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Contactblad
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 

www.kerknigtevecht.nl 
 

 

Zaterdag 29 september 62e jaargang, nr. 13 
 
Zondag 30 september  Viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur ds. A.S. de Winter 
Collecten  : 1e Wilde Ganzen; 2e Kerk 
Oppas     : Karen de Winter  
Koffie     : Kees Creemer  
Kerktaxi   : Diny Schoonhoven  
 
Zondag 7 oktober    
10.00 uur ds. A.S. de Winter, m.m.v. cantorij en blokfluitist 
Collecten  : 1e PKN Kerk en Israël; 2e Kerk 
Oppas  : Marieke van der Bijl 
Koffie  : Janda van Zadelhoff 
Kerktaxi  : Jan Wind  
19.00 uur ds. G. van Meijeren, ‘s-Graveland 
Collecte     : Diaconie 
 
Zondag 14 oktober   
10.00 uur ds. A.S. de Winter  
Collecten    : 1e Werelddiaconaat; 2e  Kerk  
Oppas     : Marinka Buurman 
Koffie     : Hijmen van Lindenberg  
Kerktaxi   : Arjan Mul  
 
Zondag 21 oktober      
10.00 uur ds. P. Nagel, Loenen aan de Vecht 
Collecten    : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e  Kerk  
Oppas     : Lisette Groen  
Koffie     : Ria Vedder 
Kerktaxi   : Gerda van Lindenberg  
19.00 uur ds. G.J. Codée, Maarssen 
Collecte     : Kerk 
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RONDOM DE DIENSTEN 
 
Op 30 september 10.00 uur lezen we Genesis 41, waarin Jozef dromen uitlegt. 
Waar zijn broers zich destijds irriteerden aan zijn dromen, is de farao maar wat 
blij dat Jozef zijn dromen weet te interpreteren. Wat eerst Jozefs ondergang 
werd, wordt nu zijn uitweg naar geluk. Jozef krijgt een belangrijke bestuurlijke 
positie en dient Egypte. Terwijl er overal hongersnood uitbreekt, heeft hij 
voldoende voorraad aangelegd. Straks kloppen zelfs zijn broers nog aan voor 
voedsel… 
Overvloed voor hongerigen vinden we ook aan de tafel, tijdens de viering van de 
Maaltijd van de Heer.  
 
7 oktober 10.00 uur lezen we Genesis 44:18-45:15. Hier onthult Jozef zich aan 
zijn broers en dat gaat met verdriet, schrik en blijdschap gepaard. Het zet ons 
aan het denken over hoe verrassend en ondoorgrondelijk God kan werken. Ook 
via een lijdens- of omweg. Dat lezen we ook in Psalm 9. Deze psalm is centraal 
gezet door de cantor, cantorij en blokfluitist (zie info verderop) en ik denk dat er 
wel verbindingen zijn tussen deze psalm en het verhaal van Jozef. 
 
14 oktober 10.00 uur lezen we Genesis 47 waarin Jozef een stelsel van 
belasting en zorg optuigt. Misschien roept het vragen of ideeën op over hoe dat 
nu ingericht is of ontdekken we iets over onze houding ten opzicht van politici en 
de Belastingdienst? 
 

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter 
 

 
 

 
 
 

In de morgendienst van 7 oktober zal naast de bijdrage van de cantorij ook de 
blokfluitist Natthapong Sirisit zijn medewerking verlenen aan de dienst. 
Natthapong komt uit Thailand en is voor de studie “Oude muziek” aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag naar Nederland gekomen. Hij is één van 
de weinige blokfluitisten uit Thailand en misschien wel de enige die zich 
bezighoudt met ‘Oude muziek’, namelijk met de muziek van Bach en 
componisten voor Bach.  
Ik speel geregeld samen met Natthapong en in de dienst van 7 oktober zullen wij 
ook tijdens de collecte een stuk samen spelen. Daarnaast zal Natthapong een 
solo-stuk spelen, namelijk ‘Psalm 9’ van Jacob van Eyk.  

 Jacob van Eyk was een Nederlandse componist die leefde van 1590 tot 1657. Net 
als veel andere componisten heeft hij zich laten inspireren door de krachtige 
melodieën van het Geneefs Psalter. In de gouden eeuw zat Jacob van Eyk op het 
Janskerkhof te Utrecht geregeld op zijn fluit te improviseren.  

Verschillende van zijn improvisaties zijn ook in druk uitgegeven, en in de dienst 
van 7 oktober kunt u dus genieten van de bewerking van Jacob van Eyk van 
Psalm 9. Enkele verzen van deze Psalm zullen we daarna ook zingen. 

 
Groet, Floris van Gils 
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Met enige regelmaat is ds. Hans Eschbach bij ons als gastvoorganger. Hij is oud-
directeur van het Evangelisch Werkverband en dat verspreidde onlangs het 
nieuws dat Hans ziek is. Er is bij hem een ernstige vorm van kanker 
geconstateerd aan de alvleesklier, waar menselijkerwijs geen genezing voor 
mogelijk is.  

 Zij vragen ons om gebed. Voor genezing, voor kracht, voor minder pijn en 
om moed zodat Hans en Kea bij de dag kunnen leven. Als u hen een wens, 
een gebed of iets anders wilt sturen, dan kan dat via info@ewv.nl of op 
het adres van het Evangelisch Werkverband, Eendrachtsstraat 29a, 3784 
KA Terschuur. Zij zorgen ervoor dat het bij Hans terechtkomt.  (Bron: EW) 

 
Hartelijke groet, ds. Arie de Winter 

 
 

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 
Ochtendcollecte 

19 augustus 
26 augustus  

    2 september   

Plaatselijk bijzonder kerkwerk 
Zending (Havenlicht) 
Missionairwerk 

€ 
€ 
€ 

64,80 
153,55 
91,20 

                        Met vriendelijk groet, de diaconie, Corry Hennipman 
 
 HELPT U HOPEN  

Bezoek van Catherine en Godfrey aan Nigtevecht 
van 3-15 september 2018 

De projectleidster van ons project Helpt u Hopen, Catherine, en één van de 
eerste gesponsorde kinderen, Godfrey, kwamen op 3 september naar Nigtevecht.  
Na de teleurstelling van 2017, waarbij er geen visum werd verleend, kregen ze 
nu toestemming te komen! Het werd een gigantische belevenis! 
Ze zagen meteen dat het in Nederland allemaal goed geregeld is,  rechte schone 
wegen, alles op tijd en héééééééééél bijzonder….. vrouwen op de fiets! 
De Oegandagroep had een boekenmarkt georganiseerd, in samenspraak met de 
diaconie, op zaterdag 8 september. Hier konden de gemeente en 
geïnteresseerden kennismaken  met Catherine en Godfrey en vragen stellen over 
het project. De boekenmarkt was een groot succes! Het leverde, samen met de 
appelflappen, €700,- op! Na de boekenmarkt aten we met zijn allen de Hollandse 
stamppotten in het Verenigingsgebouw 

Tijdens de kerkdienst op 9 september heeft Catherine uitgelegd wat het 
project Helpt u hopen doet , en hoe zij verder invulling aan het project wil 
geven in de toekomst.  In het kort: 
 

Catherine geeft aan dat zij na het overlijden van haar moeder in 2014, in 
samenspraak met haar man, heeft besloten met de kinderen van Kampale naar 
Bukululu te verhuizen om voor haar broers en zusjes te zorgen  èn om ons 
project voort te zetten . Haar man woont in Kampala omdat hij daar werkt. Het 
was geen gemakkelijke beslissing. De afstand Bukulula- Kampala is 110 km. 
Catherine is geen lerares van beroep, zij heeft de hotelschool gedaan.  
Catherine heeft geregeld dat zij op dinsdag en donderdag kook- en bak les aan 
de kinderen geeft. Haar hotelschoolopleiding komt nu goed van pas! Vorig jaar 
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zijn er, naast schoolgeld, uniformen en andere school benodigdheden, met 
gedoneerd geld lokale ovens gemaakt en pannen gekocht. 
Omdat ons project stopt met doneren als de weeskinderen de ‘basisschool’ 
verlaten, en heel veel kinderen geen vervolgonderwijs kunnen volgen, heeft 
Catherine  “land- en tuinbouw“ geïntroduceerd. De kinderen leren fruit en 
groente verbouwen en ze wil graag eenden en kalkoenen houden. 
Dit is een extra curriculum om de kinderen economisch ‘self supporting’ te 
maken. 
Catherine geeft aan dat zij zeer onder de indruk is van de Oegandagroep die in 
2010 naar Oeganda is gekomen en heeft geholpen met het bouwen van de 
lerarenwoningen. Zij zou graag zien dat er een nieuwe groep naar Oeganda komt 
om te helpen met herstelwerkzaamheden van de vloeren in de klaslokalen en 
helpen met de bouw van hokken voor de eenden en de kalkoenen.  
Zij dankt iedereen heel hartelijk voor alles. 
 
Godfrey vertelt wat het project Helpt u hopen voor hem heeft betekend. 
Hij verloor zijn moeder toen hij 3 jaar oud was en zijn vader overleed toen hij 5 
jaar oud was. Hij werd opgenomen in het project Helpt u hopen en voltooide de 
basisschool. Via een ander project, omdat hij goed kon leren - hij was een van 
de 12 slimste kinderen - deed hij de middelbare school. Hij wilde daarna heel 
graag leraar worden. Hij gaf les op een klein dorpsschooltje in de ‘middle of 
nowhere’, maar door het gebrek aan officiële diploma’s dreigde men met ontslag.  
Hij heeft toen een brief aan de diaconie in Nigtevecht geschreven en gevraagd of 
wij de opleiding tot leraar wilden sponsoren. De opleiding duurde twee jaar.  
Hij is gesponsord door ons en nu is hij een volledig gekwalificeerde onderwijzer 
en geeft les aan groep 3 en 4. 
Hij besluit zijn verhaal met: ‘Alles wat u hier ziet ben ik; gemaakt tot wat ik nu 
ben door u allen die bijgedragen hebben aan het project Helpt u hopen. Ik heb 
een kans gehad om mij te ontwikkelen met uw steun. U hebt mij gebracht waar 
ik nu ben en ik wil u daar heel hartelijk voor bedanken!’ 
 
Dus iedereen die ooit een donatie heeft gedaan aan het project ‘Helpt u 
hopen’ wordt heel erg bedankt hiervoor, door zowel Catherine als 
Godfrey! 
 

 Om te zien hoe het onderwijs in Nederland wordt gegeven brachten ze een 
bezoek aan de Flambouw. Ze keken hun ogen uit! Ze waren zeer onder de 
indruk van de mooie lesmethodes, de prachtige lokalen, de technische 
kennis van de kinderen wat betreft speelgoed en computers, het 
digiboard, en ook de leuke kinderen, die totaal niet verlegen waren, maar 
allerlei vragen durfden te stellen. 

 Een bezoek aan Hilversum met de trein, aan Amsterdam, met de 
rondvaartboot, de Dappermarkt, de tram, bitterballen, pannenkoeken, 
shoarma, een bezoek aan de boerderij en de kinderopvang van de familie 
Veldhuisen en nog veel meer maakten diepe indruk. 

 Ook de trip naar de Afsluitdijk,  het standbeeld van dhr. Lely, het 
IJsselmeer en de Waddenzee,  de kermis in Volendam, de Zaanse Schans 
vonden ze geweldig en indrukwekkend. 

 
Ze hadden een fantastische tijd hier en zijn boordevol inspiratie en verhalen weer 
terug gekeerd in Oeganda. Zoals Catherine schreef: ‘ik heb voor meer dan 
anderhalf jaar verhalen te vertellen’. 
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Voor de kinderen van het project waren kadootjes meegegeven: een kleuren 
balpen, potloden, puntenslijper, een geodriehoek en een zakdoek. Op de foto’s 
(goed te zien op de website van de kerk) kunt u zien hoe blij ze er mee zijn. 
 
 Als u bovenstaande leest begrijpt u hoe belangrijk ons project is voor 
kansloze weeskinderen en we nodigen u van harte uit te (blijven) 
doneren aan ons project Helpt u hopen NL36RABO0343153882  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUGD 
 
Op vrijdag 12 oktober  
19.30 uur  
begint  
het nieuwe  
jeugdwerkseizoen!  
 
 

 Cornerstone is als 1ste aan de beurt. 
Iedereen uit klas 2-4 (middelbare school) is welkom in het 
Verenigingsgebouw.  Leiding is ook dit seizoen: Carla en Arie.  

Cornerstone = gezelligheid, gekkigheid, vrienden, God, gesprek, spel, 
chips. 
 

 Een week later, donderdag 18 oktober 17.00 uur begint ook On Track 
weer. Onder leiding van Karen & Arie wordt er gekookt, gegeten, gekletst 
en een bijbelverhaal gelezen en besproken. On Track is bedoeld voor 
groep 7 en 8 (basisschool) en in de pastorie. 
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On Track = (leren) koken, niet afwassen, vrienden, praten, 
bijbelverhaal. 
 

 Na een weekje herfstvakantie begint als laatste ook Rock Solid. Op vrijdag 
2 november om 19.30 uur zijn groep 8-ers en 1ste klassers welkom bij 
Ronald en Marieke die dan weer een spel bedacht hebben vol rarigheid, 
maar met een goed verhaal erbij!  

Rock Solid = plezier, spel, sport, preek van de Week, vriendschap. 
 

 Wat en wie missen we in dit overzicht? Stay Steady (voor 16 jaar en 
ouder) vervalt dit seizoen omdat de jeugdgroep is uitgevlogen naar studie 
en stad. We hopen jullie bij Zomer- en Winterevent en bij kerkdiensten 
weer te zien en te spreken! En wensen je succes bij het studeren en hopen 
dat je in studievereniging of gemeente in de stad een nieuwe geloofsbasis 
zult vinden.  

 
Cock, Noad en Joas nemen afscheid als leiding. Bedankt voor jullie inzet, geloof 
en tijd dat je deelde met onze jeugd! We geloven dat dit altijd vrucht draagt in 
het Koninkrijk! 
 

De uitnodigingen worden via school, jeugdgroepen 
nog verspreid onder de jongeren.  
 

Hartelijke groet namens het jeugdteam:  
Kees v Z., Ronald, Jacco, Arie, Karen, Carla, Marieke.  

 
 
 
 
 
 

COMMISSIES 
 
Van de zendingscommissie:  

 U heeft ze vast wel weer gezien:  onder de toren staan de manden voor 
het Havenlicht. In de dienst van 26 augustus hebben we de verhalen van 
Theo en Yvonne van Zuijlecom gehoord en het mooie werk wat zij doen in 
de Havens van Nederland. 

Zij hebben ons laten weten dat ze het heel fijn hebben gevonden om bij ons in 
de dienst aanwezig te mogen zijn om hun verhaal te vertellen. Ook zijn ze 
dankbaar voor de mooie opbrengst van de collecte en de verkoop van hun 
spullen.  Zoals elk jaar willen we ook nu weer de zeelieden verrassen met 
een kerstpakket. Doet u ook mee? Ze zijn blij met leuke, maar vooral 
praktische cadeaus. In dit contactblad vindt u het breipatroon van de mutsen 
waar ze elk jaar erg blij mee zijn. 

 Ook vindt u in dit contactblad de laatste nieuwsbrief van Gert en Rieneke 
van der Pol uit Malawi. We zijn blij dat we hun werk vanuit de 
zendingscommissie kunnen steunen. 

 De familie Hoogendoorn is al een poosje terug in Nederland. Ze hebben 
zich weer gesetteld in hun huis in Kockengen. De kinderen gaan inmiddels 
naar school en per 1 oktober begint Matthijs bij zijn nieuwe werk. 
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Op zaterdagavond 6 oktober willen ze meer vertellen over hun 
belevenissen op de Logos Hope. U bent van harte uitgenodigd!! 
 
Lieve vrienden, familie & bekenden, 
Sinds 2 augustus jl. hebben we als gezin weer voet op Nederlandse bodem 
gezet. Natuurlijk is het voor ons allemaal best wel weer even wennen om hier te 
wonen en te leven, maar we genieten ook zeker om hier weer in Nederland te 
zijn. Lekker in ons eigen huis, en ook de oudste twee gaan sinds eind augustus 
weer naar de Nederlandse basisschool.  
 
We kijken terug op 3 prachtige jaren op de Logos Hope, en zijn heel dankbaar en 
blij met jouw/jullie steun, bemoediging en betrokkenheid in die periode. Op 
zaterdagavond 6 oktober a.s. ben je daarom ook van harte uitgenodigd op 
onze afsluitende ontmoetingsavond. Op deze avond willen we terugkijken op 
onze periode aan boord en vertellen over onze belevenissen en ervaringen. Dit 
hopen we ook te doen door middel van het vertellen van verhalen, en het laten 
zien van foto’s en filmpjes. Op deze manier willen we onze periode met elkaar 
afsluiten en God ook danken voor Zijn trouw, leiding en liefde door al deze jaren 
heen.  
 

 De ontmoetingsavond vindt plaats in 
het gebouw van de Volle Evangelie 
Gemeente op de Sportweg 1B te 
Kockengen. Vanaf 19:30 uur ben je 
welkom voor koffie en thee. Rond 
20:00 uur willen we beginnen met 
het programma. Na het programma is 
er nog voldoende ruimte om elkaar te 
ontmoeten en na te praten.  
 

We zien uit naar jullie komst! 
Vriendelijke groet, 
Matthijs & Marjet Hoogendoorn 
 
 

 

 
 
 
 

BIJBELLEESROOSTER 
oktober  11 do Romeinen 16:17-27 

1 ma Rechters 11:1-11 12 vrij Deuteronomium 14:1-21 
2 di Rechters 11:12-27 13 zat Deuteronomium 14:22-29 
3 wo Rechters 11:28-40 14 zon Deuteronomium 15:1-11 
4 do Psalm 35:1-10 15 ma Deuteronomium 15:12-23 
5 vrij Psalm 35:11-28 16 di Deuteronomium 16:1-17 
6 za Marcus 10:1-16 17 wo Rechters 13:1-14 
7 zo Marcus 10:17-31 18 do Rechters 13:15-25 
8 ma Rechters 12:1-7 19 vrij Rechters 14:1-20 
9 di Rechters 12:8-15 20 za Rechters 15:1-20 

10 wo Romeinen 16:1-16 21 zo Marcus 10:32-45 
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AGENDA 
Voedselbank Weesp Iedere Donderdag, 12.30-13 uur, spullen 

brengen 
Ontmoetingsavond Logos 
Hope: fam.  Hoogendoorn 

Zaterdag 6 oktober, 19.30 uur, Kockengen 

Jeugdclubs:  
CORNERSTONE (klas 2-4) Vrijdag 12 oktober, 19.30 uur, 

Verenigingsgebouw 
ON TRACK (groep 7 en 8) Donderdag 18 oktober, 17.00, pastorie 
ROCK SOLID (groep 8 – 
klas 1) 
 

Vrijdag 2 november, 19.30 uur, 
Verenigingsgebouw 

Bidstond Dinsdag  16 okt, 6 nov, 27 nov, 20 uur, kerk 
Gesprekskring Donderdag 11 okt, 1, 22 nov, 13 dec, 10 uur, 

Ver. gebouw 
 

 

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 20 oktober 
Kopij graag inleveren uiterlijk op: 

12 oktober 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 

 

OVERWEGING 
 
Langs de zijlijn 
In dit verhaal van Christine van Reeuwijk (creeuwijk1969@kpnmail.nl) weet Ireen uit 
ervaring hoeveel impact stille armoede op een gezin kan hebben. Met voorlichting op 
scholen probeert ze de kloof tussen rijk en arm te dichten.  
 

Rijk en arm 
Stille armoede werd nog altijd te vaak onderschat. Ook Ireen wist uit ervaring hoeveel 
impact het op een gezin kon hebben. Vroeger bij haar thuis bleven er vaak stapels 
brieven ongeopend liggen, ze had altijd angst dat de wasmachine kapot ging, kreeg niet 
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zomaar nieuwe schoenen terwijl haar vader wel elk weekend een paar flessen wijn kocht. 
Ook mocht ze nooit vriendinnetjes mee naar huis nemen en kon ze niet elke dag groente 
en fruit eten, laat staan op vakantie gaan en meepraten over andere culturen.  
Haar ouders hadden heus hun best gedaan, maar hoe doorbrak je bepaalde patronen. 
Ireen was dankbaar dat haar tante haar zelfvertrouwen en geld om te studeren had 
gegeven, ze wilde kinderpsycholoog worden en gaf regelmatig voorlichting op 
basisscholen. Al zou er maar één leerling zich in haar verhaal herkennen. 
 
Na een voorlichtingsmiddag in Amsterdam ging ze voor een twentyone-diner met de trein 
en bus richting het Gooi. Haar jaarclubgenootje Bo vierde in haar ouderlijk huis haar 
verjaardag met studiegenoten en met vvvt’jes, vriendinnen van vroeger. 
De dresscode was eenvoudig, zwart met goud. 
Bo’s ouders woonden in een villa, haar vader had een tandartspraktijk aan huis. 
Ireen stapte vlak voor de deur uit, liep de oprijlaan op, ineens hoorde ze een stemmetje 
uit haar jeugd ‘denk maar niet dat jij erbij hoort Irene’. 
 
Het liefst wilde ze meteen weer rechtsomkeert maken, die Gooische mensen zouden vast 
alleen maar over witte en rode wijn kunnen praten, maar ze dacht weldra aan haar tante, 
trok haar jurkje recht en belde toch aan.  
Bo’s vader deed open. ‘Dag Ireen, kom gauw verder.’ 
 
Even later feliciteerde ze Bo en ging ze tegenover haar en haar moeder aan een feestelijk 
gedekte tafel zitten. 
Bo’s moeder vroeg toen iedereen een kop paprikasoep had gekregen hoe de 
voorlichtingsmiddag was geweest, Bo had er tot Ireens aangename verrassing al veel 
over verteld. 
Voordat ze het doorhad, zei ze dat ze vroeger soms statiegeldflessen van school meenam 
om een kilo appels voor haar moeder te kunnen kopen en dat je niet te snel ‘eigen schuld 
dikke bult’ moest roepen.  
Ze pakte een servet, vouwde ‘m open. ‘Mijn tante gaf me kansen, daarom studeer ik 
extra hard en vertel ik zoveel mogelijk over kind pakketten van de overheid, kerken die 
je ook kunnen ondersteunen en Stichting Leergeld zodat ieder kind kan meedoen op het 
gebied van muziek, cultuur en sport. Ik heb al heel wat scholen in achterstandswijken 
bezocht, zoek nu nog rijkere buurten om de kloof te dichten.’ 
‘Hoor je dat,’ zei Bo’s moeder tegen haar dochter, ‘morgenvroeg ga ik meteen een 
afspraak met de directeur van de plaatselijke basisschool regelen.’ 
 
 


