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Zondag 11 november DANKDAG
10.00 uur Ds. A.S. de Winter
Collecten : 1e Zending (Open Doors); 2e Kerk
Oppas
: Henk den Hartog
Koffie
: Henk Holtmanns
Kerktaxi
: Gerda van Lindenberg
Zondag 18 november Viering Heilig avondmaal
10.00 uur Ds. A.S. de Winter
Collecten : 1e Wilde Ganzen; 2e Kerk;
Oppas
: Joas van der Linden
Koffie
: Jos van der Linden
Kerktaxi
: Nel en Jan van den Broek
19.00 uur Ds. S. Zijlstra, Heemstede
Collecte
: Kerk
Zondag 25 november Laatste Zondag Kerkelijk Jaar
10.00 uur Ds. A.S. de Winter m.m.v. cantorij
Collecten : 1e Helpt U hopen ; 2e Kerk
Oppas
: Jolande Tinholt
Koffie
: Jabé van Noordenne
Kerktaxi
: Sam Kalule
Zondag 2 december
1ste Advent
10.00 uur Mw. Karin Smit-v.d. Berg, Baambrugge
Collecten : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk
Oppas
: Sara Kroon
Koffie
: Nel van den Broek
Kerktaxi
: Ria Vedder
19.00 uur Ds. J. de Jong, Waarder
Collecte
: Kerk
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RONDOM DE DIENSTEN
November 2005 ging ik voor het eerst van mijn leven in een kerkdienst voor. Het
was in de Jeruzalemkerk in Amsterdam, waar ik toen werkte. Inmiddels ben ik
13 jaar verder en daarin volgden er honderden diensten door het hele land en
vooral in Nigtevecht. Maar nog nooit waagde ik me in een dienst aan het
bijbelboek Job. Nu de Spoorzoekers de komende 3 weken ook met Job aan de
slag gaan, lijkt mij de tijd rijp om het op te pakken. Het schijnt een inspirerend,
levensecht, wijs, confronterend en troostrijk boek te zijn… Gaat u mee op de
ontdekkingstocht?
Op 11 november 10.00 uur vieren we Dankdag. De natuur gaf ons een
overvloed aan voedsel. Elke 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. Job is ook een gezegend man. Hij is blij met zijn gezin,
heeft een succesvol bedrijf en is gezond. Maar als dit alles wegvalt, wat blijft
er dan over van je geloof en dankbaarheid? We lezen Job 1:1-5, 13-22 en
2:1-10.
Op 18 november 10.00 uur vieren we de Maaltijd van de Heer. In brood en
wijn worden we gesterkt in ons geloof. Even geen woorden, maar een
sacrament. Sommige aspecten van het geloof vragen erom dat ze niet alleen in
woorden verteld en bezongen worden. Je moet ze proeven, aanraken en delen
om ze te vatten. In Job 28 gaat het over wijsheid en Jobs vrienden hebben er de
mond van vol. Maar ze zitten er naast wat Job betreft. Welke wijsheid kan het
leven in al haar glorie èn duisternis omvatten?
Op 25 november 10.00 uur vieren we Eeuwigheidszondag, ook wel Laatste
Zondag van het Kerkelijk jaar genoemd. Volgens de ‘kerkkalender’ begint eind
november/begin december een nieuw jaar. Die begint met Advent, uitlopend op
Kerst, etc. Maar voordat het zover is, is er dus de laatste zondag van het
voorgaande jaar.
• Op die zondag worden de overledenen genoemd die dat jaar van ons
wegvielen. In de Dorpskerk klinken - na overleg met familie - de namen
van alle (oud) inwoners uit het dorp. Begraven of gecremeerd, kerkelijke
uitvaart of familiebijeenkomst, maakt hiervoor niet uit. Ieder was één
van ons en liefdevol herinneren we hen. Bij elke naam wordt een kaars
aangestoken en een roos geplaatst - indien gewenst door de familie zelf.
Daarna is er voor iedereen ruimte om een waxinelichtje aan te steken,
bijvoorbeeld ter herinnering van iemand die elders of eerder dan dit jaar
wegviel en gemist wordt.
• Er is poëzie, bezinning vanuit de bijbel, stilte, ritueel en zang en muziek
door de cantorij o.l.v. Floris van Gils.
Nog één keer lezen over Job. Hij kan niet bevatten wat hem allemaal is
overkomen. En weet niet waarom hij zoveel verlies moest lijden of waartoe
zoiets leidt. Toch heeft hij één troost gevonden in alle misère. We lezen
fragmenten uit hoofdstuk 40-42.
Hartelijk welkom in één of elke viering in deze komende weken!
Hartelijke groet, ds. Arie de Winter
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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.

Uitgangcollecte
Ochtendcollecte
Uitgangcollecte
Avondcollecte
Ochtendcollecte

14
21
21
27
28

oktober
Noodhulp Sulawesi
157,55
€
oktober
Plaatselijk Bijzonder Kerkwerk €
66,95
oktober
Noodhulp Sulawesi
€
254,15
oktober
249,70
LTO dienst - Helpt U hopen
€
oktober
113,60
Bartiméus Sonneheerdt
€
Met vriendelijke groet, de diaconie, Corry Hennipman

VANUIT DE GEMEENTE
Kerk is open tijdens Sint Maarten
Op 11 november vieren we St. Maarten en gaan de kinderen van deur tot deur.
Jarenlang zat de deur van het oudste huis uit Nigtevecht die avond op
slot...maar dit jaar niet! Ook in de Dorpskerk wordt St. Maarten gevierd. Er is
iets te drinken en te snoepen. En je kunt er ontdekken wie St. Maarten was.
Vergeet dus niet om 11 november 's avonds ook even aan te kloppen op
de oude deur van de Dorpskerk.

Top2000 Kerkdienst
Tussen Kerst en Oud & Nieuw wordt jaarlijks de Top2000 gedraaid op de radio.
Mensen dragen hun favoriete liederen aan en luisteren dagenlang naar deze
uitzending. De liederen die in de Top2000 terecht komen zijn vaak liederen over
hoop, verdriet, liefde: kortom alle facetten van het leven die te maken hebben
met zingeving en geloof.
Steeds meer kerken springen hier op in en organiseren een Top2000 dienst
waarin popmuziek, geloof en ontmoeting bij elkaar komen.
 Dit jaar organiseren we voor het eerst ook een Top2000 kerkdienst
in de Dorpskerk van Nigtevecht. Deze vindt plaats op zondag 30
december 2018 om 10.30 uur.
Wat is een Top 2000 dienst? Iedereen uit het dorp en de gemeente wordt
uitgenodigd om een eigen top 3 aan te leveren van popmuziek. Dat kan een lied
zijn dat gedraaid werd op een belangrijk moment in je leven. Of gewoon een
favoriet lied dat je telkens weer ontroert, opvrolijkt, enthousiasmeert. De
muziekgroep (Mark, Esther, Thijmen, Carla, Dianne en Ruud) zullen uit alle
aangeleverde liederen een selectie maken die ze live gaan spelen en zingen. Bij
diverse nummers wordt toegelicht waarom en door wie dit lied in de top 3 te
Nigtevecht werd geplaatst. Ook is er een moment van bezinning door ds. Arie
rond één van de liedteksten. Het wordt een laagdrempelige, moderne dienst die
bij uitstek geschikt om te bezoeken wanneer je muziekliefhebber bent of al een
tijdje geen kerkdienst meer bezocht omdat die niet (meer) bij je beleving
aansluit. Laat je verrassen en deel wat je bezielt!
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 Er is ook een mogelijkheid om samen met de muziekgroep jouw favoriete
lied in te studeren. Of met je eigen band of koor een lied te spelen tijdens
deze dienst. Wie waagt zich naast ‘jammen aan de Vecht bij No. 100’, ook
aan een liveoptreden in de Dorpskerk? Stap in, doe mee en deel de muziek
die voor jou betekenis heeft!

1. Ga naar www.top2000kerkdienst.nl/stemmen
en vul daar je top 3 in (Kies bij locatie voor
Nigtevecht.).
2. Vertel eventueel je motivatie bij jouw top 3.
3. Reserveer 30/12 10.30 uur in je agenda en
nodig je buren en vrienden uit.
4. Voor bands, koor en zangers die een nummer
willen spelen of zingen:
meld je bij Esther Bergmeijer of ds. Arie de
Winter.

VAN DE KERKENRAAD
Ringbijeenkomst
Hierbij nodigen we u van harte uit voor de bijeenkomst van de Ring Breukelen
van D.V. woensdag 14 november, in de Pieterskerk te Breukelen (navigatie:
Kerkplein 18, 3621 BH), inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 19.45 uur.
De oude classis structuur bestaat niet meer. De voorgaande classes zijn
samengevoegd tot 11 nieuwe classes, waarbij de classis Breukelen is opgegaan
in de nieuwe classis Utrecht. Deze nieuwe structuur brengt veel veranderingen
met zich mee; één daarvan is de introductie van de Ring Breukelen.
 Ringbijeenkomsten staan in het teken van onderlinge ontmoeting tussen
de gemeenten uit de voormalige classis. Daarom zijn niet alleen de
voormalige afgevaardigden, maar ook andere ambtsdragers en
belangstellende gemeenteleden van harte welkom. Om de ontmoeting
tussen de gemeenten en het onderlinge gesprek te bevorderen is ook dr.
Wim Dekker uitgenodigd. Hij is o.a. voormalig studiesecretaris van de IZB
en publiceerde onlangs als derde in een trilogie het boek ‘Verbonden en
vervreemd, over de God van Paulus op de Areopagus’ (Uitgeverij
Boekencentrum). Hij zal ons meenemen in de vraag hoe we het als
gemeente in een context van krimp volhouden om te geloven én hoe we
het evangelie kunnen communiceren in een samenleving die tegelijk
seculier en multireligieus is.
Meld je bij ds. Arie de Winter of scriba Peter de Haan wanneer u
interesse heeft om deze ringbijeenkomst bij te wonen.
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Collecten
Ochtendcollecte 21 oktober
21 oktober
Avondcollecte
Ochtendcollecte 28 oktober

€
€
€

70,05
29,56
81,65

KOZIJN:
oude stand:
erbij:
nieuwe
stand:

€ 176,06
€ 5,40
€ 181,46

Gift
€15,- via
de bank

Afscheid en welkom medewerker onderhoud begraafplaats
Al vele jaren wordt er op maandagmorgen onderhoud gepleegd op de
begraafplaats aan de graven en de beplanting. Dit onderhoud wordt gedaan door
twee van onze gemeenteleden Bert Letteboer en Arie van de Meent.
Als college zijn wij heel dankbaar met deze inzet.
De begraafplaats ziet er heel verzorgd uit.
 Onlangs heeft Arie van de Meent aangegeven dat hij om persoonlijke
redenen, na 13 jaar, gaat stoppen met deze werkzaamheden. Als college
willen wij Arie heel hartelijk bedanken voor alle inzet gedurende deze 13
jaar . Het college is blij dat wij in Henno Hennipman een nieuwe
medewerker hebben kunnen vinden . Henno is al bezig om ingewerkt te
worden. Wij wensen hem veel plezier en succes met deze taak.
Namens het College van Kerkrentmeesters , Nelleke Nobel

Nieuw kostersechtpaar
Begin november zal de kosterwoning weer bewoond gaan worden en op
18 november zal het nieuwe kostersechtpaar Johan en Safanja Kroon worden
voorgesteld aan de gemeente.
U bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Gezocht kerstboom voor in de kerk
Het is nog maar november, maar toch zijn wij al weer aan het denken aan de
komende kerstperiode. Wij willen in de kerk graag een mooie grote boom
plaatsen. Zoals elk jaar in november de vraag van het college ……wie
heeft er een geschikte kerstboom in zijn tuin of op zijn landgoed en zou
deze willen afstaan aan de kerk??
De boom krijgt een mooie plek in het koor en wordt prachtig versierd.
Ons ervaren team van kerstbomentransporteurs zorgt voor het omzagen en
verplaatsen naar de kerk!
Uw reactie graag naar Henno Hennipman

COMMISSIES
Dankdag voor Gewas en Arbeid
De 'Dankdag voor Gewas en Arbeid' wordt iedere eerste woensdag van november
gehouden. In de kerk van Nigtevecht wordt deze dienst op
zondag 11 november gehouden. Op deze dag dankt de protestante
kerkgemeenschap tijdens een viering, God voor de verkregen gewassen.
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Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste
bededagen. In 1578 werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen
massaal gebeden en gedankt moest worden.
Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten
werd om de eerste woensdag in november te danken voor het gewas; het eten
waarin iedereen dagelijks werd voorzien.
Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas
én arbeid.
De contactcommissie verzorgt jaarlijks een kleine attentie voor alle
ouderen van de kerk en het dorp van boven de 70 jaar. Dit jaar is er weer
een kleine attentie namens de kerk.
We hebben gekozen voor een presentje waarvan de opbrengst gaat naar
Noodhulp van gezamenlijke hulporganisaties in Lombok en Sulawesie. Deze
hulporganisaties zijn ZOA, Tear, Red een Kind, Dorcas, EO metterdaad en
Woord en Daad.

We vinden het erg fijn wanneer u allen mee wilt helpen om deze attentie
rond te delen. Wanneer iemand de attentie niet wilt ontvangen, wilt u dat dan
s.v.p. aan ons doorgeven ?
Dank voor alle hulp bij het rondbrengen en fijne dankdag gewenst!!
Namens de contactcommissie
Henny van Emmerik

AGENDA
Bijbelkring op
dinsdagavond
Bidstond

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

Gesprekskring
donderdagochtend
Gesprekskring
donderdagavond
Meezingen cantorij
kerstnachtdienst
Bijeenkomst ring
Breukelen
Top 2000 kerkdienst

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

Dinsdag 27 nov, 20 uur, kerk

Donderdag ??, 20-22 uur, Korte Velterslaan 3
Woensdagen, start 7 november, 19.45 uur21.15 uur, kerk
Woensdag 14 november, 19.30 uur,
Pieterskerk, Breukelen
Zondag 30 december, 10.30 uur, kerk

Jeugdclubs:
CORNERSTONE (klas 2-4)
ON TRACK (groep 7 en 8)
ROCK SOLID (groep 8 –
klas 1)

Vrijdag 9, 30 nov, 19.30-21.30 uur,
Verenigingsgebouw
Donderdag 15 nov, 13 dec, 17- 18.30 uur,
pastorie
Vrijdag 23 nov, 7 dec, 19.30-21.30 uur,
Verenigingsgebouw
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BIJBELLEESROOSTER
november
12 ma
13 di
14 wo
15 do
16 vrij
17 za
18 zo
19 ma
20 di
21 wo
22 do

Openbaring 6:1-8
Openbaring 6:9-17
Openbaring 7:1-17
Rechters 17:1-13
Rechters 18:1-10
Rechters 18:11-31
Psalm 16
Marcus 12:35-44
Marcus 13:1-13
Marcus 13:14-27
Marcus 13:28-37

23 vrij
24 zat
25 zon
26 ma
27 di
28 wo
29 do
30 vrij

Rechters 19:1-10a
Rechters 19:10b-30
Rechters 20:1-11
Rechters 20:12-28
Rechters 20:29-35
Rechters 20:36-48
Rechters 21:1-25
Lucas 1:1-25

december
1 za
2 zo

Lucas 1:26-38
Openbaring 8:1-13

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:
22 december

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:

Zaterdag 1 december
Kopij graag inleveren uiterlijk op:

24 november 2018
Financiële bijdragen voor de
kosteloze verspreiding van het
CONTACTBLAD zijn van harte welkom!

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
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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

