Contactblad
van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht
www.kerknigtevecht.nl
Zaterdag 16 maart 2019
Zondag 17 maart Biddag 3e lijdenszondag
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 dhr. J.W. van de Kamp, Beverwijk
Collecte
: Kerk
Zondag 24 maart
4e lijdenszondag
10.00 uur ds. A.S. de Winter
Collecten : 1e KIA diaconaat voorjaar; 2e Kerk
Oppas
: Nieske Veldhuisen
Koffie
: Jos van der Linden
Kerktaxi
: Jan-Willem van Lindenberg
Zondag 31 maart
5e lijdenszondag
10.00 uur ds. A.S. de Winter
Collecten : 1e Stap Verder (Amsterdam Z-O); 2e Kerk;
Oppas
: Lisette Groen
Koffie
: Janda van Zadelhoff
Kerktaxi
: Jan Wind
Zondag 7 april
6e lijdenszondag
10.00 uur ds. I. Terlouw, Huizen
Collecten : 1e Zending IJFC; 2e Kerk
Oppas
: Sara Kroon
Koffie
: Emmy van der Greft
Kerktaxi
: Diny Schoonhoven
19.00 uur ds. J. Schelling, Woerden-Zegveld
Collecte
: Zending IJFC
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63e jaargang, nr. 4

RONDOM DE DIENSTEN
Op 17 maart 10.00 uur is er een muzikale viering in samenwerking met de
cantorij en Floris van Gils (per abuis kondigde ik de cantorij eerder aan voor 3
maart jl. maar deze zondag zullen ze dan echt aanwezig zijn). We lezen 2
Kronieken 1:7-13 en Lucas 9:23-36 en deze bijbelgedeelten sluiten goed aan bij
de biddag. In de Kroniekenlezing verschijnt God aan Salomo met de vraag: ‘Wat
wil je dat ik je geef?’ en in het Lucasevangelie staat: ‘Wat heeft een mens eraan
als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schade toebrengt?’. Deze
gedachtelijnen samen moeten ons verder kunnen helpen op deze dag van ‘gebed
voor gewas en arbeid’ in het midden van de lijdenstijd.
Op 24 maart 10.00 uur lezen we Lucas 13:1-9 waar het - net zoals een paar
weken geleden - gaat over dragen van ‘goede’ vruchten. Door middel van een
gelijkenis lijkt Jezus echter wel de druk op te voeren. Ik overweeg Romeinen
5:1-11 als 2de lezing.
Op 31 maart 10.00 uur lezen we 2 Kronieken 36:14-23, 2 Korintiërs 5:1-11 en
Lucas 15:11-24. De Lucaslezing is het bekende verhaal over de ‘verloren zoon’
en de twee lezingen daaraan voorgaand zijn als het ware de theologische
achtergrond bij deze vertelling.
Gezegende diensten en inspirerende momenten
via uw 40-dagen kalender toegewenst!
Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

VAN DE KERKENRAAD
Terugblik en vervolg gespreksavond:
‘Homoseksualiteit en de kerk’
Uit de reacties tijdens en na afloop van de avond is o.a. gebleken dat menigeen
het gewaardeerd heeft dat we gemeentebreed de bezinning voeren, dat er een
goede gespreksbewaking was, dat er gesproken werd ‘uit’ situaties in plaats van
‘over’ situaties. Een aantal mensen had graag nog meer van elkaar gehoord of al
wat meer toegewerkt naar een (bepaalde) uitkomst.
Dank voor alle feedback, de aangereikte standpunten,
vervolgvragen en adviezen.
In de kerkenraadsvergadering van 7 maart is besloten op basis van uw vragen
en adviezen een 2de avond te beleggen. Die houden we in het
Verenigingsgebouw en krijgt wat meer een interactieve setting. De precieze
invulling en datum volgt nog, maar waarschijnlijk zal het o.a. gaan over: welke
bijbelteksten kunnen richting geven aan de bezinning over homoseksualiteit en
de kerk? En over: wat is eenheid in geloof en welke ruimte biedt dat om
onderling van mening te verschillen? Meer informatie volgt binnenkort.
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VANUIT DE GEMEENTE
Medeleven
Een aantal gemeenteleden revalideren, bereiden zich voor op een
ziekenhuisopname of wachten met enige spanning thuis hun ziekteverloop af.
Omdat tussen kopij- en verschijningsdatum situaties kunnen veranderen en niet
iedereen bij name genoemd wil worden, vertrouw ik er erop dat u de broeder of
zuster die het betreft wel kent en met hem/haar meeleeft en bidt om herstel,
kracht en geloof. ‘Ik, ik ben het die jullie troost’ (Jesaja 51:12).
Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

JEUGD
Meedraaien of -lopen in het jeugdwerk
 Marian Kruijning heeft aangegeven om de plek van Karen de Winter bij On
Track te willen vervullen en stelde ook haar keuken beschikbaar voor het
nieuwe seizoen.
 Janda van Zadelhoff heeft gemeld dat zij dit seizoen wil meedraaien in de
VBW-commissie.
Beide hartelijk welkom! Wie interesse heeft of zich wil oriënteren op een taak bij
Spoorzoekers, Rock Solid, Cornerstone of VBW blijft welkom voor
meer informatie of een keertje meekijken.

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
Avondcollecte

17 februari
24 februari
3 maart
3 maart

Pl. Bijz.Kerkwerk
Zending fam. v.d. Pol
Voedselbank Stichtse Vecht
Voedselbank Stichtse Vecht

€ 47,95
€ 203,10
€ 76,70
€ 35,17

Met vriendelijke groet, de diaconie, Martine Samplonius

Komende collectes
24 maart Kerk zijn in krakend communistisch systeem in Cuba
Jarenlang leden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend
bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z'n voegen. De bevolking zoekt
naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie
neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar
groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel,
theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in
Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en
helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame
en verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse kerken met uw
Voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.
www.kerkinactie.nl/40dagentijd
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31 maart “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).
 Heeft u nog goede spullen die goed van pas zullen komen in het
inloophuis, dan ontvangen we ze graag! Onder de toren staan manden
klaar, waar u de spullen in kunt doen.
 De opbrengst van de collecte wordt samen met de ingezamelde goederen
naar hen toe gebracht. Spullen die ze met name graag ontvangen staan in
het vorige Contactblad vermeld.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Christa, of diaconie@kerknigtevecht.nl.
Uitgebreidere informatie over “Stap Verder” vindt u op www.stapverder.info.

DIVERSEN
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

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Ochtendcollecte
Avondcollecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte

17 februari
17 februari
24 februari
3 maart

€
€
€
€

63,20
31,50
81,05
66,60
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KOZIJN:
Oude stand: € 189,46
Erbij: €
4,50
Nieuwe stand: € 193,96
Gift: € 10,- via de bank
t.b.v. Contactblad

AGENDA
Bidstond

Dinsdag 2, 23 april, 14 mei, 4 juni, 20 uur, kerk

Gesprekskring
donderdagochtend

Donderdag 21 maart (hoofdstuk 7), 11 april,
10-11.30 uur, Verenigingsgebouw.
Dinsdag 19 maart 20.00 uur

Dinsdagavond bijbelkring
Bijeenkomst ring
Breukelen
Concert
Watergraafsmeerkoor
Jeugdclubs:

Woensdag 20 maart, Baambrugge

CORNERSTONE (klas 2-4)

Vrijdag 22 maart, 12 april, 19.30-21.30 uur,
Verenigingsgebouw
Donderdag 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)

Zondag 24 maart, 15 uur, kerk

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

BIJBELLEESROOSTER
maart
18 ma
19 di
20 wo
21 do
22 vrij
23 za
24 zo
25 ma
26 di
27 wo

28 do
29 vrij
30 zat
31 zon
April
1 ma
2 di
3 wo
4 do
5 vrij
6 za

Leviticus 1:1-9
Leviticus 1:10-17
Leviticus 2:1-10
Leviticus 2:11-16
Leviticus 3:1-5
Leviticus 3:6-11
Leviticus 3:12-17
2 Timoteüs 2:14-26
2 Timoteüs 3:1-9
2 Timoteüs 3:10-17

COLOFON

2 Timoteüs 4:1-8
2 Timoteüs 4:9-22
Leviticus 4:1-12
Leviticus 4:13-21
Leviticus 4:22-26
Leviticus 4:27-35
Leviticus 5:1-13
Leviticus 5:14-26
Leviticus 6:1-6
Leviticus 6:7-11

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, 27 april, 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 6 april 2019
Kopij graag inleveren uiterlijk op:

30 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

OVERWEGING
Veertig dagen vasten. Een protestants perspectief
Wanneer op Aswoensdag de veertigdagentijd begint, betekent dat al eeuwen
voor veel christenen het begin van ‘de grote vasten’. In deze periode bereiden
mensen zich voor op het komende Paasfeest door ‘af te zien van…’ en ‘ruimte te
maken voor…’.
Anno 2019 onthouden veel mensen die vasten zich van eten en drinken door
bijvoorbeeld alcohol, vlees en/of snoep te mijden. Ook wordt van andere dingen
afgezien: de vanzelfsprekendheid van uitvoerige conversaties aan tafel, roken,
Netflix kijken, sociale media, soms ook seks. Door te vasten ontstaat ruimte voor
God en de ander. In de eeuwen na de Reformatie nam het gebruik om te vasten
onder protestanten af, maar sinds een paar decennia leeft juist onder hen het
vasten weer op. Waar komt de hernieuwde belangstelling voor dit gebruik
vandaan? En waarom zou je het doen als protestant, vasten?

Terugkeer van een eeuwenoude traditie
De hernieuwde aandacht voor vasten hangt samen met tenminste twee dingen:
veranderingen in onze cultuur en veranderingen in onze kijk op wat geloof is in
die cultuur. In onze samenleving is veel aandacht voor voedsel, onder andere in
relatie tot onze gezondheid. In het streven naar ‘gezonde voeding’ en/of een
gezond gewicht zijn diëten, vasten en kuren vandaag de dag geregelder
praktijken dan in voorbije eeuwen. Het tijdelijk of permanent laten staan van
(bepaalde soorten) voedingsproducten is voor veel mensen niets nieuws. Dat kan
ook het vasten om religieuze redenen ‘gewoner’ maken.
Als het gaat om onze kijk op geloof dan is er sinds enkele decennia in de
liturgiewetenschap, en meer recent ook breder in de theologie, systematisch
meer aandacht voor rituele praktijken. In een cultuur die sterk gericht is op
ervaring, beleving en emotie, ontstaat (weer/meer) ruimte voor de opvatting dat
christelijk geloof niet alleen of vooral een zaak is van het hoofd, maar (ook) een
heel lichamelijk gebeuren.
Dat soort aandacht heeft ook altijd zijn uitwerking op de praktijken van mensen
zelf en zo is er voor protestanten nieuwe ruimte ontstaan voor rituelen, het
aanhaken bij oude tradities en het in grote vrijheid zelf modelleren daarvan.
Daardoor is het frame “vasten-is-voor-katholieken” wat naar de achtergrond
verdwenen en zien we in protestantse kringen eenterugkeer van het vasten.

Uitstellen van de ontvangst van goede gaven
Eten is ‘een ding’ in de christelijke godsdienst. Onze omgang met voedsel en
onze maaltijdgebruiken weerspiegelen hoe we als mensen omgaan met elkaar en
met God. De Schriften staan vol verhalen van eetbaar en niet-eetbaar voedsel,
van maaltijden die gedeeld worden, van gasten en gastgevers, van tafelrituelen
en tafelgesprekken. Vaak willen die verhalen uitdrukken hoe God zelf in dat
voedsel en die maaltijden op ons toe komt en bij ons wil zijn – de maaltijd van
de Heer/het avondmaal is daarvan bij uitstek een voorbeeld. Afzien van eten en
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drinken, en in het verlengde daarvan ook van andere dingen die we als
vanzelfsprekend beschouwen, is daarmee ook ‘een ding’. Maar wat is daar de zin
van?
Voor een protestants perspectief op de zin van vasten neem ik mijn vertrekpunt
bij Maarten Luther. In zijn Kleine Catechismus werpt hij een interessant licht op
de maaltijd wanneer hij het volgende gebed voorstelt als onderdeel van de
tafelzegen in huiselijke kring: “Heer God, hemelse Vader, zegen ons en deze uwe
gaven die wij uit uw milde goedheid ontvangen. Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.” Luther laat zien dat de gehele maaltijd een gave is die wij van God
ontvangen.
“Uwe gaven” moeten we niet te smal opvatten. Het zijn de salade en de pan met
pasta of de schaal met dampende aardappels die klaarstaan op de tafel. Maar
ook vallen onder die gaven de inspanningen van de kok die de maaltijd heeft
bereid en de arbeid op het veld en in de fabriek die eraan vooraf ging. En ook de
verbondenheid met eventuele tafelgenoten en alle mensen die eten is een gave.
Anders gezegd: aan tafel wordt voedsel aan ons en worden wij aan elkaar
gegeven als geschenk van de goede God die daarin zelf met ons wil zijn. Aardse
goederen als gaven van God beschouwen is heel Bijbels. In dat spoor zijn
genieten van een Netflix-serie, van de contacten en gedachtewisselingen die
sociale media je bieden, van de intieme gemeenschap met een ander mens, ook
goede gaven van God.
De valkuil is nu te denken dat de vastentijd geen gave is. Zoals eten een gave is,
is niet-eten dat ook. Vasten is de herontdekking van (onder andere) eten als
gave, als iets ‘niet-vanzelfsprekends’, door het ontvangen van die gave uit te
stellen. Vasten is de gave van de voorbereiding op het feest van de opstanding,
die wij in ontvangst nemen door ons – vanuit de vrijheid waarin God ons gesteld
heeft – veertig dagen te onderwerpen aan het ‘afzien van…’.
Telkens wanneer in een vrij ogenblik je hand naar je smartphone neigt om je
timeline te checken en je die handeling uitstelt, telkens wanneer je normaal
gesproken bij de koffie de koektrommel zou openen maar die nu dichtlaat, breng
je je de komst van dat grote feest te binnen. Door te vasten worden we
onderdeel van de wereldwijde gemeenschap van mensen die door te vasten heel
lichamelijk ruimte maken voor God in hun leven en zich bewust voorbereiden op
het feest van God die zichzelf steeds opnieuw aan wil schenken.

Vasten én bidden
Vasten schept ruimte voor verlangen naar het grote feest. In de ruimte van dat
verlangen kan gebed opkomen en tijd en aandacht voor de naaste. Verschillende
Bijbelse verhalen vermelden al het samengaan van vasten en bidden. In dat
spoor vieren veel kerken in de veertigdagentijd doordeweeks (want zondag is
een feestdag, geen vastendag!) extra vespers of andere vormen van
getijdengebed.
Dat bidden kan ook persoonlijk en op eenvoudige manieren vormgegeven
worden: door het gebruik van veertigdagenscheurkalenders, apps, dagelijkse
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vastene-mails, meditatieve boekjes – er is allerlei materiaal in omloop dat in de
vastentijd kan helpen de aandacht te richten op God en elkaar. Dat is uiterst
behulpzaam (zolang je je er niet door laat overspoelen): het verlangen en de
ruimte die door vasten ontstaat, wil worden gekoesterd als een gave van God
zelf.
Verder lezen: Mirella Klomp, Peter-Ben Smit, Iris Speckmann (red.), Rond de
tafel. Maaltijd vieren in liturgische contexten. Heeswijk: Berne Media 2018.
Dr. Mirella Klomp
Liturgiewetenschapper
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