemaakt!
 Bij de brief van de kerkbalans, die één dezer dagen bij u wordt bezorgd,
ontvangt u ook een brief van de zendingscommissie. Wij nodigen u van
harte uit om ook dit jaar onze zendingsdoelen te steunen.
Van de familie Hoogendoorn kregen we
een kerstgroet die we graag aan u doorgeven.
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Van Gert en Rieneke van der Pol (rg@care4malawi.nl) kregen we een
gebedsbrief. Ook die geven wij graag aan u door. Zij hopen dat u met hen mee
wilt bidden en danken voor de mensen in Malawi.
 Wilt u met ons mee bidden en danken?
Wellicht helpen onderstaande punten u dan om de dankzegging en het gebed
concreet te maken...
•

•

•

In het ziekenhuis van Ekwendeni komen de laatste tijd weer meer
ondervoede kinderen binnen en kinderen met malaria. Dat heeft met de
tijd van het jaar te maken. Sommigen zijn door hun voorraad maïs heen
en hun gezin begint gebrek te lijden. De oogst laat nog een maand of drie,
vier op zich wachten. Bovendien zijn er in de regentijd altijd veel muggen
en dus is het risico op malaria groter. Bid voor hen die daardoor getroffen
worden.
Het ziekenhuis van Ekwendeni krijgt binnenkort een nieuwe dominee. Het
spijt ons dat de huidige dominee al na een jaar weer vertrekt. Bid dat de
nieuwe ‘chaplain’ op zijn eigen manier, maar met evenveel toewijding zijn
werk in het ziekenhuis zal doen.
De laatste maanden werden we drie keer opgeschrikt door een overlijden
in onze omgeving. Begin november overleed plotseling een buurjongen,
Owen. Op Oudejaarsdag ontvingen we het bericht dat Umaliro, een
studente die bij ons op de Bijbelkring zat, na een korte ziekte was
overleden. In de eerste week van januari overleed de vrouw van ds. Phiri,
die ons vorig jaar hartelijk onthaalde op
het vliegveld in Lilongwe en naar
Ekwendeni bracht. Bid dat God de
getroffen families zal bijstaan.
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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.

Ochtendcolecte

31 december

Plaatselijk bijzonder kerkwerk

2018:
Nederlands Bijbelgenootschap
Ochtendcolecte 7 januari
Nederlands Bijbelgenootschap
7 januari
Avondcollecte
Helpt U hopen
Ochtendcollecte 14 januari
Met vriendelijk groet, de diaconie, Corry

€ 69,05

€ 76,27
€ 44,10
€ 79,93
Hennipman

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Opbrengsten collecten kerkdiensten:
Ochtendcollecte 31 december
Ochtendcollecte 7 januari
Ochtendcollecte 14 januari
Nieuwjaarscollecte 14 januari

€
€
€
€

74,43
69,81
82,55
97,05

Stand kozijn: € 108,50
Erbij € 7,20
Nieuwe stand: € 115,70

AGENDA
Voedselbank Weesp
Gesprekskring
donderdagochtend
Donderdagavondkring

Iedere Donderdag, 12.30-13 uur, spullen
brengen
Donderdag 1, 22 februari, 15 maart, 5, 26
april, 17 mei, 10-11.30 uur, Ver. Gebouw

Bidstond

Donderdag 8 februari, 1, 22 maart, 12 april,
3, 24 mei en 14 juni
Dinsdag 30 jan, 20 febr, 14 mrt, 20 uur, Kerk

Gemeenteavond

Maandag 29 januari, 20 -22 uur, Ver. Gebouw

Lentefeest spoorzoekers

Zaterdag 9 juni

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

Donderdag 1, 15 februari, 8, 22 maart,
17 – 18.30 uur, Nieuweweg 14
Vrijdag 2, 16 febr, 16 maart, 6, 20 april,
19.30 – 21.30 uur, Verenigingsgebouw
Vrijdag 9 febr, 9 maart, 20 april,
19.30 -21.30 uur, Verenigingsgebouw
Vrijdag 9 febr, 2, 29 maart, 13 april,
20 – 22 uur, Kanaaldijk Oost 9

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 17 februari 2018
Kopij graag inleveren uiterlijk op :

11 februari 2018
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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

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
januari
29 ma
30 di
31 wo

Marcus 1:32-45
Spreuken 19:1-12
Spreuken 19:13-29

februari
1 do
2 vrij
3 zat
4 zo
5 ma
6 di

Spreuken 20:1-9
Spreuken 20:10-21
Spreuken 20:22-30
Psalm 142
Jesaja 55:1-13
Jesaja 56:1-8

7 wo
8 do
9 vrij
10 za
11 zo
12 ma
13 di
14 wo
15 do
16 vrij
17 zat
18 zon
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Spreuken 21:1-12
Spreuken 21:13-21
Spreuken 21:22-31
Joël 1:1-14
Joël 1:15-20
Joël 2:1-11
Joël 2:12-17
Psalm 57
Jesaja 56:9-57:6
Jesaja 57:7-13
Jesaja 57:14-21
Jesaja 58:1-5

