Contactblad
van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht
www.kerknigtevecht.nl
Zaterdag 2 februari 2019
Zondag 3 februari
10.00 uur Ds. S. Zijlstra, Heemstede
Collecten : 1e KIA Werelddiaconaat; 2e Kerk;
Oppas
: Karen de Winter
Koffie
: Jacobien Kalulé
Kerktaxi
: Christa Meinders
19.00 uur Ds. R.F. Mauritz, Lelystad
Collecte
: KIA Werelddiaconaat
Zondag 10 februari Doopgetuigenis en Avondmaal
10.00 uur Ds. A.S. de Winter
Collecten : 1e PKN Collecte Oecumene; 2e Kerk
Oppas
: Marieke van der Bijl
Koffie
: Henk Holtmanns
Kerktaxi
: Dianne Kroon
Zondag 17 februari
10.00 uur Ds. H. Dekker, Marken
Collecten : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk 2e Kerk
Oppas
: Marinka Buurman
Koffie
: Jos van der Linden
Kerktaxi
: Nel en Jan van den Broek
19.00 uur Ds. A.S. de Winter
Collecte
: Kerk
Zondag 24 februari
10.00 uur Prop. W. van Stuijvenberg, Waddinxveen
Collecten : 1e Zending fam van de Pol ; 2e Kerk
Oppas
: Lisette Groen
Koffie
: Jabé van Noordenne
Kerktaxi
: Sam Kalulé
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RONDOM DE DIENSTEN
De komende weken verwelkomen we diverse gastvoorgangers die met enige
regelmaat bij ons voorgaan. Een ander stemgeluid, een andere invalshoek, een
andere benadering van de tekst en de liturgie houden onze vieringen fris en ons
geloof levendig.
Op 10 februari 10.00 uur ga ik als uw eigen voorganger voor en lezen we
Jesaja 6:1-8 en Lucas 5:1-11. In beide verhalen lezen we over mensen die onder
de indruk raken van God en zich geroepen weten om Hem te volgen en in
godsnaam verschil te maken in hun tijd.
Op welke manier geldt dat ook voor u, voor jou?
In deze dienst vertelt de familie Kroon over de doop van Rachel, Sara en
Debora, die plaatsvond tijdens hun reis door Israël in de afgelopen zomer.
De kerkenraad heeft besloten deze doop over te nemen. Samen willen we
graag de gemeente getuige maken van deze doop.
We vieren na de verkondiging en de doopgetuigenis ook Avondmaal in het koor
van de kerk en daarbij zal Debora op grond van haar doop meteen verwelkomd
worden.
Op 17 februari 19.00 uur denken we na over het thema ‘Milieu’.
Op mondiaal, nationaal en lokaal niveau houdt het milieu ons allen bezig.
Tegelijkertijd is het niet bij iedereen een geliefd onderwerp. De meningen
verschillen over wie de prijs voor milieubelasting moet betalen, wat duurzaam is
en wat nodig is om het tij te keren. We gaan ons in deze viering niet verliezen in
praktische tips, maar laten ons motiveren en inspireren vanuit de bijbel.
We lezen Johannes 21:1-14, wat wel een vervolgverhaal lijkt op de lezing van
vorige week. Want weer is er een grote visvangst en weer roept Jezus mensen
tot leerling.
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.

Avondcollecte
Ochtendcollecte
Avondcollecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte

31 december Pl. Bijz. Kerkwerk
€ 47,50
Ned. Bijbelgenootschap
6 januari
€ 66,30
Ned. Bijbelgenootschap
6 januari
€ 30,20
PKN Oecumene
13 januari
€ 75,60
Pl. Bijz. Kerkwerk
20 januari
€ 81,51
Met vriendelijke groet, de diaconie, Martine Samplonius

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Collecten
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte
Avondcollecte
Nieuwjaarsconcert

6 januari
13 januari
20 januari
20 januari
13 januari

€ 55,50
KOZIJN:
€ 76,70
Ongewijzigd: € 189,46
€ 77,50
Gift: via bank voor
€ 44,85
Contactblad € 25
€ 151,85
Met vriendelijke groet, Ina Boshuizen
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VAN DE KERKENRAAD
Uitnodiging gespreksavond: ‘Homoseksualiteit en de kerk’
Zoals beschreven in het vorige contactblad wil de kerkenraad een
gemeentebreed gesprek op gang brengen over homoseksualiteit en de
kerk. Er is veel over gezegd en geschreven omdat het vanwege de
Nashvilleverklaring even een landelijk thema was. Een ieder van ons heeft
in deze discussie vast argumenten of initiatieven gezien die wel of niet
aanspraken. Nu gaan we de uitdaging aan om met elkaar van gedachten
te wisselen binnen onze context van dorp en kerk.
Op maandag 4 maart zal dhr. Herman van Wijngaarden van de stichting Hart van
Homo’s een interactieve lezing voor ons houden.
Herman kondigt deze avond als volgt aan:
“Het thema homoseksualiteit roept binnen de kerk uiteenlopende reacties op. De
één zegt: ‘Waar doen we moeilijk over?’ en de ander: ‘Ik blijf er moeite mee
houden!’ Vervolgens wordt de één uitgescholden voor ‘oppervlakkig’ en de ander
voor ‘liefdeloos’. Op deze avond willen we eerlijk naar het onderwerp kijken, op
een manier die ruimte laat voor verschil van mening. Vooral willen we op een
liefdevolle manier kijken naar de homoseksuele broeder of zuster en ons
afvragen: ‘What Would Jesus Do?’”.
Aan het einde van de gemeenteavond zal de kerkenraad inventariseren
welke gespreksonderwerpen er nog liggen. Die zullen dan een plaats
krijgen op een volgende avond (waarbij we vooralsnog denken aan een
groothuisbezoek). Iedereen - gemeentelid of dorpsgenoot - die interesse
heeft in dit onderwerp en erover van gedachten wil wisselen is hartelijk
welkom. Vanaf 19.30 uur is er koffie in het Verenigingsgebouw en om
20.00 uur start de avond in de Dorpskerk.

Nieuws van de classispredikant
Ik preek regelmatig in de provincie om kennis te maken en sfeer te proeven.
Maar daar hebben gemeenteleden nog geen idee wat een classispredikant is. Een
klein artikeltje kan helderheid verschaffen.
 Wat is een classispredikant? Wat doet hij of zij? Het is een nieuwe
functie die een direct gevolg is van de bezinning van onze kerk op haar
toekomst.
De kerk krimpt: er zijn minder mensen beschikbaar voor vrijwilligersfuncties.
Naar de traditie is onze kerk regionaal ingedeeld in classes. Tot voor kort
waren er 74 classes, 74 regionale verbanden, die gemeenten
vertegenwoordigden in de synode. In de classes waren alle gemeenten
vertegenwoordigd. Daar heeft de kerk het mes ingezet: het werden 11
classes en niet elke gemeente hoeft meer een afgevaardigde te sturen. Dat
betekent dat er minder mensen nodig zijn. Dat is goed, maar dat brengt ook
het gevaar met zich mee: gemeenten kunnen zich minder betrokken voelen
op het geheel van de kerk. Daarom is de functie van classispredikant in het
leven geroepen. De classispredikant zal geestelijk leiding geven aan
gemeenten en predikanten in de eigen classis en daarmee een verbindende
rol spelen. Voor de provincie Utrecht vallen de grenzen van de classis samen
met de provinciegrenzen. De classispredikant bezoekt de gemeenten, bezoekt
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de predikanten, signaleert vragen, helpt oplossingen zoeken, is dominee maar
dan van de provincie. In 4 jaar worden alle gemeenten bezocht. Behalve het
voorgaan in de eredienst betekent dat bezoek aan (kerkenraads)
vergaderingen en pastoriebezoek.
Verder enthousiasmeert de classispredikant het samenkomen van gemeenten
in ringen. De ring is ook een nieuw fenomeen. De ring bestaat uit een groep
gemeenten die elkaar ontmoeten en elkaar met raad en daad bijstaan.
Vooralsnog heeft Utrecht ervoor gekozen om de ringen samen te laten vallen
met het grondgebied van de oude classis, waar, als het goed is, al
betrekkingen bestonden. Wij geloven in een, heilige, algemene christelijke
kerk. Dat betekent dat wij nooit alleen kunnen functioneren. We zijn steeds
op zoek naar elkaar om samen een kerk te zijn. Dat betekent dat we elkaar
opzoeken als protestanten, maar ook in de oecumene. Ook daarin hoop ik u
voor te gaan, maar ook met u te delen in de vreugde die u beleeft.
Hartelijke groet, ds. Trinette Verhoeven

DIVERSEN
Bericht over Sam’s kledingactie
Heel wat jaren is er in ons dorp kleding ingezameld voor en door Sam’s
Kledingactie. De laatste jaren heb ik, Marian Kruijning, dit in navolging van
Gerda van Lindenberg gecoördineerd. Voorheen verliep de organisatie bij Sam
heel goed, maar de afgelopen twee jaar, na vertrek van onze vaste
contactpersoon, was dat niet meer het geval en werden we op de dag van de
actie geconfronteerd met zeer onaangename logistieke verrassingen.
Daarnaast is de opbrengst van de kleding in de loop der tijd flink gedaald en
vindt er de laatste paar jaar in dezelfde periode een andere, officiële,
kledingactie in Nigtevecht plaats. Al met al heb ik daarom besloten om te
stoppen met Sam’s Kledingactie. Het leek me goed u hierover te berichten,
aangezien er mensen zijn die rekening hielden met deze actie.
Hartelijk dank voor uw bijdrage al die jaren. Ook dank aan Gerda voor het
coördineren en ophalen, samen met Hijmen en Nieske Veldhuizen.
Groet, Marian Kruijning

Concert Watergraafsmeer
Op zondag 24 maart om 15 uur geeft het
Watergraafsmeerkoor een concert in de kerk.
De toegang is gratis..
Aan de uitgang zal een collecte gehouden
worden ten bate van Helpt U Hopen.
Wij nodigen de inwoners van en rond
Nigtevecht van harte uit om dit concert bij te
wonen.
Met hartelijke groeten,
Het team van Helpt U Hopen
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JEUGD
NIEUWS VAN DE SPOORZOEKERS
Aan het begin van het nieuwe jaar kijken we bij de Spoorzoekersleiding met een
goed gevoel terug op 2018.
 Vers in het geheugen ligt nog het mooie engelenproject dat we in de
Adventsperiode organiseerden. Dominee Arie kwam ons de eerste zondag
van alles vertellen over engelen. Wat zijn engelen eigenlijk, wat doen ze,
waarom, in welke bijbelverhalen komen engelen voor en zijn ze nu ook op
aarde? Tijdens de zondagen die volgden leerden we steeds meer, konden
we zelfs engelen zijn voor andere gemeenteleden en gingen we engelen
maken. Het resultaat was een prachtig decorstuk voor het Kerstspel: ‘Een
engel met een B ervoor’! De kinderen hadden hard geoefend op de teksten
en liedjes en als leiding waren we supertrots op ze. Wat hebben ze het
goed gedaan en wat zagen ze er allemaal mooi uit!
 We willen mevrouw Van Noordenne bedanken voor het prachtige
adventsstuk met kaarsen dat zij ook dit jaar weer voor ons maakte!
 Creatieve bijstand kregen we van Christa, van wie we voor de zomer bij de
leiding afscheid namen. Gelukkig wil ze haar organisatorische en creatieve
talenten blijven inzetten voor onze knutselprojecten. Ook namen we
afscheid van Freek, vermaard om zijn organisatie van de lentefeesten en
bij de kinderen om het maken van ‘slijm’ (u wilt verder niet weten wat dat
is...) Gelukkig vonden we voor hen opvolgers in Jolande en Martine, die
inmiddels met de kinderen werken alsof ze nooit anders gedaan hebben.
 We zijn gewend geraakt aan het spoorzoeken met één groep in plaats van
twee. Meestal past dat prima, maar soms zijn er zomaar veel kinderen en
dan is het wel passen en meten op ons kleine zoldertje. We kijken daarom
uit naar een verbouwd verenigingsgebouw!
 De zolder is weliswaar klein, maar onze collectebus groot. Dat bleek toen
we gingen tellen wat we de afgelopen jaren hebben gespaard. De kinderen
konden dit najaar zowel aan Helpt U Hopen als aan de Mission Schools een
zelfgemaakte cheque met ieder het prachtige bedrag van € 225
overhandigen!
 De plannen voor de periode tot de zomer zijn weer gemaakt, zo ook voor
Palmpasen. Mocht je thuis nog stokken hebben, neem ze dan s.v.p. mee
naar het verenigingsgebouw.

Dat was ons nieuws voor deze keer. Dank voor uw aandacht voor de kinderen en
voor uw gebed voor hen en het spoorzoekerswerk!
Namens de leiding (Henny, Esther, Martine en Jolande) Marian
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COMMISSIES
Van de zendingscommissie
Als zendingscommissie hebben we het jaar 2018
naar volle tevredenheid afgesloten. We kunnen
terugzien op een jaar waarin we veel mooie
zendingsdoelen financieel en door gebed konden
steunen. We danken u hartelijk voor de giften
waardoor u dit allemaal mogelijk hebt gemaakt.
Inmiddels heeft u een brief bij de kerkbalans
ontvangen voor 2019. Ook dit jaar hopen we weer
op uw steun.
 Als vast zendingsdoel willen we, naast de Logos Hoop en Gert en Rieneke
van der Pol in Malawi, Jonathan en Heleen Wolters gaan steunen die met
hun gezin zijn uitgezonden door de WEC naar Cambodja. Een korte
introductie van Jonathan en Heleen door Marjet Hoogendoorn:
Wij hebben Jonathan en Heleen leren kennen in de zomer van 2008, toen we
met elkaar een sportevangelisatie-project deden in Zuid-Afrika. Sindsdien is onze
vriendschap gegroeid, mede door onze gezamenlijke interesse in wereldzending.
Samen hebben we op Cornerstone (Bijbelschool) gewoond. Zij deden de
eenjarige opleiding en nadat hun eerste dochtertje in 2012 werd geboren zijn ze
in het voorjaar van 2013 naar Cambodja gegaan. Daar wonen ze inmiddels dus
alweer bijna 6 jaar, met hun twee dochters, Loïs en Esmee.
• Jonathan en Heleen zijn – nadat ze een aantal jaar bij verschillende WECprojecten betrokken waren – nu veldleiders van WEC Cambodja. Dit
betekent dat ze de mensen aansturen en begeleiden die verantwoordelijk
zijn voor de verschillende projecten. Projecten waarin kansarme kinderen
de kans krijgen om onderwijs te volgen, of waarin kwetsbare vrouwen een
beroep geleerd krijgen en Bijbelstudie ontvangen, zodat ze niet op andere
manieren aan geld hoeven te komen.
Jonathan en Heleen zijn onlangs op verlof geweest in Nederland. Het was, na
ruim 3 jaar elkaar niet te hebben gezien, heel fijn en eigenlijk weer als vanouds
om elkaar te zien en spreken. Begin januari zijn ze voor weer minimaal 3 jaar
naar Cambodja gegaan, waar ze zich inmiddels helemaal thuis voelen.
U zult zo nu en dan een nieuwsbrief voorbij zien komen van Jonathan en Heleen,
en ze waarderen het zeer dat de Protestantse kerk van Nigtevecht hen wil
ondersteunen!
 De opbrengst van de zendingsbus gaat dit jaar naar het project in ZuidAfrika, Victory4all. In Jeffrey's Bay in Zuid Afrika helpen Johan en Astrid
Vos om kinderen uit de sloppenwijken Christelijk onderwijs te geven. Door
gebed en giften en de inzet en het enthousiasme van Johan en Astrid is dit
project enorm gegroeid. Inmiddels is de school in 15 jaar tijd gegroeid
naar ruim 600 kinderen. We hopen dan ook dat u de zendingsbus niet
voorbij loopt maar ook hieraan uw steuntje bijdraagt.
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AGENDA
Bidstond

Dinsdag 19 febr, 20 uur, kerk

Gesprekskring
donderdagochtend

Donderdag 7 februari (hoofdstuk 5),
28 februari, 21 maart, 11 april, 10-11.30 uur,
Verenigingsgebouw
Dinsdag 5 februari (bij Sanne), 26 februari en
19 maart 20.00 uur
Dinsdag 5 (bij ds. Arie), 3de avond in overleg
nog te bepalen, 20-22 uur
Maandag 4 maart, 20 uur, kerk

Dinsdagavond bijbelkring
Kring: ‘Als je iemand
verloren hebt’
Gespreksavond:
‘Homoseksualiteit en de
kerk’
Bijeenkomst ring
Breukelen
Voorstelling ‘In de
voetsporen van Ruth’
Concert
Watergraafsmeerkoor
Jeugdclubs:

Woensdag 20 maart, Baambrugge
Donderdag 21 februari,19.30 uur, De Basiliek,
Veenendaal, info Janda van Zadelhoff.
Zondag 24 maart, 15 uur, kerk

Spannend
Winterevent
(alle tieners)

Vrijdag 1 februari, 19 uur,
Verenigingsgebouw + Kerk

CORNERSTONE (klas 2-4)

Vrijdag 8 februari, 8, 22 maart, 12 april, 19.3021.30 uur, Verenigingsgebouw
Donderdag 14 februari, 7, 21 maart, 17- 18.30
uur, pastorie
Vrijdag 1, 15 maart, 5 april, 19.30-21.30 uur,
Verenigingsgebouw
Wordt met de datumprikker geregeld

ON TRACK (groep 7 en 8)
ROCK SOLID (groep 8 –
klas 1)
Aan Tafel (klas 4 en hoger)

BIJBELLEESROOSTER
februari
3 ma
4 di
5 wo
6 do
7 vrij
8 za
9 zo
10 ma
11 di
12 wo

Psalm 82
Jeremia 1:1-10
Jeremia 1:11-19
Jeremia 2:1-13
Jeremia 2:14-22
Jeremia 2:23-29
Jeremia 2:30-37
Lucas 5:1-11
Lucas 5:12-16
Lucas 5:17-26

13 do
14 vrij
15 zat
16 zon
17 ma
18 di
19 wo
20 do
21 vrij
22 za
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Lucas 5:27-39
Psalm 36
Jeremia 3:1-11
Jeremia 3:12-21
Jeremia 3:22-4:2
Jeremia 4:3-18
Jeremia 4:19-31
Jeremia 5:1-14
Jeremia 5:15-31
Psalm 137

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.

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:

Zaterdag 23 februari 2019
Kopij graag inleveren uiterlijk op:

15 februari
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

