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Contactblad
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 

www.kerknigtevecht.nl 
 

 

Zaterdag 20 oktober 62e jaargang, nr. 14 
 
Zondag 21 oktober      
10.00 uur ds. P. Nagel, Loenen aan de Vecht 
Collecten    : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e  Kerk; 3e Sulawesi 
Oppas     : Lisette Groen  
Koffie     : R. Vedder 
Kerktaxi   : Gerda van Lindenberg 
19.00 uur ds. G.J. Codée, Maarssen 
Collecte     : Kerk 
 
Zaterdag 27 oktober  Mmv All Direction, Gemengd zangkoor, Ankeveen 
19.30 uur Oecumenische Oogstdankviering van LTO afdeling Gooi-, Vecht 
en Amstelstreek geleid door ds. E.J. van Katwijk, PKN predikant te Nederhorst 
den Berg en Marian Kroone, diakonaal medewerkster van de KAN parochie. 
 
Zondag 28 oktober   
10.00 uur ds. A.S. de Winter 
Collecten  : 1e Bartiméus Sonneheerdt ; 2e Kerk 
Oppas     : Tessa van der Linden  
Koffie     : N. Robijn  
Kerktaxi   : Janda en Kees van Zadelhoff 
 
Zondag 4 november    
10.00 uur dhr. Matthijs Hoogendoorn,  Kockengen 
Collecten  : 1e KIA Diaconaat; 2e Kerk 
Oppas  : Marieke van der Bijl 
Koffie  : J. Kalule 
Kerktaxi  : Christa Meinders  
19.00 uur ds. A.S. de Winter 
Collecte     : Diaconie 
 
Zondag 11 november  DANKDAG 
10.00 uur ds. A.S. de Winter  
Collecten    : 1e Zending (Open Doors); 2e  Kerk  
Oppas     : Henk den Hartog  
Koffie     : H. Holtmanns/ Kerktaxi: Dianne Kroon 
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RONDOM DE DIENSTEN 
 
Op 28 oktober 10.00 uur lezen we Marcus 10:46-52, waarin Jezus de blinde 
Bartimeüs geneest. Zou dit verhaal ook voor ons ‘eyeopeners’ bevatten? Dat je 
ineens iets (weer) ziet, wat je daarvoor niet zag? 
 
Op 4 november 19.00 uur lezen we Marcus 12:38-44 waarin Jezus ontroerd 
raakt bij het zien van een vrouw die ondanks dat ze niet veel heeft, toch gul 
uitdeelt. Jezus zegt: ‘Zij heeft meer gegeven dan alle anderen’. Blijkbaar bepaalt 
niet de hoogte van het bedrag van je gift, wat de waarde ervan is. Wat is dan 
eigenlijk ‘waardevol’ en wat telt? 
 
Op 11 november 10.00 uur vieren we Dankdag. De natuur gaf ons een 
overvloed aan voedsel, elk maand was er salaris, pensioen of een uitkering. Zo 
zijn er talloze redenen tot dankbaarheid. Goed om bij stil te staan en de 
zegeningen te tellen.  
 
In de overige diensten gaan bekende predikanten uit de regio voor, en ook ons 
oud-gemeentelid dhr. Matthijs Hoogendoorn. Hij zal in zijn verkondiging vast en 
zeker ervaringen en inzichten met ons delen, die zij als gezin opdeden tijdens 
hun uitzending op de Logos Hope. We kijken uit naar hen en hun 
geloofsverhalen! 

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter 
 

 

KRINGEN 
 
Bijbelkring op dinsdagavond 
Op dinsdag 30 oktober 20.00 uur is de 1ste bijeenkomst van het nieuwe seizoen. 
We komen bij elkaar bij Karen de Winter (Nieuweweg 14) en bespreken elke 
avond waar we zoal mee bezig zijn en lezen natuurlijk de bijbel. We volgen 
daarbij de 1ste Petrus brief  ‘De hoop die in ons leeft - Jezus volgen in een 
verwarrende tijd’. 
 Wil je een keer ‘proeven’ of deze bijbelstudie aansluit bij jouw behoefte, 

kom dan gerust een keer langs of informeer bij één van de leden. Behalve 
de 30ste oktober staan ook al gepland: 20 november en 11 december. 

 
        Hartelijke groet, Arjan, Eveline, Ellen, Yannick, Jan-Willem, Sanne en Karen 
 
Gesprekskring rond de bijbel op donderdagochtend 
Na een seizoen waarin we verhalen uit Genesis lazen, is het nu weer tijd voor 
een seizoen bijbelstudie in het Nieuwe Testament.  
 Na wat zoekwerk ben ik uitgekomen op het boekje ‘Teken van leven’ van 

ds. Nelly van Kampen - Boot. Dit is een deeltje uit de IZB/Ark-serie en 
gaat over het Evangelie van Johannes. Het boekje geeft 
achtergrondinformatie, is prettig leesbaar en stelt goede vragen. Voor elk 
kringlid heb ik een exemplaar besteld à €7,50. U kunt deze ophalen bij mij 
thuis (Nieuweweg 14) of me na de kerkdienst even aanschieten.  

  Hartelijke groet, ds. Arie de Winter 
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Gesprekskring donderdagavond 
Ook de gesprekskring op de donderdagavond is inmiddels 
weer begonnen. Dit seizoen willen we ons gaan 
bezighouden met belangrijke mensen uit de bijbel. Hoe 
verliep hun leven, wat waren hun uitdagingen, zegeningen, 
worstelingen en hun relatie met God? Daar valt zeker 
inspiratie uit te halen voor ons eigen leven.  
Op de avonden zelf gaan we een film bekijken over de 
persoon in kwestie. Vooraf lezen we thuis zo mogelijk hun 

verhaal in de bijbel en na de film is er ruimte voor gesprek.  
 Op 25 oktober is de volgende avond bij Marian Kruijning,                   

Korte Velterslaan 3. We gaan ons dan verdiepen in het leven van 
Abraham. 

 Wil jij ook wel meer met de bijbel bezig zijn en spreekt dit concept je aan? 
Je bent altijd welkom om aan te schuiven, al is het maar voor één keer. 
De avonden zijn van 20 tot 22 uur. Voor meer informatie kun je contact 
met een van de leden opnemen.  

 
          Janda, Jacobien, Dianne, Christa, Hijmen, Henny, Nieske, Carla en Marian 
 

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. 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Avondcollecte 
Ochtendcollecte 

  30 september 
    7 oktober 
    7 oktober  
  14 oktober           

Wilde Ganzen 
Kerk en Israël 
Kerk en Israël 
Werelddiaconaat 

€ 
€ 
€
€ 

105,20 
91,30 
35,81 
53,91 

                           Met vriendelijke  groet, de diaconie, Corry Hennipman 

Extra uitgangscollecte voor hulp aan Sulawesi  
Drie weken geleden is het Indonesische eiland Sulawesi getroffen door een zware 
aardbeving en een verwoestende tsunami. Er wordt gesproken over duizenden 
doden, veel mensen worden nog vermist. Honderdduizenden mensen hebben nu 
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hulp nodig. Te denken valt aan: tenten, voedsel, schoondrinkwater, medicijnen 
en nog veel meer. 

Graag willen wij als kerk in samenwerking met Kerk in Actie  
(rek.nr. NL 89 ABNA 0457 457 457) financiële hulp bieden voor de 
slachtoffers van deze ramp. Vorige week zondag, 14 oktober, is er al een 
extra uitgangscollecte voor Sulawesi gehouden. Veel mensen waren toen 
niet in de gelegenheid om een bijdrage te geven. Daarom wordt a.s. 
zondagmorgen, 21 oktober, weer een extra uitgangscollecte gehouden 
voor Sulawesi. 

 Met uw steun hopen wij als kerk een bijdrage te geven aan de bevolking 
van Sulawesi. 

                                           Met vriendelijke groet, de diaconie, Kees Creemer  
 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

 
Collecten                           
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 

30 september 
    7 oktober 
   14 oktober    

€
€
€

73,80
91,85
83,85

KOZIJN:  
oude stand: € 163,56 
erbij: € 12,50 
nieuwe stand: € 176,06  

gift €10,- 
via de  
contact- 
commissie

 
Collectebonnen 
Voor uw gemak is het al jaren mogelijk om collectebonnen te bestellen bij de 
penningmeester van de kerkrentmeesters. Zeker nu er steeds minder kleingeld 
om gaat is het handig om ze in huis te hebben. 
Er zijn bonnen van:  € 0,50 ; per vel van 20 bonnen  € 10,- 
       € 1,50 ; per vel van 20 bonnen  € 30,- 

€ 3,00 ; per vel van 20 bonnen  € 60,-   
U kunt het bedrag overmaken op rekening NL30INGB0000519303 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters. 
Na telefonisch overleg kunt u de bonnen bij mij afhalen.   
E-mail: penningmeester@kerknigtevecht.nl 

 
Met vriendelijke groet, Ina Boshuizen 

 

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. We starten met de kerstrepetities op woensdag 
7 november. Dit betekent dat we ongeveer nog  zeven repetities hebben 

voor de kerstnachtdienst. 
We repeteren op woensdagavond van 19.45 uur tot 21.15 uur. 

Om 19.30 uur staat de koffie klaar. 
 

U kunt zich opgeven bij Ina Boshuizen of Elly Creemer 
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COMMISSIES 
 
De Zendingsbus 
Onder de toren vindt u de zendingsbus.  Fijn dat er regelmatig een gift in wordt 
gedaan. Dit jaar gaat de opbrengst naar ons zendingsdoel in Kirgizië. 
Hartelijk dank voor uw financiële steun!! 

De zendingscommissie 
 

 

 

AGENDA 
Bijbelkring op 
dinsdagavond 

Dinsdag 30 okt, 20 nov, 11 dec, 20 uur, 
Nieuweweg 14 

Bidstond Dinsdag  6 nov, 27 nov, 20 uur, kerk 
Gesprekskring 
donderdagochtend 

Donderdag 1, 22 nov, 13 dec, 10 uur,          
Ver. gebouw 

Gesprekskring 
donderdagavond 

Donderdag 25 okt, 20-22 uur,                    
Korte Velterslaan 3 

Meezingen cantorij 
kerstnachtdienst 

Woensdagen, start 7 november, 19.45 uur- 
21.15 uur, kerk 

Jeugdclubs:  
CORNERSTONE (klas 2-4) Vrijdag 9, 30 nov, 19.30-21.30 uur, 

Verenigingsgebouw 
ON TRACK (groep 7 en 8) Donderdag 18 okt, 15 nov, 13 dec, 17- 18.30 

uur, pastorie 
ROCK SOLID (groep 8 – 
klas 1) 

Vrijdag 2, 23 nov, 7 dec, 19.30-21.30 uur, 
Verenigingsgebouw 

 

UITJE 
Toe aan vernieuwing in kerk of geloof? Zet dan 26, 27 en 28 oktober in je agenda! 

Ben je geīnteresseerd in geloof, betrokken bij een kerk of op zoek naar inspiratie?  
Kom dan naar het landelijke Inspiratiefestival 2018 op Terschelling. Hier ontmoet je  
mensen die ook op zoek zijn, ervaringen willen delen of zich verder willen ontwikkelen.  

BIJBELLEESROOSTER 
oktober  november  
22 ma Marcus 10:46-52 1 do Openbaring 3:1-6 
23 di Rechters 16:1-3 2 vrij Openbaring 3:7-13 
24 wo Rechters 16:4-22 3 zat Openbaring 3:14-22 
25 do Rechters 16:23-31 4 zon Openbaring 4:1-11 
26 vrij Openbaring 1:1-8 5 ma Psalm 21 
27 za Openbaring 1:9-20 6 di Marcus 11:27-33 
28 zo Openbaring 2:1-7 7 wo Marcus 12:1-12 
29 ma Openbaring 2:8-11 8 do Marcus 12:13-17 
30 di Openbaring 2:12-17 9 vrij Marcus 12:18-27 
31 wo Openbaring 2:18-29 10 za Marcus 12:28-34 

  11 zo Openbaring 5:1-14 
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Het is een uniek festival op het mooie eiland Terschelling, dat in het teken staat van bezinnen,  
inspireren en ontmoeten. Samen op zoek gaan naar wat jou inspireert, verbindt en bezig houdt. 

Gevarieerd programma  

Met een gevarieerd programma aan lezingen, workshops, getijde-vieringen, trainingen, theater  
en meditatie is er voor elk wat wils. Of je nu op zoek bent naar spiritualiteit en inspiratie,  
naar verdieping en inhoud, naar creatieve werkvormen of andere vormen van geloofsbeleving.  
Boeiende thema’s komen aan bod zoals ‘Samen leven en samen kerk zijn’, ‘Gelijk zijn en toch  
anders geloven’, ‘Keuzes maken en respect hebben voor andere keuzes’ en ‘De kunst van het  
geloven’.  
 
Voor meer info en opgave: google “inspiratiefestival Terschelling” 
 

 

COLOFON COPIJ 
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: 
10 november, 1 en 22 december. 

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:

Zaterdag 10 november 
Kopij graag inleveren uiterlijk op: 

3 november 2018 
 

Redactie Contactblad:  
Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen. 

Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl 
en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail   

Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: 
Mw. G. van Lindenberg  

Financiële bijdragen voor de 
kosteloze 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 
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UITJE 
 

Kerkenraad 2025: minder vergaderen,                                        
meer tijd voor bezinning en ontmoeting? 

Kerkenraadsleden en predikanten uit Noord-Holland e.o. zijn op 26 november van harte 
welkom op de bijeenkomst 'Kerkenraad 2.025', vol inspirerende voorbeelden van 
kerkenraden die zoeken naar manieren om eenvoudiger kerk te zijn. 

Bent u tevreden over het functioneren van uw kerkenraad? Wordt er in uw kerkenraad en 
gemeente te veel vergaderd? Bent u tevreden over de manier van besluitvorming en de 
communicatie in en door uw kerkenraad? Komt u in de kerkenraad toe aan ontmoeting, 
bezinning en een goed gesprek over het geloof in God? Sommige kerkenraden hebben de 
bakens verzet of zitten in een veranderingsproces. Zij willen efficiënter besturen en meer 
de tijd nemen voor ontmoeting en gesprek. 

Op maandag 26 november vertellen vertegenwoordigers van de kerkenraad van 
Enkhuizen, Almere en Zaandijk over de veranderingen die zij hebben ingevoerd, wat het 
hen heeft opgeleverd en waar zij tegenaan lopen. Vanuit het spoor van ’Kerk 2025’ 
zoeken deze lokale kerkgemeenten naar hun manier om eenvoudiger kerk te zijn en toe 
te komen om waar het om gaat. In de presentaties komen organisatieverandering, 
communicatie, kerkenraadsmodel, draagvlak, leiderschap, veranderingsgezindheid en 
weerstanden, knelpunten, imago van het ambt en het vrijwilligerswerk aan de orde. Aan 
het eind van de bijeenkomst gaat u met behulpzame handvatten naar huis. 

Programma 

19.30 uur inloop met koffie en thee 
19.45 uur welkom en inleiding  
19.55 uur het veranderingsproces van de kerkenraad van Enkhuizen, Almere en Zaandijk 

20.40 uur pauze 
20.50 uur in gesprek  
21.15 uur conclusies, handvatten om mee te nemen, onderlinge afspraken  
21.30 uur afsluiting en ontmoeting 

Sprekers op de bijeenkomst: 

 Fenna Smit en ds. Henk Haandrikman uit Enkhuizen 
 Ds. Rianne Veenstra uit Almere 
 Heleen Kooi en ds. Mirjam Sloots uit Zaandijk 
 Ds. Burret Olde leidt de bijeenkomst 

Locatie: ‘De Ontmoeting’, Parklaan 1, 1544 AK Zaandijk. 

Opgave: bij Marjo Runia: m.runia@protestantsekerk.nl. Informatie is verkrijgbaar bij 
ds. Burret Olde, verbindend specialist voor de Protestantse Kerk in 
Nederland: b.olde@protestantsekerk.nl of 06 - 151 79 365 

Datum en tijd: maandagavond 26 november 2018, aanvang 19.30 uur 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 


