Contactblad
van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht
www.kerknigtevecht.nl
Zaterdag 6 januari 2018

Zondag 7 januari
10.00 uur Ds. G.M. Bijkerk, Moordrecht
Collecten : 1e Nederlands Bijbelgenootschap; 2e Kerk
Oppas
: Tessa van der Linden - Marinka Buurman
Koffie
: Jos van der Linden
19.00 uur Ds. G.J. Codée, Maarssen
Collecte
: Diaconie
Zondag 14 januari
10.00 uur Ds. J. Schaap, Rotterdam-IJsselmonde
Collecten : 1e Helpt U hopen; 2e Kerk
Oppas
: Sara Kroon - Nieske Veldhuisen
Koffie
: Kees Creemer
Zondag 21 januari
10.00 uur Ds. A.S. de Winter
Collecten : 1e Oecumene; 2e Kerk
Oppas
: Yannick Sebukozo - Rachel Kroon
Koffie
: Emmy van der Greft
19.00 uur Ds. J. de Jong, Baambrugge
Collecte
: Kerk
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
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RONDOM DE DIENSTEN
Normaal gesproken schrijf ik onder dit kopje een vooruitblik naar de diensten
waarin ik voor zal gaan. Voor één keer kijk ik met u terug in plaats van vooruit.
Dat heeft twee redenen: (1) deze week ben ik vrij en de tekstkeuze voor de 21ste
januari maak ik pas na de inleverdatum van de kopij en (2) wat is er veel om
dankbaar op terug te kijken! In de aanloop naar Kerst is er veel werk verzet door
jong en oud en wat werden het gezegende, vrolijke bijeenkomsten. De Kerstloop,
het seniorenkerstfeest, de Kerstnachtdienst en de 1ste Kerstdag met Kerstspel
waren alle betekenisvol en sfeervol. De vreugde om Jezus’ komst naar ons was
er. Dank aan een ieder die zijn/haar steentje bijdroeg. Laten we ons met
vreugde en hoop blijven inzetten voor de vieringen die het nieuwe jaar zal
brengen!
Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

VANUIT DE GEMEENTE
Het jaar 2018 is begonnen en we wensen u en jou daarbij heil en zegen toe.
Dank voor de kaarten en wensen die wij in de brievenbus vonden. Ze hebben
een mooie plaats op de schouw gekregen.
Wij kijken uit naar een jaar vol waardevolle ontmoetingen met u en jou. En
hopen daarin samen te groeien in wijsheid en geloof.
‘Bezit kan beter samengaan met wijsheid; dat is nuttiger onder de zon. Ze
bieden beide schaduw, maar het voordeel van de wijsheid is dat ze de mens
meer schaduw in het leven biedt’ (Prediker 7:11).
Hartelijke groet, Arie & Karen en Efraïm de Winter
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KRINGEN
Kring: ‘Als je iemand verloren hebt’
Hoe heeft u de feestdagen beleefd? Viel u die lege plaats ook zo zwaar? Was er
ruimte om het er samen over te hebben?
Ds. Arie de Winter en diaken Dianne Kroon organiseren voor de 2de keer een
kring voor hen die iemand verloren hebben. Kort geleden of al jaren terug. Je
man of vrouw. Een ouder. Een broer of zus, zoon of dochter.
In drie avonden komen we bij elkaar en vertellen we: Wie mis je? Hoe mis je
hem of haar? Wat is er allemaal voor je veranderd door dit overlijden? Wat heeft
je kracht gegeven? Wat is je tegen gevallen? Wat heeft dit alles met je geloof en
visie op het leven gedaan?
Dianne en Arie leiden de gesprekken, maar uw en jouw verhaal, vragen en
ervaringen staan centraal.
De kring is voor alle inwoners uit Nigtevecht en staat gepland op
donderdag 25 januari, 8 en 22 februari 2018 van 20.00-22.00 uur in
het Verenigingsgebouw, Dorpsstraat 43.
Geef u op bij Dianne of ds. Arie of leg ons uw twijfels over het wel/niet
deelnemen aan de kring gerust voor. We denken dan graag even mee. Hartelijk
welkom.

Gesprekskring
Was het één van uw goede voornemens om dit jaar te
zoeken naar geloofsverdieping of bent u van plan wat
nieuwe contacten te leggen?
Dan is het een goed moment om in te stappen bij de gesprekskring. Eens
in de 3 weken komen we op donderdagochtend bij elkaar voor een goed
en gezellig gesprek. Wij hebben het zo gepland dat we nu aan een nieuw
boekje gaan beginnen, dat maakt het instappen in de kring gemakkelijker.
We gaan aan de slag met het boekje: ‘Aartsvaders m/v - van Noach tot Rachel’,
geschreven door ds. P.L. de Jong. Ik citeer: ‘De aartsvaders en - moeders zijn
bekend. Noach, Abraham, Isaak en Jacob, Sara, Rebekka en Rachel. Het zijn
verhalen die ons laten zien wie wij zijn, hoe God is en hoe hij met mensen
omgaat. Soms leefden de aartsvaders en - moeders dichtbij God, maar soms
stonden ze ook recht tegenover hem. Zo houden zij ons een spiegel voor.’
Wie voornemens is te komen mag voor de eerstvolgende bijeenkomst alvast aan
het lezen gaan: Genesis 5:28-32 en 6. Op de bijeenkomst ontvangt u dan het
boekje. Dit kost €9,95 en mag u contant meenemen of overmaken naar:
NL 64 RABO 0351220577 t.n.v. A.S. de Winter.
De planning voor de 1ste helft van 2018 is: DV. 11 januari, 1 en 22 februari, 15 maart, 5
en 26 april en 17 mei van 10.00 - 11.30 uur in het Verenigingsgebouw.

Hartelijk welkom namens: Nel van den Broek, Nel de Haan, Map Fokker, Emmy
van der Greft, Ria Vedder, Jan Griffioen en ds. Arie de Winter.
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VAN DE KERKENRAAD
Beleidsplannen 2013-2017 en 2018 en verder
Met het jaar 2018 begint er een nieuwe beleidsperiode voor ons als Protestantse
Gemeente Nigtevecht. Dat betekent allereerst: omkijken. Kijken en waarderen
wat er heeft plaatsgevonden. Lessen trekken voor de toekomst. En dan een
nieuw spoor uitzetten voor de komende tijd.
In de kerkenraad is het beleidsplan van 2013-2017 jaarlijks geëvalueerd en
nu delen we graag de totale terugblik met u. Welke indrukken en conclusies
deelt u met ons? We komen er op de gemeenteavond graag op terug.
Op die gemeenteavond gaan we ook vooruit kijken. Voor de komende periode
gaan we aan de slag met ‘Waarderende Gemeenteopbouw’. Dit is: uitspreken wat
je waardeert in kerk-zijn, wat je waardeert in je gemeente. En dit vervolgens
proberen vast te houden en verstevigen. Dat geeft positieve energie. Ds. Arie de
Winter vertelt u meer over deze manier van kijken en denken tijdens de
gemeenteavond.
Voor nu is er eerst de kerkenraadsevaluatie als leesvoer.
Neem, lees, bezin en bedank Hem die al ons werk mogelijk maakte en zegende.

Evaluatie beleidsplan 2013-2017
Onder de titel ‘Geïnspireerd op weg’ ging de Protestantse Gemeente in het jaar
2013 een nieuwe beleidsperiode van 4 jaren in. Deze loopt af nu het einde van
het jaar 2017 nadert. Daarom is het tijd voor een evaluatie.

Inhoud van beleidsplan 2013-2017
Het beleidsplan was een doorontwikkeling van het plan uit de beleidsperiode
daarvoor. De indeling in 4 kernpunten (hoofdstukken) werd gehandhaafd:
1.
2.
3.
4.

Verdieping van ons geloof in het alledaagse leven.
De eredienst als ontmoetingspunt voor jong en oud.
Jeugd en jongeren.
De liefde van Christus zichtbaar maken.

Elk hoofdstuk is onderverdeeld in een missie en visie en bevat actiepunten, welke
jaarlijks geëvalueerd zijn. De actiepunten vindt u terug in het beleidsplan. Mocht
u dat kwijt zijn, dan kunt u deze vinden op de website of een kopie pakken in de
consistorie.

Evaluatie kernpunt 1
Verdieping van ons geloof in het dagelijks leven
Het geloof is de drijvende kracht onder keuzes die dagelijks gemaakt worden. Dit
geloof komt niet aangewaaid maar vraagt omgang met de schriften, de Heer en
de Geest zelf. Het was nodig om individueel en met elkaar, meer het geloof te
verdiepen.
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1.1 (Huis)kringen zijn een belangrijke plaats gebleken voor het geloofsgesprek,
ontmoeting en pastoraal medeleven. Participatie in een kring geeft
verbondenheid met de gemeente en God. Over de jaren heen fluctueerde het
aantal kringen en het aantal deelnemers. Tijdelijke kringen (koffie mét, mannenlees-, verlies-, belijdeniskring) voorzagen in een behoefte en spraken een nieuwe
doelgroep aan, zowel binnen als buiten de gemeente.
1.2 Inspiratiemomenten buiten de gemeente fungeren bij een deel van de
gemeente als belangrijke aanvulling voor het geloof. In de 1ste jaren van de
beleidsperiode vond er regelmatig een terugkoppeling naar de gemeente plaats
via kerkdienst of contactblad. Recentelijk is daarvan minder vaak sprake en dit
geldt ook voor het elkaar uitnodigen om gezamenlijk ergens heen te gaan. Het
samen delen en beleven van inspiratiemomenten buiten de gemeente neemt af.
1.4 De kerkenraad is door ontwikkelingen in de landelijke kerk veel bezig
geweest met bezinning op kerk zijn anno 2025. De resultaten van deze bezinning
vloeiden weg richting classis en generale synode maar zullen naar verwachting in
de toekomst ook van betekenis zijn voor ons lokale kerk zijn.

Evaluatie kernpunt 2
De eredienst als ontmoetingspunt voor jong en oud
In de missie staat als droom omschreven dat de eredienst graag bezocht wordt
door jong en oud en laagdrempelig is voor nieuwkomers. Er is aandacht voor de
kinderen, er is ruimte voor vrijmoedigheid en creativiteit door gemeenteleden.
Een dienst met voldoende inhoud, die dichtbij onze beleving komt.
2.1 Het gesprek over de viering en beleving van het Heilig Avondmaal heeft
aangetoond dat de diversiteit in de gemeente veelkleurig is en de huidige
praktijk in onze gemeente daaraan recht doet. Het gesprek voeren is belangrijke
weg om de diversiteit bespreekbaar te maken en verbondenheid te behouden.
Feitelijk vindt daarin de ontmoeting werkelijk plaats en is de liturgie een spel van
zowel herkenning als vervreemding.
2.2 Op diverse manieren hebben gemeenteleden een taak in de eredienst op zich
genomen, variërend van gemeentelied, schriftlezing, getuigenis, muzikale
begeleiding, zang of bloemendienst. Veelal betreft het georganiseerde
spontaniteit. Het komt op gang nadat er ruimte is gecreëerd in de dienst en er
iemand gevraagd is die ruimte in te vullen.
2.3 Vanuit diverse organisaties is er inbreng in en/of na de dienst geweest.
Gaandeweg de beleidsperiode is dit verder gereguleerd qua praktische invulling.
Inhoudelijk gaven de presentaties aanleiding tot persoonlijke bezinning en
gesprek. Als gemeente zijn we ook zelf op bezoek geweest bij diverse
organisaties en ook deze bezoeken hebben geleid tot ontmoeting en
geloofsverdieping.
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2.4 Het verwelkomen van gasten en nieuwkomers gebeurt door gemeenteleden
bij de koffie, de koster of predikant bij de kerkdeur en via de contactcommissie
door haar welkomstbezoeken. Men weet en voelt zich gezien in onze gemeente.
2.5 De commissie eredienst is een aanjager geweest bij het kinderlied,
kindermoment en gemeentelied. Inmiddels zijn deze of gemeengoed, of passé.
Hiermee is de rol van de commissie eredienst uitgespeeld geraakt.
Ondanks de droom en realisatie van diverse goede voornemens kunnen we
helaas niet zeggen dat de eredienst graag bezocht wordt door jongeren en
nieuwkomers - in de zin van geïnteresseerden in het geloof. Daarvoor biedt het
huidige concept van de eredienst nog te weinig raakvlak met de belevingswereld
van jongeren en zoekers.

Evaluatie kernpunt 3
Jeugd en jongeren
Het is ons verlangen dat de opgroeiende generatie Jezus leert kennen en zal
merken dat volwassenen gemeenteleden van hen houden. We willen het geloof
met hen delen zowel binnen de erediensten als daarbuiten. Het doel was de
jeugdactiviteiten als aandachtspunt van de gemeente te zien en te verbinden
met het geheel van het gemeenteleven.
3.1 Predikant en/of kerkenraadsleden zijn betrokken bij vrijwilligers in het
jeugdwerk, activiteiten worden gedeeld in contactblad en eredienst en er is
ruimte voor inbreng van ouders en gemeenteleden op projectbasis (VBD).
3.2 We zijn blij met ieder die zich inzet voor het jeugdwerk en zien inzet ook als
een middel om zelf betrokken te blijven bij God en gemeente. Het is een zaak
van teams zelf om samen betrokken te blijven op de Bron.
3.3 -3.4 Leiding is benaderbaar voor de jeugd, zowel binnen de activiteit als
daarbuiten. Er hebben in de leiding veel wisselingen plaatsgevonden maar
telkens weer stond er geschikte leiding op om het over te nemen. Wel zijn er
daartoe groepen samengevoegd en is er ingezet op efficiëntie in de samenhang
van jeugdwerk en catechese.
3.6 In een groothuisbezoek is met veel betrokkenheid nagedacht over het thema
kerkverlating binnen het gezin. Dit is als verbindend en bemoedigend ervaren.
3.7 De zachte landing vanuit Spoorzoekers in eredienst bestaat uit een
feestelijke afscheid bij de Spoorzoekers, bijwonen van de Plusdiensten door de
bovenbouw en een welkom in de kerkdienst via de 1ste fasebelijdenis.
In het kinderwerk is een afname van het aantal kinderen te zien en dit treft
allereerst de crèche en Spoorzoekers.
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Voor de 12-16 jarigen ligt het hart van kerk zijn in de praktijk niet in de
eredienst, maar in het jeugdwerk. Wanneer ook daar weinig aansluiting is, is de
band met de kerk fragiel.
Omdat het belangrijk is dat in de onderlinge band geïnvesteerd wordt voordat
tieners uiteenvallen via de middelbare scholen, is ingezet op het jeugdwerk aan
de groepen 7 - klas 1 en dat lijkt aan te slaan. Voor tieners die weinig
leeftijdsgenoten in het dorp en onze kerk hebben is aandacht en betrokkenheid
vanuit hele gemeente bijzonder belangrijk.

Evaluatie kernpunt 4
De liefde van Christus zichtbaar maken
De liefde van Christus willen we doorgeven in ons dorp en verder weg. De
zendingscommissie speelt hierin een belangrijke rol. Wij willen groeien in attent
en alert zijn naar elkaar en het dorp en gaan daarvoor eventueel samenwerking
aan met andere gemeenten.
4.1 Er vindt regelmatig overleg plaats tussen predikant, ouderlingen en
contactcommissie. Het pastoraat loopt, ook al is het overleg niet structureel
maar incidenteel van aard.
4.2 De gemeente en ons kerkgebouw spelen een rol in het dorp, via onder
andere CrUnst, Muziekfestival, Ouderenmiddagen, Oegandacommissie,
concerten, The Passion, Open Monumentendag - met basisscholen - en overleg
tussen predikant en instanties die het dorp of lokale overheid
vertegenwoordigen.
4.3 Er is een kring Omgaan met verlies georganiseerd welke ook door nietgemeenteleden is bezocht en gewaardeerd. Er waren cursussen in andere
gemeenten waarvoor uitnodigen onze richting opkwamen. Wanneer er echter
geen sprake is gezamenlijke organisatie, komt er van deelname aan een
activiteit elders weinig terecht.
4.4 Op bijzondere momenten worden er professioneel ontworpen flyers door het
dorp en soms ook op de scholen verspreid. Dit heeft geleid tot meer
zichtbaarheid in het dorp. Informatie in huis-aan-huiskranten speelt daarin ook
een rol. Deelname volgt echter doorgaans pas na persoonlijk contact en dat is
dus de essentiële laatste stap.
4.5 Er is een nieuwe en moderne website opgezet die naar tevredenheid
functioneert.

Evaluatie van niet-afgeronde actiepunten 1.3, 2.6, 2.7, 3.6 en 3.8
Een aantal actiepunten zijn niet opgepakt om diverse redenen. Soms waren er
wel voornemens, maar ontbrak het in de praktijk aan noodzaak of daadkracht
om deze te verwezenlijken (1.3 en 3.6) of werd deze anders ingevuld (2.7 en
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3.8) omdat over de actiepunten inmiddels anders werd gedacht. Hieruit blijkt dat
actiepunten bepalen voor een tijdspanne van 4 jaren soms niet haalbaar is en
het beter is in kortere tijdspannes te werken van 1 of 2 jaren.
Een ander actiepunt (2.6) is bewust blijven liggen omdat de kerkenraad er geen
initiatief toe nam. Dit was mede omdat buiten dit beleidsplan om de landelijke
kerk met een beleidsplan kwam (Kerk 2025) dat veel aandacht van ons vroeg.

Eindevaluatie
Met vreugde en dankbaarheid is vast te stellen dat veel voornemens gerealiseerd
zijn en soms zelfs inmiddels al in onze genen verweven zijn. Openheid naar
dorpsgenoten, geloof binnen de kringen, ruimte voor jeugd, participatie in
eredienst zijn stuk voor stuk parels van onze gemeente.
Niet alle actiepunten die gerealiseerd zijn hebben de onderliggende zorg
weggenomen. Daarvoor is geloof en de wereld waarin we leven te dynamisch van
aard. Wellicht is het werken in kortere tijdspannes een goede weg om directer te
kunnen bezinnen, actie te ondernemen en te evalueren.
In de huidige wijze van beleidsvorming en evaluatie ontbreekt een koppeling
naar gegevens als leeftijdsopbouw en sociale omgeving. Daardoor blijven
ontwikkelingen als bijvoorbeeld vergrijzing buiten beeld, terwijl deze voor
jeugwerk en vrijwilligers- en ambtsdragersbeleid wel van belang zijn.
Kerkenraad Dorpskerk Nigtevecht, december 2017

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
Ochtendcolecte
Avondcollecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte

10
17
17
24
25

€ 125,25
december Wilde Ganzen
december Voedselbank Stichtse Vecht
€ 89,60
december Voedselbank Stichtse Vecht
€ 30,70
december Missionairwerk
€ 44,40
€ 144,50
december Kinderen in de knel
Met vriendelijke groet, de diaconie, Corry Hennipman

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Opbrengsten collecten kerkdiensten:
Ochtendcollecte 10 december
€
Ochtendcollecte 17 december
€
Ochtendcollecte 24 december
€
Avondcollecte Kerstnachtdienst 24 december €
€
Ochtendcollecte 1e Kerstdag
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63,40
78,15
53,20
355,71
112,80

Stand kozijn:
Onveranderd
€ 108,50

Actie Kerkbalans 2018
De actie Kerkbalans 2018 wordt gehouden
van 20 januari 2018 tot en met 3 februari 2018
Het thema voor de actie is dit jaar
GEEF VOOR JE KERK
Een plek om tot jezelf te komen
of juist anderen te ontmoeten.
Waar je een luisterend oor vindt
en stilte om te bezinnen.
Een plek om te vieren en te geloven.
Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt.
Waar mensen voor je bidden
en klaar staan voor praktische steun,
of je nu lid bent of niet.
Waar we SAMEN een gemeenschap zijn
en GEVEN AAN ANDEREN.
Halverwege de aktie, op maandag 29 januari hebben we
met elkaar de jaarlijkse gemeente-avond
in ons Verenigingsgebouw aan de Dorpsstraat.
Op deze avond wordt onder meer de begroting voor 2018 van onze kerk
besproken.

Opbrengst verjaardagsbussen 2017
In 2017 is de opbrengst van de verjaardagsbussen in totaal € 1.820,05
En dat is in al de jaren dat de verjaardagsbussen worden rondgebracht een
recordopbrengst!! (voor zover ik weet)
Wij willen alle vrijwilligers die met de verjaardagsbussen bij de jarigen van onze
gemeente langs gaan om de felicitaties over te brengen en een bijdrage te
vragen voor onze mooie kerk, hartelijk bedanken voor alle moeite die jullie
hiervoor hebben genomen. Het was zeer de moeite waard!
Met vriendelijke groet, Bram Kruijning
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JEUGD

DIVERSEN
Vind jij onze Facebookpagina al leuk?
Zo'n twee en een half jaar heeft onze kerk een eigen Facebook pagina. We
plaatsen hierop met enige regelmaat leuke informatie over onze gemeente.
Bijvoorbeeld de uitnodiging voor de kerstloop van kerk tot kerk, foto's van een
Rock Solid avond, het resultaat van actie Schoenmaatje of plaatjes die tijdens de
preek op het scherm waren te zien. Op dit moment hebben we zo'n vijftig
volgers. Een mooi getal maar volgens mij kunnen het er meer worden.
Als je ook op Facebook zit, wil je onze pagina dan gaan volgen? En als er
een leuk item langskomt hem dan even "liken". We merken dat bij een
paar "likes" het item op meer facebookpagina's wordt getoond. Hiermee
delen we ons "kerk zijn" met een vele bekenden en dorpsgenoten.
Alvast dank hiervoor, Jacco Kroon
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AGENDA
Voedselbank Weesp
Gesprekskring
donderdagochtend
Donderdagavondkring
Bidstond
Kring: ‘Als je iemand verloren
hebt’
Gemeenteavond

Iedere Donderdag, 12.30-13 uur, spullen
brengen
Donderdag 11 januari, 1, 22 februari,
15 maart, 5, 26 april, 17 mei, 10-11.30 uur,
Ver. Gebouw
Donderdag 18 januari
Dinsdag 9, 30 jan, 20 febr, 14 mrt 20.00
uur, kerk
Donderdag 25 januari, 8, 22 februari 2018,
20-22 uur, Verenigingsgebouw, Dorpsstr. 43
Maandag 29 januari 2018

Jeugdclubs:
Gezamenlijk winterevent

Vrijdag 19 januari, 19-20.30 uur, kerk

ON TRACK (groep 7 - 8)

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

ROCK SOLID (groep 8 – klas 1)
CORNERSTONE (klas 2 – 3)
STAY STEADY (klas 4 en
hoger)

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 27 januari 2018
Kopij graag inleveren uiterlijk op :

20 januari 2018

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

BIJBELLEESROOSTER
januari
8 ma
9 di
10 wo
11 do
12 vrij
13 zat
14 zo
15 ma
16 di
17 wo

18 do
19 vrij
20 za
21 zo
22 ma
23 di
24 wo
25 do
26 vrij
27 zat
28 zon

Romeinen 2:1-16
Romeinen 2:17-29
Romeinen 3:1-8
Romeinen 3:9-20
Romeinen 3:21-31
Romeinen 4:1-12
Romeinen 4:13-25
Psalm 66
Spreuken 16:1-15
Spreuken 16:16-33
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Psalm 3
1 Korintiërs 5:1-13
1 Korintiërs 6:1-11
1 Korintiërs 6:12-20
Spreuken 17:1-15
Spreuken 17:16-28
Spreuken 18:1-11
Spreuken 18:12-24
Psalm 5
Marcus 1:1-15
Marcus 1:16-31

