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Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 

www.kerknigtevecht.nl 
 

 

Zaterdag 2 juni 2018 62e jaargang, nr. 8 

 
 
 

 
Zondag 3 juni   

10.00 uur ds. A.S. de Winter 
Collecten  : 1e Stap Verder; 2e Kerk 
Oppas  : Henk den Hartog – Joas van der Linden 
Koffie  : Jos van der Linden 
 

Zondag 10 juni 
10.00 uur ds. A.S. de Winter 
Collecten    : 1e  IFES ; 2e Kerk 
Oppas  : Ellen de Haan – Marinka Buurman  
Koffie  : Kees Creemer 
 
Zondag 17 juni      
10.00 uur dhr. R.L. Antes, Ridderkerk 
Collecten    : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e  Kerk  
Oppas     : Lisette Groen - Karen de Winter 
Koffie     : Emmy van de Greft 

 
 

Zondag 24 juni     Viering Heilig Avondmaal  
10.00 uur ds. A.S. de Winter 
Collecten  : 1e Wilde Ganzen; 2e Kerk 
Oppas     : Jolande Tinholt- Tessa van der Linden 
Koffie     : Nelleke Nobel 
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RONDOM DE DIENSTEN 

 
Sinds Pinksteren volgen we in een serie 

themadiensten de ‘Vrucht van de Geest’. We 

hebben de vreugde gehad en komen deze maand 

toe aan geduld en goedheid. Blijf uw ervaringen, 

ideeën en vragen delen, want dat helpt in de 

voorbereiding en de verwerking van de diensten. 

 

Op 3 juni 10.00 uur staan we stil bij: ‘Geduld’. 

We lezen uit Genesis 15:1-6 en 16:1-6, waar het 

over Abram en Sara gaat. Zij wachten jaren en 

jaren op een belofte die God hen deed, op een 

droom die zij samen hebben. Dat vraagt geduld en 

menselijk als ze zijn, ontbreekt het hen daaraan 

weleens. Zij zijn levensechte voorbeelden over 

wat geduld je kosten kan en je brengen kan. 

 

Op 10 juni 10.00 uur is de 3de themadienst over vrucht van Geest en is het 

kernwoord: ‘Goedheid’. Hierbij lezen we Matteüs 20:1-16; de gelijkenis over 

personeel dat voor verschillende periodes ingehuurd wordt, maar aan het einde 

van de dag gelijk uitbetaald krijgt. Is het goed dat iemand die 10 uren werkt 

hetzelfde uitbetaald krijgt als iemand die 2 uurtjes werkt? ‘Het goede doen’, wat 

is dat eigenlijk?  

 

Suggesties voor het thema van de 24ste juni (viering Avondmaal) zijn welkom. 

 

    Hartelijke groet, ds. Arie de Winter 

 

 

VANUIT DE GEMEENTE 

 

Meeleven 

Het wachten op de examenuitslagen is begonnen. Voor de één is dat spannend, 

de ander heeft zijn gedachten al verzet met een vakantie of baantje. Iedereen 

ondergaat wachten op zijn/haar eigen manier. Dat is bij jongeren zo, maar ook 

bij volwassenen. Senioren kunnen wachten op een telefoontje of aanloop 

waarmee de dag wordt doorbroken. Je kunt wachten op positief nieuws (een 

uitnodiging voor een sollicitatie) of vrezen dat er een slecht bericht komt (een 

gezondheidsprobleem dat als een zwaard van Damocles boven je hangt), ook al 

gaat het nu goed. In al ons wachten richten we ons op God en zo wordt wachten: 

verwachten. De toekomst is in zijn handen en dat mag u/jou vertrouwen geven.  

‘In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, 

in de morgen wend ik mij tot u en wacht’ (Psalmen 5:4). 
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De kerk is open: welkom!  

De Dorpskerk is een prachtig gebouw om te bekijken.  

Of om even binnen te lopen en je gedachten tot rust te brengen. Maar…het 

gebouw is vaak gesloten. Voor zowel Nigtevechters als fietsers en wandelaars die 

Nigtevecht aandoen is dat best jammer.  

Daarom zal ik in de zomerperiode mijn werkruimte thuis regelmatig verruilen 

voor de Dorpskerk en wanneer ik dan toch in de kerk aanwezig ben, kan deze 

natuurlijk open voor iedereen.  

 Ik hang buiten de kerk een paarse banner ‘De kerk is open. Welkom!’ op 

en zet de zijdeur open als teken dat u/jij welkom bent. Loop gerust eens 

binnen voor een kijkje, een koffie of een kaarsje branden.  

     Hartelijke groet, ds. Arie 

 

 

Rubriek: ‘Wat ik waardeer…’ 

Inmiddels zijn er heel wat gesprekken gevoerd en enquêtes 

ingevuld waarin ter sprake kwam wat we waarderen aan het 

kerk-zijn. Jong en oud, betrokken gemeenteleden en 

dorpsgenoten - een breed palet aan mensen reageerde. Alle reacties samen 

leiden tot het volgende overzicht. U ziet diverse woorden afgedrukt en dat zijn 

woorden die vaak genoemd werden als principe of eigenschap die wij waarderen 

aan de gemeente. Hoe groter het woord, hoe vaker dit genoemd werd.  

 

 
Dit overzicht kan ons helpen bij het maken van keuzes. Als wij ‘verbondenheid’ 

erg waarderen dan is het wijs om activiteiten waarbij verbondenheid ervaren 

wordt te stimuleren. Ook kan het helpen om iets waarbij weinig verbondenheid 

wordt ervaren opnieuw te doordenken. Stel dat bij een commissie weinig 

verbondenheid wordt ervaren, terwijl we dat juist zo waarderen. Dan kan het een 

idee zijn om elke vergadering een rondje ‘hoe gaat het met jou’ te maken 

voordat er meteen vergaderd gaat worden. 

 Een 2de overzicht houdt u tegoed tot de volgende editie. In dat overzicht staat 

welke activiteiten er gewaardeerd worden. De 2 overzichten samen maken het 

echt leuk want dan kan besproken worden of er een samenhang is (of gemaakt 

kan worden) tussen een activiteit en datgene wat wij waarderen. Wordt vervolgd 

dus.  
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JEUGD 
 

Vakantie Bijbel Dagen: Op Expeditie! 

Van 25-27 juli is er in de ochtenden weer van alles te 

doen voor kinderen van groep 1-8. Het thema van dit 

jaar is: Op zoek! Het wordt een expeditie waarbij 

proefjes gedaan worden, er komt weer een grote 

buitenactiviteit door het weiland bij boer Cock en er is een 

toneelvoorstelling. Daar wil je echt bij zijn! Binnenkort 

krijg je via de Samenwoonschool een uitnodiging.  

 

Op zoek! heeft natuurlijk ook een inhoudelijke betekenis. Via verhalen en muziek 

gaan we op zoek naar het antwoord op kindervragen als: Wie is God? Waar is 

hij? Een belangrijk instrument daarbij zijn vrijwilligers. Je bent als vrijwilliger als 

het ware een ‘brief’. Door je tijd te geven, door vriendelijk en liefdevol met de 

kinderen op te trekken straal je uit wie God is. Zij lezen zijn liefde aan jou af. 

Wil je meehelpen om deze missie te verwerkelijken? Voor iedereen is plaats: 

voor tieners die een proefje of groepje willen leiden, voor sterke mannen die de 

buitenactiviteit opbouwen, voor zorgzame vrouwen die willen cateren. En 

natuurlijk is dat een stigmatiserend voorbeeld want misschien is er juist wel een 

vrouw die op expeditie door het weiland wil met een groepje, of een man die 

graag broodjes snijdt en smeert. Welke liefdestaal je ook spreekt, kom erbij en 

doe mee. 

 

 Je kunt je via onderstaande briefje opgeven bij:  

 Henk van der Roest, Bert Letteboer, Ellen de Haan,                             

Carla Holtmanns of Arie de Winter. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Naam: 

_____________________________________________________________ 

 

wil graag meehelpen met de Vakantie Bijbel Dagen op: 

 

0  woensdag 25 juli 10.00-12.15 uur 

0  donderdag 26 juli 10.00-12.15 uur 

0  vrijdag 27 juli 10.00-12.15 uur 

 

Eventueel: wat wil je graag doen? 

_______________________________________ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Help Andrea op reis!  

Hallo allemaal! Mijn naam is Andrea 

Griffioen. Ik ben 15 jaar en zit op dit 

moment in havo 3. Ik ga volgend 

schooljaar deelnemen aan School at 

Sea. Dan ga ik een half jaar reizen op een 

zeilschip, het Tall Ship Talassa, samen 

met 36 andere leeftijdsgenoten. Ik ga dan 12.000 zeemijl varen. Ik ga naar 

Tenerife, Kaapverdië, Dominica, Curaçao, Panama, Cuba, Bermuda, de Azoren en 

dan weer terug naar Nederland. 

  

Ik ga op expeditie, ik ga leren zelf het zeilschip te besturen, ik ga dingen leren 

en onderzoeken door het te doen, ik ga koken, ik ga samenwerken en nog veel 

meer. Ik doe mijn schoolwerk op de boot wat ik vervolgens toepas in de praktijk. 

Ik ontwikkel daarbij mijn leiderschap en samenwerking. Ik ga mijn talenten 

ontdekken en ontwikkelen. Deze talenten ga ik later toepassen om mijn steentje 

bij te dragen in de maatschappij. Ik wil namelijk milieukunde studeren, en alles 

wat ik ga zien en leren ga ik gebruiken voor tijdens mijn studie en daarna. Het is 

echt een enorm groot avontuur waarin ik nieuwe culturen leer kennen, en nieuwe 

dingen ga ontdekken.  

 

 Als u mij wilt helpen om mijn droom te verwezenlijken kunt u mij een 

mailtje sturen. Dan kunt u loten kopen voor 10 euro per stuk, of gewoon 

iets doneren. Mijn website is: 

https://desimsdesims.wixsite.com/andreaatsea 

 

 

 

 

Nieuws van de 

Spoorzoekers 

Zoals bij de ouders al bekend, 

gaan de Spoorzoekers op 

zaterdag 9 juni hun jaarlijkse 

vermaarde en altijd weer 

gezellige Lentefeest vieren. We 

vertrekken die dag om 15 uur 

bij het Dorpshuis voor een 

gezellige middag met sport, 

spel, hapjes en drankjes.  

 

 Heb je je nog niet opgegeven?  

 Doe dit dan voor 7 juni bij Marian 
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VAN DE KERKENRAAD 

 

Verkiezing Kerkenraad 

Verblijd en dankbaar kunnen we melden dat Jan-Willem van Lindenberg en Ina 

Boshuizen hebben aangegeven dat zij kerkrentmeester willen worden.  

Carla Holtmanns en Dianne Kroon (voor 2 jaar) hebben hun verkiezing voor 

ouderling ook aanvaard en hetzelfde geldt voor Christa Meinders die aangegeven 

heeft diaken te willen worden.  

 Wij feliciteren jullie met deze stap en hopen dat die je zegen en 

geloofsvreugde zal brengen en wij feliciteren onszelf met de aanwinst van 

elke broeder en zuster met elk eigen talenten en inbreng! 

Arjan Mul en Jos van der Linden hebben na zorgvuldige afweging aangegeven te 

bedanken voor hun verkiezing. Hun beider hart zei ‘ja’, maar de afweging met 

factoren als gezondheid, beleid, combinatie met werk en gezin maakte dat het 

uiteindelijk goed was om te bedanken.  

 We wensen jullie vrede toe op die beslissing! 

 

Nadien zijn Esther van Loon (ouderling) en Nelleke Nobel (kerkrentmeester) 

gevraagd als ambtsdragers en zij zullen hun afweging rond 31 mei bekend 

maken.  

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter 

DIACONIE 

 

 

Helpt U Hopen Sponsorloop 

 

Op zaterdag 23 juni organiseren we van 

15.00 tot 16.00 uur weer de sponsorloop 

voor onze kinderen in Oeganda. 

 

 

 

 

 Het rondje om de kerk (Dorpsstraat – Nieuweweg) is ongeveer 475 meter 

lang en je krijgt een uur de tijd om zoveel mogelijk rondjes te lopen. Je 

mag hardlopen, snelwandelen, wandelen of achteruitlopen, als je maar 

zorgt dat je rondjes gesponsord zijn. De sponsorformulieren liggen vanaf 

a.s.zondag in de kerk en zijn bij Ed Rensenbrink op de Nieuweweg 1 af te 

halen. 

We hopen dat er weer veel deelnemers zijn en dat het weer net zo’n 

groot succes 

mag worden als de vorige keer!! 

                                                                           

Groeten van de Oegandagroep 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Veranderende ophaaltijd van het Oud Papier!  

Sinds enige maanden heeft de gemeente Stichtse Vecht 

een andere bedrijf geselecteerd voor het verzorgen van 

de perswagens die worden gebruikt bij het ophalen van 

het Oud Papier. Tot op heden zijn we tevreden over de 

samenwerking met dit nieuwe bedrijf. Nu is het echter zo 

dat dit bedrijf heeft bedongen dat het ophalen niet meer 

om 9 uur begint maar een half uur eerder.  

Dit betekent het volgende: 

1. Zorgt u er voor dat uw blauwe container of het losse oud papier uiterlijk 

om 8:30 uur langs de weg staat. De ophaaldag blijft de derde zaterdag 

van de maand. 

2. De vrijwilligers die helpen bij het ophalen moeten voortaan om 08.30 uur 

bij de brandweerkazerne aan de Dorpsstraat verzamelen. Dat is een half 

uurtje eerder beginnen maar ook een half uurtje eerder klaar. 

 

Wij zullen deze informatie ook opnemen in de volgende Sleutel om de overige 

dorpsgenoten te informeren. 

                                             Namens het College van Kerkrentmeesters 

                                                                                    Marco Buurman 

 

Hoe zit het eigenlijk in onze kerk (deel 3) 

Na de twee voorgaande berichten in de afgelopen jaren over het zitcomfort is er 

nu een duidelijk zichtbaar resultaat. Het zal u niet ontgaan zijn dat de stoelen in 

de kerk een metamorfose hebben ondergaan. Alle 160 stoelen in de kerk zijn 

voorzien van een passend kussen in de speciaal daarvoor geselecteerde 

rustgevende kleur mosgroen. Als College zijn we erg trots op het resultaat wat 

vooral te danken is aan de inzet van onze voorzitter Henno en zijn vrouw Corry. 

We zijn ook blij met de positieve geluiden die we hebben gehoord van diverse 

kerkgangers. 

 

 De oude kussens zullen we gaan afvoeren. Voor degene die ooit een privé 

kussen mee hebben genomen naar de kerk, verzoeken wij hen dit kussen, 

indien gewenst, weer mee terug te nemen. U kunt deze opvragen bij de 

dienstdoende koster. Over ca. 4 weken zullen we de oude kussens uit het 

kerkgebouw afvoeren.   

 Wij danken u voor uw medewerking en heeft u nog vragen betreffende 

kussens of stoelen dan kunt u deze natuurlijk altijd stellen aan één van de 

kerkrentmeesters. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Marco Buurman 
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Opbrengsten collecten kerkdiensten:  

Ochtendcollecte 6 mei 
Ochtendcollecte 10 mei    Hemelvaart 
Avondcollecte 13 mei 
Ochtendcollecte 20 mei    Pinksteren 

€     72,95 
€     50,00 
€     63,60 
€   100,10 

Stand kozijn: 
Onveranderd    € 137,06 

                                                         Met vriendelijke groet, Bram Kruijning 

 

 DIVERSEN 

 

Bedankt 

Ongelooflijk, zoveel kaartjes en lieve woorden.  

Gekregen na het overlijden van Bert. 

Hartelijk dank! 

                                                 Roelie Priester, Jeannette en Rob en Fenna         

 

Van de redactie 

De komende twee Contactbladen beslaan beide een periode van 4 weken! 
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Zangavond rondom Johannes de Heer 

Kom een avond naar Loenen a/d Vecht om met elkaar de bekende liederen uit de  

bundel van Johannes de Heer te zingen. Liederen die velen diep hebben geraakt,  

denk aan: Daar ruist langs de wolken, Als g’ in nood gezeten,  

 ’t Scheepke  onder Jezus’ hoede.  

 

 Op vrijdagavond 8 juni willen we de bekendste liederen uit deze bundel 

met  

elkaar zingen, afgewisseld door twee korte bijdragen over het leven van  

Johannes de Heer en over zijn geloofsbeleving. 

 

Vanaf 19.30 uur is er ontvangst met koffie en thee, om 20.00 uur begint het  

programma. Rond 21.15 uur is het programma afgelopen, iedereen is dan nog  

in de gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje. 

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Jeroen de Jong, orgel en  

Egbert Verhoef, piano. 

 

Bij de uitgang is er een collecte, de opbrengst is voor het gerestaureerde torentje  

van de Gereformeerde kerk te Loenen a/d Vecht. De 

zangavond vindt ook plaats in  

deze kerk, aan de Dorpsstraat 11 te Loenen a/d Vecht. 

Parkeergelegenheid is aan  

de Rijksstraatweg en de Driehovenlaan, waarna u in een 

paar minuten naar  

de Dorpsstraat loopt 
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AGENDA 
Voedselbank Weesp Iedere Donderdag, 12.30-13 uur, spullen brengen 
Zangavond Johannes de Heer 

 

Vrijdag 8 juni, 20 – 21.15 uur, Gereformeerde kerk, 
Dorpsstraat 11, Loenen a/d Vecht  

Bidstond Dinsdag 19 juni, 20 uur, Kerk 

Lentefeest spoorzoekers Zaterdag 9 juni, 15 – 18.30 uur, verzamelen 
Dorpshuis 

Sponsorloop Helpt U Hopen Zaterdag 23 juni, 15 – 16 uur, kerk 

Zomersoos Dinsdag 12 juni, 14.30-16.30 uur, Ver. gebouw 

Vakantiebijbeldagen 25, 26, 27 juli 

           Jeugdclubs:  

STAY STEADY (klas 4 en 
hoger) 

Vrijdag 1 juni, 20 – 22 uur, Kanaaldijk Oost 9 

ROCK SOLID (groep 8 – klas 
1) 
 

Vrijdag 8 juni, 19.30 – 21.30 uur, 
Verenigingsgebouw  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 COLOFON COPIJ 

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op : 

Zaterdag 23 juni 2018 
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. 

Data van uitgifte: 
23 juni en 21 juli beiden voor vier weken, 18 augustus, 8 en 29 

september, 20 oktober, 10 november, 1 en 22 december 

Kopij graa6 inleveren uiterlijk op : 

16 juni 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. G. van Lindenberg  

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 
juni  14 do Job 9:25–10:7 
4 ma Job 1:13-22 15 vrij Job 10:8-22 
5 di Job 2:1-13 16 za Psalm 55:1-12 
6 wo Job 3:1-26 17 zo Psalm 55:13-24 
7 do Psalm 12 18 ma Job 28:1-28 
8 vrij Marcus 3:7-19 19 di Job 29:1-20 
 9 zat Marcus 3:20-35 20 wo Job 29:21–30:19 
10 zon Marcus 4:1-9 21 do Job 30:20-31 
11 ma Psalm 84 22 vrij Job 31:1-15 
12 di Job 8:1-22 23 zat Job 31:16-40 
13 wo Job 9:1-24 24 zon Job 38:1-15 


