Contactblad
van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht
www.kerknigtevecht.nl
Zaterdag 23 februari 2019
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
Zondag 3 maart
10.00 uur ds. A.S. de Winter
Collecten : 1e Voedselbank Stichtse Vecht; 2e Kerk;
Oppas
: Tessa van der Linden
Koffie
: Carla en Henk Holtmanns
Kerktaxi
: Ria Vedder
19.00 uur nog niet bekend
Collecte
: Voedselbank Stichtse Vecht
Zondag 10 maart
10.00 uur ds J.F. Schuitemaker, ‘t Harde
Collecten : 1e KIA 40 dagen (tijd) Campagne; 2e Kerk
Oppas
: Karen de Winter
Koffie
: Marian Kruijning
Kerktaxi
: Rolinka Pickhard
Zondag 17 maart Biddag
10.00 uur ds. A.S. de Winter m.m.v. cantorij
Collecten : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk 2e Kerk
Oppas
: Joas van der Linden
Koffie
: Bert Letteboer
Kerktaxi
: Marian Kruijning
19.00 uur nog niet bekend
Collecte
: Kerk
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RONDOM DE DIENSTEN
Op 3 maart 10.00 uur is er een muzikale viering in samenwerking met de
cantorij en Floris van Gils. We lezen Jeremia 7:1-11 en Lucas 6:39-49. De
oproep tot rechtvaardigheid en bezinning die in beide teksten naar voren komt is
een passende opening van de 40-dagen tijd die deze week aanvangt.
De overige diensten worden door collega’s ingevuld. Zelf zal ik o.a. voorgaan in
de Nederlandse kerk voor schippers (te Duisburg). De Protestantse Kerk kent 2
schipperspredikanten en zij verzorgen pastoraat en leiden diensten in Rotterdam,
Duisburg en Mannheim. Voor de schippers en hun gezinnen zijn die diensten een
belangrijke plaats van ontmoeting en geloof. Ik zal deze broeders en zusters uw
groeten en zegenwens overbrengen van het dorpje Nigtevecht, dat hen vast
bekend zal zijn als aanleg-, losplaats of vanwege onze fietsbrug.
Hartelijke groet, ds. Arie de Winter.

VANUIT DE GEMEENTE
Uitnodiging gespreksavond: ‘Homoseksualiteit en de 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.
Meelopen in het jeugdwerk
We zijn halverwege het jeugdwerkseizoen gekomen en onder de jongeren en de
leiding zit de sfeer en het ritme er goed in. Begin februari speelden de tiener- en
jongerengroepen samen een online-spel rond Jozef tegen honderden andere
jeugdgroepen in het land. We eindigden op nr. 58 en nr. 128.
Voor wie het leuk vindt om als leiding eens te wisselen van groep of wie als
gemeentelid overweegt in te stappen in het jeugdwerk, is het nu hèt moment om
eens een avond mee te lopen met de groep die je ambieert. Want rond Pasen en
Pinksteren loopt het seizoen al weer ten einde.
Wij raden leiding geven aan het jeugdwerk aan! De frequentie van avonden
waarop je aan de beurt ligt laag (gemiddeld eens per maand), het plezier met de
kinderen, tieners of jongeren is geweldig en de geloofsgesprekken zijn puur en
open. Het verrijkt zowel de jeugd als jezelf.
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In het komende seizoen komt er in elk geval een plaats vrij bij On Track (voor
groep 7-8) Met een baby en peuter in huis, wordt het Karen en Arie teveel om
met 8-10 kinderen te koken, te eten en catechese te geven. Arie blijft betrokken
bij On Track, maar is op zoek naar een mede-catecheet. (Iemand mèt een
keuken - zolang die van het nieuwe Verenigingsgebouw nog niet beschikbaar is).
Ook de VBW-commissie staat open voor 1 of 2 leden die de activiteiten willen
uitdenken, want Carla en Bert namen afscheid.
Informeer gerust bij Spoorzoekers, On Track, Rock Solid, Cornerstone of de VBW
wanneer je meer wilt weten.

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

27 januari
3 februari
3 februari
10 februari

Helpt U hopen
KIA Wereld Diaconaat
KIA Wereld Diaconaat
Wilde Ganzen

€ 92,25
€ 50,00
€ 42,55
€ 100,73

Helpt U hopen
Wij zijn erg dankbaar dat we de afgelopen maanden weer ontzettend veel mooie
giften hebben mogen ontvangen voor Helpt U hopen. Inmiddels is het
schoolgeld voor 2019 weer overgemaakt naar Catherine en kunnen de kinderen
middels uw hulp weer een heel jaar naar school.
Heel hartelijk dank daarvoor!
Met vriendelijke groeten,
Namens de Oeganda groep, Martine Samplonius

maart 2019
voor “Stap Verder” in Amsterdam-zuidoost
___________________________________________________________________________
Heel dicht bij Nigtevecht ligt Amsterdam-zuidoost waar mensen wonen die weinig tot niets
hebben en soms nog niet legaal hier verblijven, dus ook in grote onzekerheid leven. Om hen
te helpen, zullen we de hele maand maart een inzamelingsactie houden voor goederen en
geld voor “Stap Verder”. Dat is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse
Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB).
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Het is een inloophuis waar mensen (veel west-Afrikanen) heen kunnen/gaan om :
• Zich te douchen
• Hun kleren te (laten) wassen
• Voor gratis Nederlandse les
• Om andere (alleenstaande) vrouwen te ontmoeten (women empowerment)
• Voor naailessen en handwerklessen (kleding maken)
• Te internetten/e-mailen (naar bv. familie in het buitenland of naar instanties)
• Voor gratis kleding (er is een zgn. “meeneemkast”)
• Voor een gratis warme maaltijd op woensdagavond
• Voor gratis medische hulp en voor sociale spreekuren of juridische hulp.
Wat kunnen ze daar allemaal goed gebruiken ?
• Toiletartikelen (douchegel, shampoo, tandpasta, tandenborstels, deodorant, zeep,
damesverband, scheerspullen, borstels, haarbanden, toilettassen etc.)
• Handdoeken, badlakens, beddengoed, dekbedden, lakens, dekens, tafelkleden.
• Mooie lappen stof voor kleding, naaigaren, ritsen, knopen, scharen, naalden etc.
• Woordenboeken (Ned-Eng/Eng-Ned of Ned-Fr./Fr.-Ned), schriften, kladblokken
• Kinderkleding, kinderbeddengoed, kinderboekjes, kinderschoenen
• Dameskleding, herenkleding, jassen, gymschoenen, schoenen, slippers
• Voedingsmiddelen geschikt voor Afrikaanse maaltijden (rijst, tomatensaus, olie, etc.)
Dus, heeft u nog goede spullen die daar goed van pas zullen komen, dan ontvangen we ze
graag! Onder de toren, in de kerk zullen manden neergezet worden, waar u de spullen in
kunt doen.
Eind maart zal er als afsluiting van dit project ook gecollecteerd worden voor “Stap Verder”.
De opbrengst wordt dan samen met de ingezamelde goederen daar naar toe gebracht.
Alvast heel hartelijk dank voor uw hulp !!
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Christa, of op diaconie@kerknigtevecht.nl.
Uitgebreidere informatie over “Stap Verder” vindt u op www.stapverder.info.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte

27 januari
3 februari
10 februari

€
€
€

71,80
54,00
63,51

KOZIJN:
Ongewijzigd: € 189,46

Bij de actie kerkbalans 2019 met als actie titel: GEEF VOOR JE KERK
Is aan toezeggingen voor de vrijwillige bijdrage 2019 ontvangen: € 35.000
Het college is dankbaar voor uw betrokkenheid voor onze gemeente
Alle vrijwilligers worden hierbij hartelijk bedankt voor hun inzet om de actie goed te
laten verlopen.
Met vriendelijke groet, Ina Boshuizen
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AGENDA
Bidstond

Dinsdag 19 febr, 20 uur, kerk

Gesprekskring
donderdagochtend

Donderdag 28 februari, 21 maart, 11 april, 10-11.30
uur, Verenigingsgebouw
Dinsdag 26 februari en 19 maart 20.00 uur

Dinsdagavond bijbelkring
Kring: ‘Als je iemand verloren
hebt’
Gespreksavond:
‘Homoseksualiteit en de kerk’
Bijeenkomst ring Breukelen

Dinsdag 5 (bij ds. Arie), 3de avond in overleg nog te
bepalen, 20-22 uur
Maandag 4 maart, 20 uur, kerk

Concert
Watergraafsmeerkoor
Jeugdclubs:

Zondag 24 maart, 15 uur, kerk

CORNERSTONE (klas 2-4)

Vrijdag 8, 22 maart, 12 april, 19.30-21.30 uur,
Verenigingsgebouw
Donderdag 7, 21 maart, 17- 18.30 uur, pastorie

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

Woensdag 20 maart, Baambrugge

Vrijdag 1, 15 maart, 5 april, 19.30-21.30 uur,
Verenigingsgebouw
Wordt met de datumprikker geregeld

BIJBELLEESROOSTER
februari
23 ma
24 di
25 wo
26 do
27 vrij
28 za
maart
1 zo
2 ma
3 di

4 wo
5 do
6 vrij
7 zat
8 zon
9 ma
10 di
11 wo
12 do
13 vrij
14 za

Ester 8:3-17
Ester 9:1-15
Ester 9:16-23
Ester 9:24-28
Ester 9:29-10:3
Psalm 94
Lucas 6:1-11
Lucas 6:12-26
Lucas 6:27-38

COLOFON

Lucas 6:39-49
Lucas 7:1-10
Psalm 53
Lucas 7:11-17
Lucas 7:18-28
Lucas 7:29-35
Psalm 49
Jeremia 6:1-15
Jeremia 6:16-30
Psalm 127
2 Timoteüs 1:1-10

KOPIJ

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:
6, 27april, 18 mei, 8, 29 juni, 20 juli(voor vier weken), 17
augustus, 7, 28 september, 19 oktober, 9, 30 november en
21 december

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:

Zaterdag 16 maart 2019
Kopij graag inleveren uiterlijk op:

8 maart
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
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