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Zaterdag 30 november 2019

Zondag 1 december Afscheidsdienst ds. Arie de Winter

1ste Advent

10.00 uur ds. A.S. de Winter m.m.v. cantorij
Collecten : 1e Zending De Logos Hope; 2e Kerk
Oppas
: Henk den Hartog
Koffie
: In het Dorpshuis
Kerktaxi
: Nel en Jan van den Broek
19.00 uur prop. A.N.J. Scheer, Huizen
Collecte
: Kerk

Zondag 8 december

2de Advent

Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. A. Groeneveld, Lunteren
Collecten : 1e Wilde Ganzen; 2e Kerk
Oppas
: Nieske Veldhuisen
Koffie
: Marian Kruijning
Kerktaxi
: Sam Kalulé

Zondag 15 december

3de Advent

10.00 uur kand. R.P. Hoogenboom, Woerden
Collecten : 1e Leger des Heils; 2e Kerk
Oppas
: Sara Kroon
Koffie
: Jabé van Noordenne
Kerktaxi
: Ria Vedder
19.00 uur ds. G.J. Codée, Maarssen
Collecte
: Plaatselijk bijzonder kerkwerk
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Zondag 22 december

4de Advent

10.00 uur ds. T. Wegman, Zeist
Collecten
: 1e Kinderen in de knel; 2e Kerk
Oppas
: Tessa van der Linden
Koffie
: Nel van den Broek
Kerktaxi
: Rolinka Pickhard

RONDOM DE DIENSTEN
Op zondag 1 december 10.00 uur vieren we 1ste Advent en nemen we
Afscheid van elkaar als predikant en gemeente. Op het leesrooster staan een
belofte uit Jesaja 2:1-5 en woorden van Jezus uit Matteüs 24:32-44. De cantorij
zal ook deze zondag haar medewerking verlenen.
Na de dienst is er vanaf +/- 11.30 uur in het Dorpshuis de gelegenheid
voor iedereen uit gemeente en dorp om afscheid te nemen en elkaar het
goede toe te wensen voor de toekomst.

VANUIT DE GEMEENTE
Leiding Jeugdwerk
Door wisselingen van jeugdwerkers en het vertrek van ds. Arie vallen er in het
komende seizoen wat gaten in het jeugdwerkteam. Zo zoekt Marian Kruijning
iemand naast haar om On Track (samen eten & basiscatechese) mee te geven,
zoekt Marieke van der Bijl (met Tessa, Marinka, Maura) naar iemand om Rock
Solid mee te leiden, zoekt Carla Holtmanns iemand om Cornerstone (2de klas en
verder) mee te leiden. En dan is er nog de stille wens om met de oudste
jongeren (vanaf jaar of 15/16) een jongerenbijbelstudiegroep te starten.
 Maar dit alles kan niet zonder mannen of vrouwen die zich willen
verbinden met een groepje tieners of jongeren. Neem het voor jezelf mee
in gebed, informeer eens wat het inhoudt en durf het aan. De vreugde en
verbinding die het je biedt zijn het waard en de jongeren uit de gemeente
en het dorp hebben voorbeeldfiguren nodig om het geloof te ontdekken.
Wie voelt zich geroepen?

Afscheid
Na de jaarlijks ontroerende Eeuwigheidszondag is het nu het moment gekomen
van voorbereiden van de afscheidsdienst. Het zal niet de laatste dienst zijn die ik
voorga in Nigtevecht want als gastvoorganger hoop ik zeker terug te komen,
maar het is wel mijn laatste dienst als predikant van Nigtevecht. In de
afscheidsdienst van a.s. zondagochtend hoop ik met u terug te blikken, maar
vooral onszelf opnieuw te laten verrassen door eeuwenoude woorden uit de
Bijbel. Het was mij altijd een plezier om de zondagen voor te bereiden en voor te
gaan. Het was mij een genoegen om telkens te zoeken naar verbindingen tussen
dorp en kerk. Het is een eer en geluk om met elkaar als gelovigen en
geïnteresseerden op allerlei manieren en momenten bezig te zijn met het
ontdekken van het Evangelie en het handen en voeten geven van idealen
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waartoe wij ons geroepen weten door Jezus. Dank voor het vele, vele goede in
de jaren dat ik bij u werken mocht. Ik hoop dat waar ik iets liet liggen, iets
teveel of te weinig zei of deed, ruimte is voor herstel en vrede. Ik bid u en jou
geloof, hoop en liefde toe en mochten we elkaar a.s. zondag niet zien dan groet
ik je vanaf deze plaats!
Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

JEUGD
OPROEP VAN DE SPOORZOEKERS
Voor ons Kerstknutselproject zijn wij op zoek naar frutsels!
Hebt u nog ongebruikte spulletjes voor kerststukjes in huis, wilt
u ze dan in de mand doen die vanaf 8 december onder de
toren staat?
Alvast heel erg bedankt!

Jeugdwerk
Beste TIENERS!
8 november hebben we een hele leuke avond gehad met
bijkletsen, bowlen en snacken! Dat vraagt om herhaling!
En jij zult misschien ook wel denken: Gaat nou eindelijk
On Track of Rock Solid of
Cornerstone beginnen?!
Jazeker! Maar we wachten nog
op de verbouwing van het Verenigingsgebouw
(en dat wordt heel mooi!!)
en daar kunnen we waarschijnlijk in januari weer in.
Maar dat is een hele klus dus dat kun je nooit
helemaal voorspellen! Dus wij wachten af (en bewonderen de voortgang van de
verbouwing) en daarna gaan we starten!!
Wel is er een hele leuke kerstmarkt op vrijdag 13 december
bij de kerk met leuke spelletjes. Allemaal van harte welkom!!!
(Informatie staat elders in het contactblad). En een aanrader is ook
de kerstnachtdienst op 24 december om 20.30 uur in de kerk!
groetjes, Carla, Marieke, Marian, Tessa, Marinka, Maura en Jacco

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Ochtendcollecte
avondcollecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte

3
3
10
17

november
november
november
november

€
€
€
€

67,50
KOZIJN:
38,55
Ongewijzigd: € 213,96
92,00
51,10
Met vriendelijke groet, Ina Boshuizen
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DIACONIE
Kerstmarkt
Op vrijdag 13 december zal er een kerstmarkt gehouden
worden ten behoeve van het project “Helpt U Hopen”. De
kerstmarkt zal gehouden worden rond de kerk van 16 tot 20
uur. Er zijn verschillende kraampjes met kerstspullen,
kerststukjes en boeken. U kunt leuke prijzen winnen met de
“kerstballenboom” en met het trekken van de juiste
“kerstboomenvelop”.
Ook zullen de overheerlijke appelflappen weer gebakken worden, waar u van
kunt genieten samen met een kop chocolademelk of een glas glühwein.
Dit alles bij een heerlijke haardvuurtje.
In de kerk komt een bestellijst voor de appelflappen te hangen. U kunt ook
telefonisch bestellen bij de fam. Holtmanns.
 Wij hopen op een grote opkomst voor onze kinderen in Uganda.

Opbrengsten collecten kerkdiensten:
De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk.
Wanneer het een zending, Helpt u Hopencollecte of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het
bestemde doel.

Ochtendcollecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte
Avondcollecte

€
Nes Ammim Nederland
3 november
54,30
Stichting Rudolph
10 november
89,35
€
Pl. bijz. kerkenwerk
17 november
52,85
€
Pl. bijz. kerkenwerk
17 november
50,19
€
Met vriendelijke groet, de diaconie, Martine Samplonius

Toelichting van de collecten
1 december  Logos Hope
Het schip van OM, de Logos Hope, bezoekt havensteden over de hele wereld en
brengt kennis, hulp en hoop. Aan boord van de Logos Hope is een drijvende
boekenwinkel met christelijk en educatief materiaal. Soms is dit voor inwoners
van havens de enige manier om hiermee in aanraking te komen. Het schip heeft
400 mensen aan boord als bemanning vanuit ongeveer 40 landen, die
samenwerken met plaatselijke kerken en in iedere haven contacten proberen te
leggen om van betekenis te kunnen zijn. Sinds 1971 zijn met de Logos Hope en
diens voorgangers (Logos, Doulos en Logos II) al meer dan 1.500 bezoeken
gebracht aan 500 havens in 151 landen, en aan boord zijn meer dan 47 miljoen
mensen gastvrij ontvangen.
15 december  Het Leger des Heils
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele
christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel.
Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God.
Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken
en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.
Stichter William Booth: "Zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden. Zolang
er nog kinderen honger lijden, zal ik strijden. Zolang er nog mannen naar de
gevangenis gaan, erin en eruit, erin en eruit, zal ik strijden. Zolang er nog één
verslaafde is, zolang er nog één meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden.
Zolang er nog één mens het licht van God niet heeft gezien, zal ik strijden,
strijden tot het bittere eind."
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Kerstviering 65 jaar en ouder
Dit jaarlijkse kerstfeest vindt plaats op donderdagmiddag 19 december 2019.
Voor verder informatie: zie bijgevoegde flyer bij dit contactblad.

COMMISSIES
Van de redactie
De kerkenraad heeft besloten om vanaf 1 januari 2020 geen deel meer uit te
maken van het kerkblad “de Kerkklok”. Dit blad is een gezamenlijke uitgave
van gemeenten uit Baambrugge, Nigtevecht en Loosdrecht. De gemeente Loenen
is het afgelopen jaar al gestopt met haar deelname.
De uitgifte van de Kerkklok en het Contactblad loopt synchroon. Volgend jaar is
deze samenhang er niet meer en willen we overgaan naar een maandelijkse
uitgifte van het contactblad, dus 12 keer per jaar. In het volgende Contactblad
leest u hier meer over.
Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen

BIJBELLEESROOSTER
december
1 zo
2 ma
13 di
4 wo
5 do
6 vrij
7 za
8 zo
9 ma
10 di

11 wo
12 do
13 vrij
14 zat
15 zon
16 ma
17 di
18 wo
19 do
20 vrij
21 za

Micha 2:1-5
Micha 2:6-11
Micha 2:12-3:4
Micha 3:5-12
Filippenzen 1:1-11
Filippenzen 1:12-26
Psalm 80
Micha 4:1-8
Micha 4:9-14
Micha 5:1-5

Micha 5:6-14
Filippenzen 1:27-2:11
Filippenzen 2:12-18
Filippenzen 2:19-30
Psalm 146
Micha 6:1-8
Micha 6:9-16
Filippenzen 3:1-11
Filippenzen 3:12-21
Filippenzen 4:1-9
Filippenzen 4:10-23

AGENDA
Afscheidsdienst ds. Arie dW

Zondag 1 december, 10.00 uur, kerk

Gebedsavond

Maandag 2 december, 20-21 uur kerk

Kerstmarkt

Vrijdag 13 december, 16-20 uur, kerk

Intrededienst ds. Arie dW

Zondag 15 december, 14.30 uur, kerk
Hoofddorp
Donderdag 19 december, 14.30 uur, Kerk
en Dorpshuis

Kerstfeest 65 +

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:
21 december

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:

Zaterdag 21 december 2019
Kopij graag inleveren uiterlijk op:
14 december
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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

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

NIEUWS

Voor Arie, Karen,

Ephraïm en Esrah:
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Reportage Kloosterleven, Het klooster als remedie tegen de jachtige maatschappij (UIT de Trouw)
Jongeren ervaren tegenwoordig veel druk in een maatschappij met hoge verwachtingen. De voormalige
protestantse Bijbelschool De Wittenberg in Zeist biedt jongeren sinds kort een plek in kloosterstijl waar ze God
én stilte kunnen vinden. Jonathan Janssen 23 november 2019: Wie het terrein van De Wittenberg oploopt,
voelt de rust van een plek waar de tijd wat vaker stilstaat. Midden in de bosrijke omgeving van Zeist staat het
imposante oude internaatsgebouw van rood baksteen en glas-in-loodramen, waar protestants-christelijke
jongeren op zoek kunnen naar stilte, zichzelf en God. Binnen in de eetzaal zit een groep van zo’n vijftig
jongeren te lunchen. Ze zijn tussen de 17 en 35 jaar. Schalen met brood gaan rond, thee wordt ingeschonken,
ervaringen worden uitgewisseld.Ook aan tafel zit directeur Frans Hoogendijk. Hij vertelt waarom de voormalige
Bijbelschool onlangs een nieuwe weg is ingeslagen: “Twee jaar geleden kwamen we hier tot de conclusie dat
onze opleidingen voor jongeren en kerkelijk werkers niet op dezelfde voet door konden gaan. Er was te weinig
belangstelling.” Toen is onderzocht hoe De Wittenberg verder kon in zijn missie voor jongeren. Dat leidde tot
drie verschillende programma’s: een monastieke leefgemeenschap voor jongeren, het aanbieden van retraites,
en een programma van vijf maanden voor christelijke jongeren die zich tijdelijk aansluiten bij de
leefgemeenschap.Afgelopen zomer kreeg die nieuwe aanpak z’n beslag. “In de oude situatie kon hier nog
gewoon een kamer worden gehuurd”, vertelt Hoogendijk. “Maar we willen meer dan een flat zijn.” De
Wittenberg, zegt Hoogendijk, moet een leefruimte zijn ‘waar het geloof gedragen wordt’. Leren dienen: “Leven
in de gemeenschap is gezellig, maar ook intensief”, vertelt monastiek coördinator Niek Tramper. “Bewoners
moeten leren dienen, moeten zich kunnen inzetten voor de gemeenschap. Ze helpen in het onderhoud en ze
delen hun leefruimte met de verschillende groepen die hier te gast zijn.” Centraal in de verschillende
programma’s staat, naast de religieuze vorming, ook het kunnen vinden van stilte en rust in een drukke
maatschappij. “Jongeren hebben tegenwoordig te maken met hoge verwachtingen, een hoge druk vanuit de
samenleving”, stelt Hoogendijk. “De gedachte achter onze programma’s is: laat dat los, kom tot jezelf. Bied
jezelf die innerlijke rust.” Wittenbergbewoner Frank Steenbergen (31) herkent dit. Hij was software-consultant
voordat hij samen met zijn vrouw in De Wittenberg kwam wonen om een jaar vrijwilligerswerk te doen.
“Jongeren hebben veel last van burn-outs, ervaren veel druk. Ik hoop dat ze die hier niet zo voelen. Het leven
hier laat zien dat God ook naar ons kijkt zonder die druk.” “Voordat ik hier kwam, was ik veel bezig met wat
anderen van mij dachten”, vertelt medebewoner Corrie Kleijn (21). “Maar hier kun je jezelf zijn. Dit is een plek
waar iedereen je in je waarde laat.” Volgens Steenbergen kan de leefgemeenschap ook jongeren helpen die last
hebben van eenzaamheid. Daarvan getuigen de tafelvoetbaltafel en de tafeltennistafel in het gebouw. “Het is
eigenlijk een soort vervanging voor een studentenhuis. We tafeltennissen en voetballen hier samen, we
ploggen: tijdens het hardlopen rapen we hier in de omgeving vuilnis op. Woensdag is de avond van de
leefgemeenschap, dan komen we bijvoorbeeld samen om te luisteren naar een spreker of vieren we feest.”
Structuur van een getijdengebed De bewoners kunnen veel van elkaar leren, zegt Steenbergen,
bijvoorbeeld hoe je als groep met elkaar moet omgaan. “Als je met vijftig man samenwoont, vind je natuurlijk
niet iedereen even leuk. Maar het met elkaar christen zijn geeft iets gemeenschappelijks.” “Voordat ik hier
kwam wonen, kende ik hier niemand”, zegt Kleijn. “Maar na een jaar ben ik met veel bewoners vrienden
geworden. Het versterkt het geloof door met zovelen samen te leven, te eten en te bidden.” Rust ervaren de
bewoners door de structuur van een getijdengebed, vertellen ze: elke ochtend, middag en avond komen de
bewoners bij elkaar om samen te bidden. “Ik probeer elke ochtend om acht uur bij het gebed te zijn”, vertelt
Kleijn, die wordt opgeleid tot jongerenwerker. “Daarna ben ik druk met werk, maar bij het middaggebed kan ik
me weer even helemaal overgeven. Na het werk ’s middags eten we gezamenlijk om zes uur. Ik probeer na het
bidden om negen uur naar bed te gaan.” Ruimte voor gebed is er ook in het nieuwe retraitegedeelte van het
complex, dat eerder deze maand is geopend. Daar is een klein kapelletje met zicht op de tuin ingericht voor de
tijdelijke gasten. Op de gang staan kasten met rode liedbundels. Aan het einde van de gang bevindt zich de
chique huiskamer, met comfortabele banken, een grote spiegel aan de muur en opnieuw uitzicht op de tuin. De
retraites zijn open voor mensen van alle leeftijden, vertelt coördinator Tramper. “Maar wij merken dat het
vooral twintigers en dertigers zijn die rust zoeken in onze hectische samenleving.” Dat ziet ook Hoogendijk:
“Mensen die eind twintig, begin dertig zijn, willen meer dan simpelweg huisje, boompje, beestje. Het leven
moet zinvol zijn.” Tramper: “Deze mensen vragen zich af: is dit het nu? Of is er meer?” In de vleugel worden
ook themaretraites gehouden, waarin groepen zich een weekend kunnen bezinnen, onder titels als ‘het geheim
van inspirerend leiderschap’ en ‘de Bijbel lezen met het hart’. Komend jaar begint een eerste lichting jongeren
van 17 tot 25 jaar met een studieprogramma van vijf maanden, getiteld ‘Inside-out’. Tijdens het programma
gaan ze bezig met zichzelf, hun geloof en hun toekomst. “We hebben het bewust zo ingericht dat jongeren een
tussenjaar zo kunnen invullen”, zegt Hoogendijk. “Door die vijf maanden kunnen ze het combineren met een
baantje of een wereldreis.” Tijdens het programma wonen de deelnemers met de leefgemeenschap in De
Wittenberg. “Het progamma bestaat uit vier leerlijnen”, vervolgt Hoogendijk. “De eerste gaat over God, de
tweede over het beantwoorden van de vraag: wat wil ik? De derde leerlijn is de relatie met anderen en als
vierde zijn deelnemers bezig met hun toekomst: wat is Gods roeping?” Met de nieuwe invulling van de
voormalige Bijbelschool is de organisatie nog een beetje aan het experimenteren, erkennen Hoogendijk en
Tramper. “We zijn nog aan het pionieren”, zegt Hoogendijk. “Het monastieke element is relatief nieuw in
protestantse kringen”, vult Tramper aan. “De Wittenberg vormt nu een bijzondere combinatie van
protestantisme, kloosterleven en jongeren. Mensen die een klooster ingaan, trekken zich terug uit de wereld.
Dat past eigenlijk niet bij het protestantisme. Maar de samenleving is nu zo veranderd, dat wij protestanten
rust nodig hebben en ons iets terugtrekken uit de dynamiek van het bestaan. “Aan de andere kant moeten we
ons niet te veel afsluiten”, reageert Hoogendijk. “Het moet niet wereldmijdend worden.” Tramper haalt graag
een verhaal aan over een aantal mieren die zich bevonden op een draaiend wiel. “Een mier ging op de as van
het wiel zitten, en riep naar de mieren aan de buitenkant van het wiel: ‘Niet van het wiel afvliegen!’ Zo willen
wij mensen hun as-moment bieden, zodat ze niet van het wiel afvliegen door de hoge eisen van de
samenleving.”
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