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Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 

www.kerknigtevecht.nl 
 

 

Zaterdag 21 juli 2018 62e jaargang, nr. 10 

 

 
Zondag 22 juli      

10.00 uur dhr. H. van Noord, Almere 
Collecten    : 1e Helpt u hopen; 2e  Kerk  
Oppas     : Marieke van der Bijl - Jolande Tinholt 
Koffie     : N. Robijn 
 

Zondag 29 juli     Afsluiting Vakantiebijbeldagen  
10.00 uur ds. A.S. de Winter 
Collecten  : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk ; 2e Kerk 
Oppas     : Martine Samplonius - Rachel Kroon 
Koffie     : J. Kalule 
 
Zondag 5 augustus   

10.00 uur ds. S. Janse, Ameide 
Collecten  : 1e New Wine; 2e Kerk 
Oppas  : Ellen de Haan - Lisette Groen 
Koffie  : H. Holtmanns 
 
Zondag 12 augustus   

10.00 uur ds. mw. Y.H.M. Hsu, Baambrugge 
Collecten    : 1e  G.Z.B. ; 2e Kerk 
Oppas  : Sara Kroon - Nieske Veldhuisen 
Koffie  : J. van der Linden 
 
Zondag 19 augustus   

10.00 uur nog niet bekend 
Collecten    : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk ; 2e  Kerk  
Oppas     : Irene Udo - Tessa van der Linden 
Koffie     : J. van Noordenne 
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RONDOM DE DIENSTEN 

 
In de serie themadiensten rond de ‘Vrucht van de 

Geest’ hebben we nu nog te gaan: liefde, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing.   

Op 29 juli 10.00 uur staan we stil bij: 

‘Zelfbeheersing’. We lezen in Ruth 3 over een 

beginnende liefdesromance tussen Boaz en Ruth. 

Ze zijn samen, het is nacht en er is niemand in de 

buurt…toch weten ze zichzelf te beheersen. 

Waarom noemt Paulus eigenlijk zelfbeheersing als 

laatste vrucht in het rijtje? Is hij minder 

belangrijk, minder fijn of juist het 

tegenovergestelde?  

 

In deze dienst kijken we ook foto’s van de 

Vakantie Bijbel Dagen en blikken we terug op 3 prachtige ochtenden.  

Want daar gaan we bij voorbaat vanuit! 

In deze vakantietijd zijn er diverse gastvoorgangers en waarschijnlijk gaat 

u ook zelf een keer ergens anders naar een kerkdienst of conferentie. 

Moge het ‘recreatie’ voor je zijn. Herboren worden. Tot bezinning en rust 

komen.  

     

VANUIT DE GEMEENTE 
 

‘Op bergen en in dalen ja, overal is God. Waar ik ook loop te dwalen of stilsta, 

daar is God! Waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God. Omlaag en 

hoog verheven, ja, overal is God! 

 

Zijn trouwe Vaderogen zien alles van dichtbij! Wie steunt op zijn vermogen, die 

helpt en zegent Hij. Hij hoort de jonge raven, bekleedt met gras het dal, heeft 

voor elk schepsel gaven, zorgt voor het groot heelal! 

 

Verlaten mij ook allen, die bij mij blijft, is God! En ook als ik zou vallen, of lijd: 

dichtbij is God! Waar trouwe vriendenhanden niet redden, daar is God! In dood 

en doodse banden, ja overal is God!’ 

 

Dit lied geven we ook mee aan allen die Nigtevecht even verlaten en op reis 

gaan. Er is zoveel moois te ontdekken in Nederland en daar buiten. Natuur en 

cultuur kunnen je ontroeren en overweldigen en zomaar doe je een godservaring 

op. We wensen elkaar toe dat je tijdens de vakantie één van de vele gezichten 

van God zult zien en je het goed zult hebben!  

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter 
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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 (woensdag), er komt weer een grote 

buitenactiviteit door het weiland bij boer Cock 

(donderdag) en er is een toneelvoorstelling (vrijdag).  

  Daar wil je echt bij zijn!  

 Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee.  

 

Wilt u een keer kijken hoe gezellig en druk het is tijdens de Vakantie Bijbel 

Dagen? Kom gerust langs in het Dorpshuis of bij het weiland. Heeft u deze week 

kleinkinderen te logeren? Ook die zijn hartelijk welkom om een dagje het 

programma te volgen. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

VAN DE KERKENRAAD 

 

Kort verslag van de kerkenraadvergadering van 12 juli 2018 

De vergadering wordt geopend met het lezen van Psalm 27, over het ervaren dat God je 

nabij was en is. Ervaren dat alles is in de handen van de Heer. Verwachten dat de 

toekomst in goede handen is van de Heer. Daarna wordt er voorgegaan in gebed. 

• De situatie rond de vacature van de koster wordt besproken. Zolang 

deze vacature nog niet vervuld is, zal er een beroep gedaan worden op 

vrijwilligers om als ‘hulpkoster’ dienst te willen doen tijdens de 

BIJBELLEESROOSTER 

juli  5 zon Efeziërs 3:1-13  
23 ma Klaagliederen 3:40-66 6 ma Efeziërs 3:14-21 
24 di Klaagliederen 4:1-22 7 di Rechters 4:1-16 
25 wo Klaagliederen 5:1-22 8 wo Rechters 4:17-24 
26 do Rechters 1:1-21 9 do Rechters 5:1-11 
27 vrij Rechters 1:22-36 10 vrij Rechters 5:12-22 
28 za Rechters 2:1-5 11 za Rechters 5:23-31 
29 zo Rechters 2:6-15 12 zo Efeziërs 4:1-16 
30 ma Rechters 2:16-23 13 ma Efeziërs 4:17-24 
31 di Rechters 3:1-6 14 di Efeziërs 4:25–5:2 

augustus  15 wo Efeziërs 5:3-20 
1 wo Efeziërs 2:1-10 16 do Marcus 6:45-56 
2 do Efeziërs 2:11-22 17 vrij Marcus 7:1-23 
3 vrij Rechters 3:7-11 18 za Marcus 7:24-30 
4 zat Rechters 3:12-31 19 zo Rechters 6:1-10 
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kerkdiensten. Hiervoor zal er een oproep gedaan worden in het 

Contactblad. Voor het schoonmaken van de kerk zal uitgekeken worden 

naar een schoonmaakbedrijf. 

• De diaconie meldt dat de Immigratiedienst toestemming heeft gegeven om 

Catherine en Godfrey uit Oeganda over te laten komen. Zij zullen 

komen tussen 3 en 15 september. Op 8 september wordt er een 

boekenmarkt georganiseerd door de Helpt U Hopen commissie. Op zondag 

9 september zullen Catherine en Godfrey bij de ochtenddienst aanwezig 

zijn. 

• De kerkenraad wil een ‘kerktaxidienst’ opzetten voor mensen die door 

lichamelijke klachten of door verhuizing naar bijv. Weesp moeilijk meer 

naar de kerk kunnen komen. In het Contactblad zal een oproep gedaan 

worden voor chauffeurs om zich hiervoor aan te melden. 

De vergadering wordt afgesloten met het lezen van het lied “Bergen en dalen” en met 

gebed en voorbede.                       

                                                Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad, 

                                                                                   Gerda van Lindenberg 

DIACONIE 

 

GEZOCHT  GEZOCHT  GEZOCHT  GEZOCHT 

Chauffeurs  m/v 

Voor sommige gemeenteleden wordt het door lichamelijke 

klachten of verhuizing naar Weesp moeilijk om op eigen gelegenheid naar de 

kerk te komen om daar de zondagsdiensten bij 

te kunnen wonen, terwijl zij dat toch graag 

zouden willen blijven doen. Om hen toch in de 

gelegenheid te stellen naar de kerk te komen, 

willen we voor de ochtenddiensten een pool 

opzetten van chauffeurs die deze mensen met 

de auto op willen halen en weer thuis willen 

brengen. 

 Wilt u ook in deze “Kerktaxidienst” meedraaien???  

 Voor meer informatie en opgave kunt U terecht bij Gerda van Lindenberg,  

 
 

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. 

Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 

17 juni 
24 juni 
1 juli 
8 juli 

Plaatselijk bijzonder kerkwerk 
Wilde Ganzen 
Jeugdwerk (HGJB) 
Dark en Light 

€ 
€ 
€
€ 

64,05 
92,70 
72,05 
38,45 
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Laatste ouderenmiddag dit jaar!  

 

 Deze gezellige middag zal in het Verenigingsgebouw gehouden worden op;                    

dinsdag 14 augustus. 

 Er kunnen spelletjes gedaan worden onder het genot van koffie, thee en fris 

met wat lekkers. De middag wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd. 

De aanvangstijd van de middag is 14.30 uur en duurt tot ± 18:00 uur. 

 

Wij willen u graag verwelkomen op deze zomeractiviteit! 

 

De diaconie van de PKN-gemeente Nigtevecht. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corry Hennipman 

 

 

Nieuws van “ Helpt u hopen” 

Het was een tijdje rustig, maar achter de schermen is er hard gewerkt: 

• Zo heeft inmiddels de sponsorloop plaatsgevonden op zaterdag 23 juni jl. 

De deelnemers hadden zich uitstekend voorbereid en veel geoefend. Zij 

hadden ook vele enthousiaste sponsoren gevonden. Zij hebben maar liefst 

een kleine € 1500 bij elkaar gelopen. Dank aan de lopers en hun 

sponsoren; echt een super prestatie en hulde aan allen die hieraan hebben 

mee gedaan!!! 

• Er zijn voorbereidingen gaande voor een concert in het vroege voorjaar 

van 2019. Hiervan zijn de exacte details nog niet bekend. Wordt vervolgd! 

• Een boekenmarkt (met appelflappen) wordt gehouden op 8 september in 

het Verenigingsgebouw,  Dorpsstraat 43,  van 11-15 uur .  

U bent hiervoor allen van harte uitgenodigd! 

 

Zoals u misschien nog weet, waren we vorig jaar druk met het plannen van het 

bezoek van Catherine en Godfrey. Zeer teleurstellend was het bericht dat tot 

2x toe de visumafgifte geweigerd werd door het Nederlandse consulaat in 

Oeganda  in verband met het aangescherpte beleid van de Europese Unie wat 

betreft vreemdelingen, en het bezoek naar Nederland moest worden 

geannuleerd.  

Op dit negatieve visum-advies van het consulaat is een officieel bezwaarschrift 

ingediend (in december 2017) bij de immigratie-en naturalisatiedienst in Ter 

Apel. Deze procedure heeft uiteindelijk geresulteerd in een brief van de 

immigratie– en naturalisatiedienst op 4 juni 2018, waarin toestemming wordt 

gegeven aan Catherine en Godfrey om Nederland wel te mogen bezoeken, met 

de verplichting in te reizen vóór 4 september 2018.  Hierop is wederom contact 

geweest met de immigratiedienst om te vragen of deze datum verlengd kan 

worden tot 4 oktober in verband met de zomervakantie en de extra hoge 

ticketprijzen in deze periode. Dit is niet mogelijk, dan dient de hele procedure 

opnieuw te worden gestart! 

Daarop is spoedoverleg geweest met de diaconie over de financiële 

consequenties van dit bezoek: Moeten we dit laten doorgaan?  Moet er 1 
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persoon komen? Is het verantwoord dat de diaconie deze kosten betaalt? 

Wat doen we??????????? Er is unaniem besloten dat de diaconie de 

reiskosten betaalt voor dit bezoek van Catherine en Godfrey. Als we het nu 

niet doen gaat het nooit meer lukken. 

 

Catherine en Godfrey zullen komen van 3 tot en met 15 september as! 

Catherine doet het project in Oeganda. Zij heeft het vrijwillig overgenomen van 

haar moeder sinds 2014  (overlijden Nambi). Zij doet enorm haar best en zorgt 

ervoor dat de juiste dingen gebeuren met het sponsorgeld en de weeskinderen. 

Godfrey is een van de eerste weeskinderen die gesponsord is door ons project. 

Hij is zelfs door ons project opgeleid tot leraar. Hij heeft zijn doel bereikt, mede 

dankzij uw sponsorgeld. Zij kunnen ons nu zelf gaan vertellen wat het project 

voor hun betekent /betekend heeft. 

 Met het project gaat het prima. Het doel blijft nog steeds hetzelfde:  

kansarme kinderen een mogelijkheid te geven om te overleven in de 

maatschappij. De kinderen doen het goed op school. Ze zijn actief met het 

leren op school. Daarnaast  leren ze koken en sinds kort het verzorgen van 

dieren, het zaaien van zaden voor groente en fruit en het verzorgen van 

de tuin. Dit leren ze om zelfstandig te worden in de maatschappij, zelf te 

kunnen voorzien in een deel van de dagelijkse behoeften 

De Oeganda groep is bij elkaar geweest en is blij verheugd dat er uiteindelijk 

toch toestemming is gekomen voor een bezoek aan Nigtevecht. 

Er is een programma gemaakt  waarbij u kennis kunt maken met Catherine en 

Godfrey , onder andere tijdens de boekenmarkt op 8 september, van 11-15 uur 

in het Verenigingsgebouw. De rest van het programma is nog onder voorbehoud. 

Hiervan wordt u op de hoogte gehouden via het Contactblad. 

 Jan en Nel van den Broek hebben aangegeven dat zij actief willen helpen 

bij evenementen voor Helpt u hopen, maar af zien van de vergaderingen. 

Wij zijn Jan en Nel dankbaar voor hun enorme inzet!!! 

Naar aanleiding hiervan is de Oeganda groep op zoek naar nieuwe , enthousiaste 

teamleden die het stokje van Jan en Nel willen overnemen! Kort gezegd: 

Verjonging van ons team opdat ons project levend blijft!! 

 Ook zijn er plannen om met een nieuwe groep naar Oeganda te gaan in 

2020, om  mee te helpen bouwen aan hokken voor eenden en kalkoenen. 

 

Uw steun is nog steeds onmisbaar! 

NL36RABO0343153882 ten name van Helpt u hopen 

De Oegandagroep 

Sponsorloop 

Op zaterdag  23 juni organiseerde de Oegandagroep een 

sponsorloop (rondje om de kerk) voor het project ”Helpt U 

hopen”. Het was een mooie maar later toch wel een warme 

dag om te lopen, maar een ieder heeft het geweldig gedaan, 

TOP! Dit heeft het geweldige bedrag op geleverd van € 

1.457,70. Daar zijn we ontzettend blij mee! 
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Hartelijk dank aan alle lopers en allen die deze dag geholpen hebben. 

Ook Henk en Ans Kooiker willen wij danken voor de gift van € 125,00 die zij 

hebben geschonken van de opbrengst van huisraad en andere spullen die zij 

hebben verkocht i.v.m. hun verhuizing naar Wijk aan Zee.  

Hartelijke groet van de leden van de 

Diaconie en de Oegandagroep 

 

COMMISSIES 
 

Startdag 2018 

De Startdag is dit jaar op 23 september. Het thema is “spoorzoekend 

geloven”.  Het programma is/wordt zo opgezet dat het leuk is voor “jong en 

oud”. Voor één onderdeel hebben we alvast medewerking nodig en dat is voor 

het taartenbuffet ná de kerkdienst. Wie zin en tijd heeft om te bakken, graag 

doorgeven bij Marieke,  per mail of telefonisch. 

Met vriendelijke groet, de startdagcommissie     

(Rolinka, Marian, Christa, Nieske, Carla, Marieke) 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
     

Opbrengsten collecten kerkdiensten:  

Ochtendcollecte 17 juni  
Ochtendcollecte 24 juni  
 Ochtendcollecte 1 juli     
 Ochtendcollecte 8 juli 

€     72,50 
€     62,10 
€     77,75 
€     44,50 

Stand kozijn: € 148,06 

Erbij: € 13,- 
Nieuwe stand € 161,06    

                                                         Met vriendelijke groet, Bram Kruijning 

 

 

AGENDA 
Voedselbank Weesp Iedere Donderdag, 12.30-13 uur, spullen brengen 
Zomersoos Dinsdag 14 augustus, 14.30-16.30 uur, Ver. 

gebouw 
Vakantiebijbeldagen Woensdag, donderdag en vrijdag 25, 26, 27 juli, 

10 -12.15 uur, Dorpshuis 
Boekenmarkt HUH Zaterdag 8 september, 11 - 15 uur, Ver.gebouw 

Startdag Zondag 23 september, 10 uur kerk 
 

 

COLOFON COPIJ 

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op : 

Zaterdag 18 augustus 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: 
8 en 29 september, 20 oktober, 10 november, 1 en 22 

december 

Kopij graa6 inleveren uiterlijk op : 

10 augustus 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. 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 

 

 

 

 


