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Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 

www.kerknigtevecht.nl 
 

 

Zaterdag 1 februari 2020 64e jaargang, nr. 2 

 
Zondag 2 februari Viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur Ds. A. van Duinen, Loosdrecht 
Collecten     : 1e Wilde Ganzen; 2e  Kerk;  
Oppas     : Joas van der Linden  
Koffie     : Emmy van de Greft 
Kerktaxi  : Gerda van Lindenberg 
19.00 uur Ds. M. Roelofse, Loosdrecht 
Collecte       : KIA Werelddiaconaat Oeganda 
    Zondag 9 februari    
    10.00 uur Ds. L.L. van den Dool, Broek op Langedijk 
    Collecten   : 1e  KIA Werelddiaconaat Oeganda; 2e  Kerk 
    Oppas     : Lisette Groen 
    Koffie     : Nelleke Nobel 
    Kerktaxi    : Christa Meinders 
Zondag 16 februari 
10.00 uur Ds. E.J. van Katwijk, Ned. den Berg, m.m.v. cantorij 

Collecten  : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk 
Oppas  : Jolande Tinholt 
Koffie  : Ria Vedder 
Kerktaxi  : Nel en Jan van den Broek 
19.00 uur Ds. R.F. Mauritz, Lelystad 
Collecte     : Kerk 
    Zondag 23 februari  1ste Lijdenszondag 

    10.00 uur Kand. H. Kramer, Urk 
    Collecten   : 1e Zending Youth for Christ; 2e Kerk 
    Oppas     : Marinka Buurman 
    Koffie     : Nettie Robijn 
    Kerktaxi    : Sam Kalulé 
Zondag 1 maart 2de Lijdenszondag 
10.00 uur Mw. K. Smit – van den Berg, Baambrugge 
Collecten         : 1e Voedselbank Stichtse Vecht; 2e  Kerk; 
Oppas     : Nieske Veldhuisen 
Koffie     : Jacobien Kalule 
Kerktaxi  : Ria Vedder  
19.00 uur ds. S. Zijlstra, Heemstede 
Collecte           : 1e Voedselbank Stichtse Vecht 
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RONDOM DE DIENSTEN 

 
Inmiddels ligt de eerste maand van het nieuwe jaar achter ons. Komende 
zondagochtend zal in de ochtenddienst ds. Van Duinen uit Loosdrecht voorgaan. 
In deze dienst willen we het Heilig Avondmaal vieren. Het breken van het brood 
herinnert ons aan het gekruisigde lichaam van Christus en de wijn die vergoten 
wordt herinnert ons aan het bloed van Christus. Zijn lichaam is gebroken en Zijn 
bloed vergoten om ons te verlossen van al onze zonden. Door dit te vieren 
worden we verzekerd van Zijn liefde en trouw voor ons. In de avonddienst gaat 
ds. Roelofse, eveneens uit Loosdrecht voor.  In de ochtenddienst van 9 februari 
gaat ds. Van den Dool voor. De week erna verleent de cantorij in de 
ochtenddienst haar medewerking. Op zondag 23 februari gaat kandidaat Kramer 
uit Urk voor en begint de periode van 7 weken van voorbereiding naar Pasen toe, 
de lijdenszondagen. We wensen elkaar gezegende en opbouwende diensten toe. 
 

VANUIT DE GEMEENTE 

 

We wensen de gemeenteleden die de afgelopen weken een operatie hebben 
ondergaan, of langdurig ziek zijn, sterkte toe. In Psalm 31:8 staat: “Ik zal mij 
verheugen en verblijden in Uw goedertierenheid, want U hebt mijn ellende gezien 
en mijn ziel in benauwdheden gekend”. 
  

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Middag concert 
Ochtendcollecte 
Avondcollecte 

  5 januari 
 12 januari 
12 januari 
19 januari 
19 januari 

€   72,73 
€   62,20 
€   97,30 
€   74,70 
€   47,00 

KOZIJN:         
Erbij € 6,  
nieuwe stand: € 222,48 
Gift voor Contactblad € 10,-  
 

                                              Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen 
 
De verjaardagsbussen hebben in 2019 het mooie bedrag,  
bestemd voor het Jeugdwerk, van €1504,46 opgebracht.  
Wij willen de lopers heel hartelijk bedanken voor hun inzet. 
 

Namens het college van kerkrentmeesters, Ina Boshuizen  
 

    DIACONIE 

 
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.     
Avondcollecte 
Ochtendcollecte 
Avondcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 

31 december 
  5 januari 
  5 januari 
12 januari 
19 januari 

Plaatselijk bijz. kerkenwerk 
Ned Bijbelgenoot schap 
Ned Bijbelgenoot schap 
PKN  Een goed verhaal  
Plaatselijk bijz. kerkenwerk 

€ 
€ 
€ 
€
€ 

   13,60 
   69,20 
   25,00 
   54,60 
   60,80 

                  Met vriendelijke groet, de diaconie, Martine Samplonius 
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Oproepje: inzamelactie voor “Stap Verder”! 
Net als vorig jaar willen we weer een inzamelactie houden 
voor het inloophuis “Stap Verder”, in Amsterdam-zuidoost.  
Dit is een diaconaal project waar voornamelijk Afrikaanse 
mensen komen, die wachten op een verblijfsvergunning en 
nog geen eigen woning hebben. Ze leven nog bij anderen 
en komen o.a. naar het inloophuis om zich te kunnen douchen, voor Nederlandse 
les, voor naailes, om hun kleren te wassen, om een computer te mogen 
gebruiken en 1x per week een warme (Afrikaanse) maaltijd te eten. Daarnaast 
kunnen ze daar soms wat andere kleren en schoenen krijgen. 

Wat ze het meeste nodig hebben, zijn: 
 handdoeken, beddengoed, toiletspullen (douchegel, shampoo, 

zeep, deodorant, etc.), heren- en dameskleding en -schoenen, 
lappen stof, naaispullen, schrijfwaren, schriften, woorden-boeken 
(NE/EN, NF/FN), etenswaren etc.  

Dus kijk de kledingkasten en de linnenkast nog eens heel goed door! Past het 
niet meer? Of is het toch niet meer de goede kleur of stijl? Zitten die schoenen 
nét even te krap of zijn die gymschoenen niet meer zo fijn. Zijn de handdoeken 
een beetje dunner dan eerst, maar nog wel goed? Lever ze gerust in! Zij zijn er 
heel blij mee! Ook gordijnen of lappen stof zijn van harte welkom.  
(N.B. daarbij is lekker opruimen in het voorjaar ook voor jezelf mentaal héél 

goed, hè; dus een mooie win-win-situatie! �) 
 Er zullen weer manden bij de ingang van de kerk (onder de toren) 

neergezet worden. Daar kunnen de zakken met kleding, handdoeken, 
toiletspullen etc. steeds ingeleverd worden. 

Half april zullen we alle ingezamelde spullen naar de Bijlmermeer brengen. (De 
exacte inleverdatum zullen we nog laten weten.) Tegen die tijd zullen we ook een 
aparte collecte houden voor Stap Verder. Die is op zo. 26 april a.s.  
Succes alvast met opruimen! 

Namens de diaconie, ook alvast hartelijk dank! 
 

Toelichting van de collecten 
2 februari Wilde Ganzen 

Wilde Ganzen steunt projecten van bevlogen Nederlanders – de zogenaamde 
Particuliere Initiatieven (PI) – door in eigen land fondsen werven. Zo’n PI werkt 
samen met een projecteigenaar (PE), een lokale organisatie in het 
ontwikkelingsland zelf. Zij komen vaak met het idee en controleren of het project 
ter plaatse goed wordt uitgevoerd. Als een project door Wilde Ganzen wordt 
goedgekeurd, vermeerderen we het opgehaalde bedrag met 50%. Elke euro is 
dan €1,50 waard. Wilde Ganzen steunt zo’n 250 projecten per jaar.  
 
2 en 9 februari Collecte Boeren in Oeganda 
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De 
regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde 
klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. 
Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun 
strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor 
productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes 
gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven 
geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel 
inkomen. Collecteer mee zodat boeren niet alleen droogte, maar ook 
wateroverlast het hoofd kunnen bieden. kerkinactie.nl/boerinoeganda 
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1 maart  Voedselbank Stichtse Vecht 

Ook in Stichtse Vecht zijn er mensen die door allerlei omstandigheden zo ver 
onder het bestaansminimum terechtkomen dat er (tijdelijk) niet voldoende geld 
is voor voedsel. De voedselbank helpt hen met een wekelijks voedselpakket én 
gaan zo voedselverspilling tegen. 
 

KRINGEN 
 

GESPREKSKRINGEN  
Afgelopen najaar zijn er twee gesprekskringen  van start gegaan, een 
op de dinsdag- en een op de donderdagavond. Om de zoveel weken 
komen we bij elkaar om in gesprek te gaan over bijbel en geloof. 
Inspiratie halen we uit daarvoor bestemde boekjes, maar ook het 
samen kijken van een film of het behandelen van een bijbelboek 
levert kennis en goede gesprekken op. Het is boeiend om je te 
verdiepen in het geloof van de ander, en dat van jezelf. Mooi om 
steeds weer te ervaren dat Gods liefde voor mensen ons altijd met 
elkaar verbindt en het fundament is onder onze gemeente. 

Zo ongeveer iedereen die in een groep start, blijft gaan. De redenen zullen voor 
iedereen anders zijn, maar persoonlijk kan ik zeggen dat ik ook dit jaar weer veel 
leer. Over de achtergrond van het Heilig Avondmaal bijvoorbeeld of, pas nog, over 
het verrassende gesprek dat Jezus met Petrus voerde nadat die hem verloochend 
had. Daarnaast vind ik het heel fijn om de andere deelnemers beter te leren 
kennen en met elkaar echt gemeente te zijn. Hijmen vertelde dat hun groep het 
Johannes evangelie behandelt, dat veel inzicht geeft over het leven van Jezus op 
aarde. 

Graag nodigen we je uit om je aan te sluiten bij een van de groepen. 
Proberen kan natuurlijk ook. Neem contact op met Hijmen van Lindenberg 
voor de donderdag- en met Marian Kruijning voor de dinsdaggroep.  

Groet, Marian 

JEUGD 

Voor alle tieners:  Het is bijna zover: Allereerst gaan we 7 februari 

Sirkelslag spelen en daarna gaan On  Track én Rock Solid en Cornerstone weer 
van start! Er zijn uitnodigingen verspreid via school of app. Jullie zijn allemaal 
van harte welkom! We gaan er weer leuke avonden van maken!  

Sirkelslag YOUNG is een spannend en interactief spel 

tussen jeugdgroepen uit heel Nederland. Je speelt het 

spel op vrijdagavond 7 februari 2020 vanaf je eigen 

locatie en speelt online tegen honderden andere groepen 

uit heel Nederland. 

Wij hebben er zin in! Tot 7 februari!  

       Carla, Marian, Marinka, Maura, Tessa, Marieke, Johan, Sefanja, Jacco  
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COMMISSIES 
 

Van de zendingscommissie 
De zendingscommissie is in de nieuwe bezetting voor het eerst samen gekomen. 
 

 We hebben besloten dit jaar wederom Operatie Mobilisatie/de Logos 
Hope structureel te blijven steunen.  

 Ook de familie v.d. Pol blijven we structureel steunen met hun mooie 
werk. 

 De opbrengst van de zendingsbus bestemmen we dit jaar voor 3xM. De 
EO heeft 3xM in 1980 opgericht om ook buiten Nederland het evangelie te 
verkondigen. Het evangelie mag niet in elk land vrij verspreid worden. 
3xM kijkt naar mogelijkheden om het evangelie toch in deze landen te 
kunnen brengen via televisie programma's en het internet. Zij werken 
samen met lokale partners die de programma's aanbieden bij de lokale 
televisie stations. Door deze programma's brengen ze mensen in contact 
met het evangelie. Ook werken zij samen met verschillende kerken 
waardoor ze nazorg kunnen aanbieden. 

 Op zondag 23 februari komt er een jongerenwerker van Youth for Christ 
Almere naar de dienst om over hun werk te vertellen. Youth for Christ is 
een missionaire beweging van jongeren en jongerenwerkers. Gedreven 
door God's liefde zoekt Youth for Christ jongeren op, in kerken maar ook 
op straat , helpt hen groeien en biedt hoop. Sinds 2003 heeft YfC het 
jongerencentrum The Mall in Almere. Daar bieden ze een diversiteit van 
activiteiten aan jongeren aan zoals verschillende groepsactiviteiten, 
individuele begeleidingstrajecten op het gebied van werk en school. De 
collecte in deze dienst zal dan ook voor YfC Almere zijn. 

 
Naar ons idee 4 mooie doelen waar God's liefde doorheen straalt !  
Van harte aanbevolen ! 
 
Hartelijke groeten, Barbara Roodhart, Gerda van lindenberg en Ellen de Haan 
 

DIVERSEN 
 

 

Nieuwe naam Verenigingsgebouw: 
Doet u mee? Een nieuwe naam verzinnen voor het 
vernieuwde, mooie verenigingsgbouw? Briefjes met 
nieuwe namen kunnen ingeleverd worden in ditzelfde 
verenigingsgebouw, zie bijgevoegde foto.  
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AGENDA 
  

Gebedskring Maandag 10 feb, 2, 23 mrt,  
20 -21 uur, Kerk 
 

Sirkelslag YOUNG Vrijdag 7 februari, 19.30 – 22 uur, Kerk 

Jeugdclubs:  

On Track (groep 7 en 8) Donderdag 13 februari, 5 maart, 19 maart, 

2 april, 17-18.30 uur, Verenigingsgebouw 

Rock Solid (groep 8 en klas 1 

middelbare school) 
Vrijdag 14 februari, 13 maart, 27 maart, 17 

april, 19.30 – 21.30 uur,Verenigingsgebouw 

Cornerstone (vanaf klas 2 

middelbare school) 
Vrijdag 28 februari, 20 maart, 3 april,  

19.30 – 21.30 uur, Verenigingsgebouw 

COLOFON 
KOPIJ 

Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van 
de maand op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk 
adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de 
Protestante gemeente wonen.  

                              Data van uitgifte:  

4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september, 
3 oktober, 7 november, 5 december, 2 januari 2021 

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: 

Zaterdag 7 maart 2020 

Kopij graag inleveren uiterlijk op: 

29 februari 

BIJBELLEESROOSTER 
februari  17 ma Psalm 18:1-16 

2 zo Matteüs 5:1-12 18 di Psalm 18:17-35 

3 ma Matteüs 5:13-26 19 wo Psalm 18:36-51 

4 di Matteüs 5:27-37 20 do Exodus 1:1-14 

5 wo Matteüs 5:38-48 21 vrij Exodus 1:15-22 

6 do Deuteronomium 28:1-14 22 za Exodus 2:1-10 

7 vrij Deuteronomium 28:15-26 23 zo Exodus 2:11-22 
8 za Deuteronomium 28:27-44 24 ma Spreuken 5:1-14 
9 zo Deuteronomium 28:45-57 25 di Spreuken 5:15-23 

10 ma Deuteronomium 28:58-69 26 wo 
Aswoensdag 

Matteüs 6:1-18 

11 di Psalm 31:1-14 27 do Matteüs 6:19-34 

12 wo Psalm 31:15-25 28 vrij Matteüs 7:1-12 

13 do Deuteronomium 29:1-14 29 zat Psalm 51 

14 vrij Deuteronomium 29:15-28   

15 zat Deuteronomium 30:1-10 maart  

16 zon Deuteronomium 30:11-20 1 zo Exodus 2:23-3:10 
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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 
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