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Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 

www.kerknigtevecht.nl 
 

 

Zaterdag 8 juni 2019 63e jaargang, nr. 8 

 

Zondag 9 juni Pinksteren  
10.00 uur ds. Casper van Dorp, Laren 
Collecten  : 1e Zending Open Doors; 2e Kerk 
Oppas     : Marieke van der Bijl 
Koffie     : Marian Kruijning 
Kerktaxi  : Ria Vedder (254011) 
 
Zondag 16 juni  Bediening van de Heilige doop/Vaderdag 
10.00 uur prof. dr. B.J.G. Reitsma, Ermelo 
Collecten    : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e  Kerk 
Oppas     : Tessa van der Linden 
Koffie     : Bert Letteboer 
Kerktaxi   : Marian Kruijning   
 
Zondag 23 juni Viering Heilig Avondmaal 

10.00 uur ds. A.S. de Winter   
Collecten    : 1e Wilde Ganzen; 2e  Kerk;  
Oppas     : Nieske Veldhuisen 
Koffie     : Hijmen van Lindenberg 
Kerktaxi   : Rolinka Pickhard  
 
Zondag 30 juni m.m.v. cantorij 
10.00 uur ds. A.S. de Winter   
Collecten    : 1e Helpt U Hopen…; 2e Kerk 
Oppas     : nog niet bekend  
Koffie     : Emmy van de Greft 
Kerktaxi  : Gerda van Lindenberg  
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RONDOM DE DIENSTEN 

 
Op 9 juni 10.00 uur vieren we het Feest van Pinksteren. Oorspronkelijk 
stond ik zelf op het rooster om voor te gaan, maar ik heb deze dienst 
doorgegeven aan ds. Casper van Dorp (Laren). Hij woonde en werkte enige jaren 
in Sri Lanka en is tegenwoordig o.a. televisiemaker. Hij is direct afgereisd naar 
Sri Lanka, toen daar op Pasen 2019 aanslagen gepleegd werden op kerken en 
hotels. Casper sprak er met inwoners, christenen en voorgangers van de kerken 
waarin de aanslagen plaatsvonden.Dit alles was zo indrukwekkend dat hij die 
geloofsverhalen nu graag delen wil in Nederland. Het belooft een leerzame, 
indrukwekkende en ook feestelijke Pinksterdienst te worden. 
 
Op 16 juni 10.00 uur gaat prof. dr. Bernhard Reitsma (Ermelo) voor en zal de 
Doop bediend worden aan Esrah de Winter. Ds. Reitsma koos voor Johannes 15 
als bijbelgedeelte.  Het ‘vrucht dragen’ dat centraal staat in die tekst, is de 
roeping voor iedereen die de uitstorting van de Heilige Geest in water en/of vuur 
in zijn/haar leven heeft ontvangen. 
 
Op 23 juni 10.00 uur staan op het leesrooster Jesaja 65:1-9 en Lucas 8:26-39. 
Pittige teksten waarin een clash plaatsvindt tussen ‘Legio’ en de ENE. Legio; vele 
zijn de wijzen waarop het kwaad zich toont aan ons en er is één Iemand die 
daarop raad weet. Leven na Pinksteren is vasthouden aan de hoop, ook als er 
veel is dat je de hoop ontneemt. We vieren deze ochtend ook de Maaltijd van 
de Heer; de tafel van Hoop. 
 
Opnieuw staan ons veelbelovende diensten in het vooruitzicht. Ik bid en wens je 
toe dat je jezelf welkom voelt en de liefde van God voor jou zult herkennen in 
woorden, muziek, ontmoeting, sacrament en gebed. 
 
 
Hartelijke groet, ds. Arie de Winter.  

 

 

 

 

 

 

 

VANUIT DE GEMEENTE 

 

Medeleven 
Woensdag 12 juni wordt voor veel jongeren (en hun 
ouder(s) een spannende dag…mag de vlag uit of (nog) niet? We wensen jou 
succes en een diploma toe en bidden je wijsheid toe bij je vervolgplannen voor 
de toekomst. Hopelijk vind jij jouw plekje om deze wereld een stukje zinvoller, 
mooier en kleurrijker te maken! 
Krijg je een slecht bericht, geef dan niet de moed op. Een tegenvaller kan je 
alsnog iets moois opleveren en we wensen je daarvoor sterkte toe. 
Na de kerkdienst op 16 juni gaan we met de rozen het dorp door. Wilt u 
meekijken waar er een vlag uithangt, zodat we niemand vergeten? 
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Vakantie Bijbel Dagen 
Op 17, 18 en 19 juli zijn er 3 ochtenden vol spelletjes, liedjes en verhalen voor 
alle kinderen uit Nigtevecht.  Die vinden plaatsen in het Dorpshuis…en kriskras 
door het dorp. Want het thema is SchatRijk! en we gaan op zoek naar schatten 
en bijzondere verhalen in ons dorp. 
U kunt ons hierbij helpen: 
- wie heeft (of kent iemand met) een bijzondere verzameling en wil daarover iets 
vertellen of laten zien aan de kinderen? Het mogen stenen, oldtimers, 
postzegels, theekannen of wat dan ook zijn! 
- wie wil er een ochtend meehelpen om bijvoorbeeld kleuters te helpen bij 
knutselen, een spel met de bovenbouw te begeleiden, veters te strikken en 
allerhande hand- en spandiensten? 
                                  

Geef het door aan Henk (vd Roest), Ellen, Janda of Arie 
 

Bezinning thema ‘homoseksualiteit & kerk’. 
Na 2 bezinning- en gespreksavonden over homoseksualiteit en de kerk, is het 
tijd om te komen tot beleid. Daarbij hebben we opnieuw u en jou nodig. Als 
kerkenraad hebben we namelijk van begin af aan gezegd: we voeren dit gesprek 
gemeentebreed, want het gaat iedereen aan. Dit geldt ook voor de 
besluitvorming. Daarom nodigen wij u uit voor een gemeenteavond op maandag 
17 juni 20.00 uur. Op die avond mogen stemgerechtigde leden hun voorkeur 
uitspreken en stellen we samen ons toekomstig beleid vast.  
 
Momenteel is het niet mogelijk om een burgerlijk gesloten huwelijk tussen 
partners van hetzelfde geslacht te laten zegenen of inzegenen in de Dorpskerk. 
De vraag die we elkaar voorleggen is of daarin verandering wenselijk is.  
Momenteel is ook onuitgesproken of homo’s of lesbiënnes (al dan niet met of 
zonder een relatie) wel of niet kunnen deelnemen aan het Avondmaal en wel of 
niet een leidinggevende functie of een ambt in de gemeente kunnen vervullen. 
Zulke onduidelijkheid staat veiligheid en transparantie in de weg, dus daarom 
besluiten we ook daarin wat wij als gemeente wenselijk vinden.  
 
Dit betekent dat wij u/jou vragen om te stemmen voor één van de volgende 
situaties: A, B1, B2, B3 of C. 
 
A: In de Dorpskerk is openheid voor elke geaardheid, maar moedigen we elkaar 
aan om geen relatie aan te gaan met iemand van hetzelfde geslacht. Een single 
homo of lesbiënne is welkom aan het Avondmaal en kan leidinggevende of 
ambtsdrager worden. 
 
B: In de Dorpskerk is openheid voor elke geaardheid en geven we elkaar de 
vrijheid en verantwoordelijkheid om een persoonlijke keuze te maken in het al 
dan niet aangaan van een relatie met iemand van hetzelfde geslacht.  
> B1: Een homo of lesbiënne (met of zonder partner) kan leidinggevende zijn. 
> B2: Een homo of lesbiënne (met of zonder partner) kan leidinggevende of  
ambtsdrager zijn. 
> B3: Een homo of lesbiënne kan leidinggevende of ambtsdrager zijn en een  
zegen ontvangen over de relatie. 
 
C: In de Dorpskerk is openheid voor elke geaardheid en kan een homo of 
lesbiënne leidinggevende of ambtsdrager zijn en het huwelijk laten inzegenen.  
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Op het 1ste gezicht lijken B3 en C op elkaar. Het verschil tussen deze 
keuzemogelijkheden zit echter in het ‘zegenen’ en ‘inzegenen’. De kerkorde van 
de Protestantse Kerk in Nederland gebruikt het woord ‘inzegenen’ bij het 
huwelijk tussen man en vrouw als een verbond van liefde en trouw. En gebruikt 
het woord ‘zegenen’ bij andere levensverbintenissen van twee personen als een 
verbond van liefde en trouw, waaronder dus ook het homohuwelijk. Dit 
onderscheid is niet bedoeld als waardeoordeel, maar een regel hoe om te gaan 
met diversiteit.  
Het staat elke gemeente vrij om ten aanzien van het homohuwelijk te kiezen 
voor de term ‘zegenen’ of ‘inzegenen’.  
 

 De besluitvorming zal zijn dat het voorstel met de meeste stemmen wordt 
verkozen. Voor een ieder geldt: verdiep je in de materie, bevraag elkaar 
en zoek naar de eenheid. Die zal niet liggen in een unanieme uitkomst van 
dit proces, dus is het aan u/jou om te waarborgen dat die ligt in een 
verbondenheid met Jezus Christus, onze Heer.  

 
 Wilt u meer weten over bijbels-theologische argumenten of andere 

afwegingen bij de voorstellen A tot en met C, lees dan de hand-out mee 
van de gehouden gemeenteavond op 9 april. U vindt deze in het 
Verenigingsgebouw of kunt deze opvragen bij ds. Arie de Winter 
(dsariedewinter@gmail.com). 

 
 Wanneer u voorafgaand aan de gemeenteavond meer informatie of een 

gesprek wenst kunt u contact opnemen met de ouderlingen of predikant. 
 

Met vriendelijke groet, ds. Arie de Winter 

JEUGD 
 

Afsluiting jeugdseizoen 
Alle tienergroepen, On Track, Rock Solid, Cornerstone en Aan Tafel zijn intussen 
afgerond maar op vrijdagavond 28 juni zullen we voor en met alle tieners nog 
een gave avond organiseren. Zet de datum in je agenda en wees welkom! 
Verdere info volgt via de leiding! Wij hebben er zin in!  
 
Groet, Ronald, Cees, Arie, Jacco, Marinka, Tessa,  
Carla, Noad, Joas, Cock, Marieke 
 
 

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 
Avondcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte  

19 mei 
19 mei  
26 mei 
30 mei  
  2 juni    

Pl. Bijz. Kerkwerk 
Pl. Bijz. Kerkwerk 
Light for the World 
Stg. Onderlinge zorg Oekraine
Tear 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

   136,45 
     28,20 
     79,40 
     41,20 
     83,30 

                        Met vriendelijke groet, de diaconie, Martine Samplonius 

mailto:dsariedewinter@gmail.com
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Toelichting van de collecten 

9 juni  Open Doors  
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. 
Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor 
gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie 
praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. 
23 juni  Wilde Ganzen 

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Wilde Ganzen steunt kleinschalige 
projecten, opgezet door mensen ter plaatse samen met bevlogen Nederlanders. 
Wilde Ganzen helpt met kennis, ervaring en financiële steun. De projecten zijn 
kleinschalig en leiden tot zichtbare en blijvende resultaten. Wilde Ganzen spant 
zich ook in om mensen die in armoede leven te mobiliseren om in eigen land 
fondsen en middelen te werven. Voor een directe én een structurele verbetering 
van hun situatie en voor een kansrijke toekomst.  
Wilde Ganzen ondersteunt kleinschalige projecten die zijn opgezet door een 
Nederlands Particulier Initiatief en een lokale partnerorganisatie. We geven 
financiële steun, maar willen ook door het delen van kennis de slagkracht van 
Particuliere Initiatieven vergroten. Tevens hebben wij een trainingsprogramma 
ontwikkeld om de lokale fondsenwerving te versterken.  
30 juni  Helpt U Hopen… 
Het doel van ons Nigtevechtse project is om aidswezen in Oeganda financieel te 
ondersteunen, zodat zij naar school kunnen gaan. Om ze een kans te geven om 
te leren lezen en schrijven. Dankzij de sponsoren is het project een groot succes! 
Het gedoneerde geld komt meteen op de juiste plek. In Oeganda loopt het 
contact via Catherine en er zijn twee controleurs. Het geld wordt gebruikt voor 
boeken, uniformen, schoolgeld, maaltijden, pennen, schriften en ander 
lesmateriaal. Net als hier in Nederland wordt alles duurder: uw giften zijn van 
harte welkom. 
 
 
 
 

OUDERENMIDDAGEN, in de zomerperiode 

Deze zomer zullen er voor de 65+ dorpsgenoten 
weer drie activiteitenmiddagen georganiseerd worden. 

Deze gezellige middagen worden gehouden in het Verenigingsgebouw op: 

dinsdag 18 juni 2019  (14.30 – 16.30 uur) 
dinsdag 16 juli 2019  (14.30 – 16.30 uur) 
dinsdag 13 augustus 2019 (14.30 – 18.30 uur, incl. maaltijd) 

Er kunnen tijdens deze middagen spelletjes gedaan worden,  
onder het genot van koffie, thee en fris etc. met wat lekkers.  

Op dinsdag 13 augustus a.s. zal de middag afgesloten worden met 
een eenvoudige maaltijd. Dit duurt tot ongeveer 18.30 uur. 

 
U bent allen van harte welkom op deze zomeractiviteit! 

Tot ziens ! Hartelijke groet,  
namens de diaconie van kerk Nigtevecht, 
Kees, Jacobien, Nieske, Christa, Martine. 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 

Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 

19 mei 
26 mei 
30 mei  
  2 juni    

€ 111,75 
€   65,45 
€   54,90 
€   68,30 

   KOZIJN:        € 212,46 

           Erbij        €     1,50 
  Nieuwe stand:   € 213,96 
Gift contactblad: € 10,00 

Met vriendelijke groet, Ina Boshuizen 
 

DIVERSEN 
 

Home of Hope festival 
Bijgevoegd bij dit contactblad een flyer van het “Home of Hope festival” op 
zaterdag 15 juni as. De stichting Home of Hope wordt ondersteund door Rebecca 
Bijker. Rebecca is een gemeentelid van de Jong & Vrij gemeente uit Amsterdam 
die er op die manier bij betrokken zijn. In juli gaan een aantal gemeenteleden 
van die gemeente naar Sri Lanka om hand en spandiensten in een kindertehuis 
te verlenen, onder wie onder andere Coen en Mirjam van Zadelhoff met hun 
gezin en Frank van Lindenberg.  
Iedereen is van harte welkom op het festival van de stichting die wordt 
gehouden bij de familie van Zadelhoff aan de Vreelandseweg.  

    Groeten, Gerda van Lindenberg  

AGENDA 
Kraamfeest Esrah de 

Winter 

Vrijdag 7 juni, 15 -17 uur en 19 -21 uur, 
Nieuweweg 14 

Home of Hope festival Zaterdag 15 juni, 15-20 uur, Vreelandseweg 34 

Gemeente-avond 

“Homosexualiteit en kerk” 

Maandag 17 juni 20 uur, Verenigingsgebouw 

Ouderenmiddag Dinsdag 18 juni, 14.30 – 16.30 uur, 16 juli, 

14.30 – 16.30 uur, 13 augustus 14.30 – 18.30 

uur, Verenigingsgebouw 

Afsluiting On Track, Rock 
Solid, Cornerstone, Aan 

tafel 

Vrijdagavond 28 juni 

Vakantie bijbeldagen Ochtenden 17, 18, 19 juli, Dorpshuis 

 

 BIJBELLEESROOSTER 
juni  20 do Handelingen 1:9-14 

9 zo Jakobus 1:19-27 21 vrij Handelingen 1:15-26 

10 ma Jakobus 2:1-13   

11 di Jakobus 2:14-26 juni  

12 wo Jakobus 3:1-12 22 zat Psalm 120 

13 do Jakobus 3:13-18 23 zon Spreuken 6:20-35 

14 vrij Jakobus 4:1-10 24 ma Spreuken 7:1-27 

15 za Jakobus 4:11-17 25 di Spreuken 8:1-11 

16 zo Jakobus 5:1-6 26 wo Spreuken 8:12-21 

17 ma Jakobus 5:7-12 27 do Spreuken 8:22-36 

18 di Jakobus 5:13-20 28 vrij Spreuken 9:1-18 

19 wo Handelingen 1:1-8 29 za Psalm 117 
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COLOFON 
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: 

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 29 juni 2019 

Kopij graag inleveren uiterlijk op: 

22 juni 
 

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 
 
Kerkdienst saai? Niet met deze filmpjes van jongeren Bekijk filmpjes van YO op linktr.ee/yopglelystad. 

De preek in vijf minuten. Op zondag serveren jongeren in Lelystad het thema in zelfgemaakte filmpjes. Voor 
leeftijdsgenoten, maar ook ouderen zijn enthousiast. 

Twee keer per maand maken jongeren van de Protestantse Gemeente Lelystad onder de naam YO filmpjes. Die 
laten ze op zondag zien tijdens de kerkdienst. 

“Het begon uit verveling tijdens de dienst”, vertelt Joram van Doodewaard (17). “Voor kinderen is er 
kindernevendienst, maar voor jongeren is er weinig te doen. Tom Bolhuis (19) kwam met het idee om filmpjes 
te maken en die tijdens de dienst te laten zien. De filmpjes linken aan het thema van die week en geven een 
eigen interpretatie aan de preek. “Als je niet geluisterd hebt, krijg je van YO in vijf minuten toch een uitleg die 
je aanspreekt”, legt Margit Dullaart (18) uit. 

Koffievraag 

De inhoud bedenken de jongeren van YO tijdens een redactieoverleg. Ook overleggen zij met de dominee zodat 
het filmpje goed aansluit op de dienst. Aan de hand van het leesrooster lezen ze de bijbeltekst, kiezen daar een 
opvallend detail uit en werken dat uit tot een eigen ‘moraal van het verhaal’. “Soms is het even zoeken, want 
een bijbelverhaal lonkt niet meteen”, zegt Tom. Dus raadplegen de jongeren Google, doen ze onderzoek en 
praten ze met elkaar over de bijbeltekst. 

Op zaterdag gaan de jongeren in de kerk aan de slag met het decor en nemen ze alles op. “Heel erg leuk”, 
vindt Tom deze zaterdagen. “Het teamgevoel overheerst en ’s middags eten we samen tosti’s.” 

Elk filmpje sluiten ze af met een koffievraag. Deze biedt na de dienst of thuis stof tot nadenken en napraten. 
“De koffievraag is inmiddels een bekende uitdrukking in onze kerk”, zegt Margit trots. “De dominee heeft dit 
begrip geïntegreerd in de dienst.” 

Zelf verantwoordelijk 

Door de filmpjes zijn de jongeren van YO op verschillende manieren creatief bezig met de Bijbel en het geloof, 
geeft jongerenwerker Wim Warnar aan. Zij zijn er zelf verantwoordelijk voor. Wim: “Ik hoef hier niets voor te 
doen, het is hun project. Soms draag ik ideeën aan of denk ik mee om bijvoorbeeld de koffievraag iets scherper 
te formuleren. Daarna laat ik het weer los.” 

https://linktr.ee/yopglelystad
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Samen met de kerk heeft YO een crowdfundingsactie gehouden voor een goede laptop om de filmpjes te 
kunnen monteren. Ook heeft de kerk geholpen met de aanschaf van een camera. Maar verder, zo onderstreept 
Wim, blijft “het echt van de jongeren.” 

Inmiddels heeft YO haar repertoire uitgebreid. De filmpjes draaien niet meer alleen om één tekst, maar hebben 
steeds vaker een thematische insteek. Denk aan thema’s als de Veertigdagentijd, Pasen en Kerst, maar ook het 
afscheid van een voorzitter of het doel van de dankdagcollecte. 

Meegenieten 

De filmmakers hopen dat andere jongeren in de dienst zich meer betrokken voelen bij de kerk door de filmpjes. 
“We willen de dienst toegankelijker en leuker maken voor hen. Ook de ouderen willen we een ander beeld laten 
zien van de kerk”, vertelt Tom. 

Volgens jongerenwerker Wim Warnar komen jongeren graag naar de kerk als er een filmpje van YO te zien is. 
De ouderen genieten mee. “Voor hen is het prachtig om de jongeren te zien in de kerk, en om te zien hoe zij 
creatief aan de slag zijn gegaan.” 

Het maken van de filmpjes levert ook de makers zelf veel plezier op. Het hebben van een leuke dag samen en 
lol maken is belangrijk, volgens Margit. Het eindresultaat vindt zij het leukst: “In de kerk zitten en dan de 
reactie van de mensen te zien.” Zij zit er dan met een gevoel van trots, want: “Kijk, dit hebben wij gemaakt”. 

Joram geeft aan dat hij de feedback van mensen in de kerk waardeert. Ook vindt hij het leuk dat ze aan de 
hand van de koffievraag met elkaar in gesprek gaan. Door mee te doen met YO wordt Tom uitgedaagd om 
dingen te doen die hij anders niet zou doen. Het maken van de filmpjes levert volgens hem nóg iets moois op: 
“Het instituut kerk is op deze manier toegankelijker geworden voor ons.” 
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