Contactblad
van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht
www.kerknigtevecht.nl

Zaterdag 11 januari 2020

64e jaargang, nr. 1

Zondag 12 januari
10.00 uur ds. E.J. van Katwijk, Ned. den Berg
Collecten : 1e PKN Missionair, een goed verhaal; 2e Kerk
Oppas
: Sara Kroon
Koffie
: Hijmen van Lindenberg
Kerktaxi
: Diny Schoonhoven
15.00 uur concert door het Seniorenorkest Amstelland
Zondag 19 januari
10.00 uur dhr. J. Veltrop, Vianen
Collecten : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk
Oppas
: Tessa van der Linden
Koffie
: Nieske Veldhuisen
Kerktaxi
: Jan Wind
19.00 uur drs. P.M. van Dam, Houten
Collecte
: Kerk
Zondag 26 januari
10.00 uur ds. P. Nagel, Loenen aan de Vecht
Collecten : 1e Helpt U hopen; 2e Kerk
Oppas
: Marieke van der Bijl
Koffie
: Emmy van der Greft
Kerktaxi
: Henk Holtmanns
Zondag 2 februari Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur ds. A. van Duinen, Loosdrecht
Collecten : 1e KIA Werelddiaconaat Oeganda; 2e Kerk;
Oppas
: Joas van der Linden
Koffie
: Kees Creemer
Kerktaxi
: Gerda van Lindenberg
19.00 uur ds. M. Roelofse, Loosdrecht
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RONDOM DE DIENSTEN
Het oude jaar werd afgesloten met de bekende Top 2000.
Wat misschien minder bekend is maar zeker de moeite waard, is de Top 1008
van Groot Nieuws Radio, een christelijk radio station.
Op nummer 1 eindigde Lauren Daigle, een Amerikaanse christelijke zangeres met
het liedje “ You Say”. Het mooie is, dat zij met dit nummer ook veel te horen was
op alle reguliere radio stations. Het lied heeft een prachtige boodschap.
Het refrein gaat als volgt:
U zegt, dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen.
U zegt, dat ik sterk ben als ik denk, dat ik zwak ben.
U zegt, dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet.
En als ik er niet bij hoor, vertelt U me, dat ik van U ben.
En ik geloof, ik geloof wat U van mij zegt.
Een mooi lied/refrein om mee te nemen in het nieuwe jaar!
 De komende weken verwelkomen we gastpredikanten. Het mogen
momenten zijn om God te ontmoeten, geestelijk op te laden en met elkaar
lief en leed te delen.
 Daarbij zal zondag 2 februari het Heilig Avondmaal gevierd worden waarin
we als gemeenschap Gods genade mogen proeven in brood en wijn en
waar het refrein van Lauren Daigle zo mooi op aansluit.

VANUIT DE GEMEENTE
We leven mee:
Met mensen uit de gemeente die stil verdriet hebben. Gebeurtenissen van nu of
langer geleden. Die te kampen hebben met langdurige ziekte en/of ouderdom.
We mogen Gods woord aannemen die in genesis 28:15 tegen ons zegt
“Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heengaat”.

VAN DE KERKENRAAD
Gemeente-avond
Aanstaande maandag 27 januari is de jaarlijkse gemeente-avond. Deze vindt
plaats in het verbouwde, vernieuwde, mooi geschilderde verenigingsgebouw.
Deze avond:
- zullen er financiële stukken worden besproken.
- zal er van gedachten worden gewisseld over een nieuw te beroepen
voorganger.
- loven we een prijs uit voor hem of haar die een nieuwe passende naam
bedenkt voor het vernieuwde verenigingsgebouw.
- bespreken we wat er verder nog “ter tafel” komt.
De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje.
Inloop is vanaf 19.45 uur. We starten om 20 uur.
Allen van harte welkom!
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte
Avondcollecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte

15
22
24
25
29

december
€ 54,70
KOZIJN:
december
€ 59,75
Oude stand: € 213,96
december
€ 258,84
Erbij 2,50
december
€ 117,05
Nieuwe stand: € 216,48
december
€ 55,30
Namens de 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.

Ochtendcollecte
Avondcollecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte

15 december
15 december
22 december
25 december
29 december
Met vriendelijke

Leger des Heils
€
50,95
Plaatselijk bijz. kerkenwerk €
29,35
Kinderen in de knel
€
57,09
Helpt U Hopen?
€ 128,80
ZOA noodactie
67,90
€
groet, de diaconie, Martine Samplonius

Toelichting van de collecte
19 januari  PKN - Een goed verhaal
Het thema van de Protestantse Kerk voor het seizoen 2019/2020 is ‘Een goed
verhaal’. Dat was ook het thema van de startdag in september. In de kerk leven
we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Voor velen een bron van
troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en
maatschappelijk relevant is. In de dienst, in gespreksgroepen, tijdens
catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat
goede verhaal. De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal
aan. Daarnaast worden andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te
bevorderen, bijvoorbeeld symposia. De collecte wordt deze keer gebruikt voor
het ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de
kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.

NIEUWJAARSCONCERT op 12 januari
Ook in 2020 komt het Seniorenorkest Amstelland naar Nigtevecht om ons te
laten genieten van hun mooie muziek. Dit concert vindt plaats in samenwerking
met de Protestantse Kerk Nigtevecht op: zondag 12 januari van 15 -16 uur.
 Het orkest bestaat uit ca. 60 muzikanten in de leeftijd 55-85 jaar met heel
veel muzikale ervaringsjaren. De bevlogen dirigent René Schumacher weet
die ervaring al meer dan 20 jaar ten volle te benutten.
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 Het repertoire bestaat voornamelijk uit lichte, romantische, film- en
musical muziek.
 Het orkest vervult een belangrijke sociale functie door gratis concerten in
woon- en zorgcentra te verzorgen.
De Protestantse Kerk en het orkest nodigen de
inwoners van en rond Nigtevecht van harte uit om dit
(gratis)concert bij te wonen.
www.seniorenorkestamstelland.nl

KRINGEN
Kring: ‘Als je iemand verloren hebt’
Tijdens feestdagen als Kerst en Oud & Nieuw kan het gemis van je man, vrouw,
vader, moeder, broer of zus, opa of oma je zwaar vallen. Blij ben je dan,
wanneer het weer januari wordt, alhoewel dat ook betekent dat er weer een
nieuw jaar aanbreekt zonder hem of haar... Wie al deze ervaringen en indrukken
herkent en ze wil delen met anderen is hartelijk welkom bij deze kring.
Op 20 januari, 3 februari en 17 februari
komen wij bijeen en vertellen we elkaar:
Wie mis je? Hoe mis je hem of haar? Wat is er
allemaal voor je veranderd door dit overlijden?
Wat heeft je kracht gegeven? Wat is je tegen
gevallen? Wat heeft dit alles met je geloof en
visie op het leven gedaan?
Carla Holtmanns en Dianne Kroon leiden de gesprekken, maar uw en jouw
verhaal, vragen en ervaringen staan centraal.
Opgeven kan bij: Carla Holtmanns of Dianne Kroon

Gebedskring
“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al
uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart
en gedachten in Christus Jezus bewaren” Fillipenzen 4: 6-7
Komende geplande gebedsavonden is iedereen van harte welkom van 20.0021.00 in de kerk. Wanneer je gebedspunten hebt kun je deze gerust van tevoren
doorgeven. (Let op: door meerdere geplande kerkactiviteiten op de maandagen zijn de data’s
niet automatisch om de drie weken!)

Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

13 januari
10 februari
2 maart
23 maart

Dianne Kroon
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DIVERSEN
Enquete
Als bijlage bij dit Contactblad vindt u een enquête over dit blad. Wanneer u/jij
deze invult en inlevert bij het Verenigingsgebouw aan de Dorpsstraat, of digitaal
uw respons doorgeeft aan info@kerknigtevecht.nl , kent de redactie uw mening.
Wanneer u geen actie onderneemt, blijft u het blad gewoon in uw brievenbus
ontvangen.

JEUGD
Voor alle

tieners:

Sirkelslag YOUNG 2020
Sirkelslag YOUNG is een spannend en interactief spel tussen
jeugdgroepen (12-16 jaar) 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.
Vijf redenen om mee te doen aan Sirkelslag YOUNG:






Sirkelslag YOUNG brengt bijbelse thema's op een laagdrempelige leuke
manier bij de kinderen
Sirkelslag YOUNG is goed voor de teambuilding, groepsopbouw en het
vertrouwen binnen een groep
Sirkelslag YOUNG is een kant-en-klaar programma voor een leuke avond
Sirkelslag YOUNG spreekt kinderen niet alleen cognitief aan, maar juist ook
op andere gebieden zoals creativiteit, kracht, inzicht & handigheid
Sirkelslag YOUNG is gewoon erg leuk en spannend

Veel leuke spellen en onderlinge competitie, doe je mee?
Uitnodiging volgt nog via app of school maar zet ‘m alvast in je agenda!
Wij hebben er zin in!!
Carla, Marian, Marinka, Maura, Tessa, Marieke, Jacco.

COMMISSIES
Zendingscommissie
De zendingscommissie start in 2020 met een nieuwe bezetting. Het is heel fijn
dat Gerda van Lindenberg en Barbara Roodhart de zendingscommissie komen
versterken. Binnenkort hopen we te vergaderen. In een volgend Contactblad
hoort u van ons waar we dit jaar onze speerpunten gaan leggen. Wel kunnen we
u vast attenderen op de brief die u van ons ontvangt bij de Actie Kerkbalans.
Daarin vragen we u om een bijdrage om het zendingswerk dichtbij en ver(der)
weg te kunnen blijven steunen vanuit Nigtevecht. Van harte aanbevolen!
Hartelijke groeten, Gerda van Lindenberg, Barbara Roodhart en Ellen de Haan
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 Bijgevoegd bij dit contactblad: nieuwsbrief familie v.d. Pol

Nog een familie die we dit jaar structureel gesteund hebben is de familie Wolters. Zij
werken in Cambodja voor de WEC (Wereld Evangelisatie voor Christus). Zij stuurden
ons een kaartje met deze tekst:
Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons en onze bediening in Cambodja. We kunnen met grote
dankbaarheid terugkijken op het afgelopen jaar. God is voor ons uitgegaan en altijd trouw
gebleven. We mochten zien hoe God Zijn koninkrijk bouwt in Cambodja en hoe wij daar een
schakeltje in mochten zijn.
We hopen in het komende jaar weer samen met u deze missie voort te zetten. Tot eer van Hem.

Lieve groeten, Jonathan, Heleen, Lois en Esmee Wolters
www.familywolters.nl

BIJBELLEESROOSTER
januari
12 zo
13 ma
14 di
15 wo
16 do
17 vrij
18 za
19 zo
20 ma
21 di
22 wo

Jesaja 58:6-14
Jesaja 59:1-8
Jesaja 59:9-15a
Jesaja 59:15b-21
Jesaja 60:1-14
Jesaja 60:15-22
Jesaja 61:1-11
Jesaja 62:1-12
Psalm 96
Spreuken 1:1-19
Spreuken 1:20-33

23 do
24 vrij
25 zat
26 zon
27 ma
28 di
29 wo
30 do
31 vrij
februari
1 za

Spreuken 2:1-22

Matteüs 4:1-11
Matteüs 4:12-25
Psalm 139:1-12
Psalm 139:13-24
Spreuken 3:1-20
Spreuken 3:21-35
Spreuken 4:1-13
Spreuken 4:14-27

Psalm 149

AGENDA
Nieuwjaarsconcert
Seniorenorkest Amstelland
Gebedskring

Zondag 12 januari, 15-16 uur, Kerk

Gemeente-avond

Maandag 27 januari, 20 uur, Ver. gebouw

Sirkelslag YOUNG

Vrijdag 7 februari, 19.30 – 22 uur, Kerk

Maandag 13 jan, 10 feb, 2, 23 mrt,
20 -21 uur, Kerk

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:

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:

Zaterdag 1 februari 2020
Kopij graag inleveren uiterlijk op:
25 januari

7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5
september, 3 oktober, 7 november, 5 december, 2
januari 2021
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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
Op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2020
zal de volgende editie van het Inspiratiefestival plaatsvinden op Terschelling.
Jij komt toch ook (weer)?

Over het Inspiratiefestival
Ben je geīnteresseerd in geloof, betrokken bij een kerk of op zoek naar
inspiratie? Dan mag je het landelijke Inspiratiefestival 2020 niet missen. Hier
ontmoet je mensen die ook op zoek zijn, ervaringen willen delen of zich verder
willen ontwikkelen. Het is een uniek festival op het mooie eiland Terschelling, dat
in het teken staat van bezinnen, inspireren en ontmoeten. Samen op zoek gaan
naar wat jou inspireert, verbindt en bezighoudt.
Gevarieerd programma
Met een gevarieerd programma aan lezingen, workshops, getijde-vieringen,
trainingen, theater en meditatie is er voor elk wat wils. Of je nu op zoek bent
naar spiritualiteit en inspiratie, naar verdieping en inhoud, naar creatieve
werkvormen of andere vormen van geloofsbeleving. Boeiende thema’s komen
aan bod zoals ‘Samen leven en samen kerk zijn’, ‘Gelijk zijn en toch anders
geloven’, ‘Keuzes maken en respect hebben voor andere keuzes’ en ‘De kunst
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van het geloven’. Enkele aansprekende voorbeelden uit het programma van de
vorige editie:
•
•
•
•

Mediteren op het strand
Pelgrimeren voor gerechtigheid
Vrede door bos en duin
Muziek in allerlei stijlen

Ook zijn er programma's voor kinderen. Zo is het festival ook voor jonge
gezinnen toegankelijk.
Inspiratiereis voor ambtsdragers, vrijwilligers en kerkenraden
Bent u actief in de kerk als ambtsdrager, in het pastorale werk of diaconale
projecten? Wilt u graag een ander geluid laten horen of met anderen mensen
nieuwe projecten opzetten? Of gewoon andere betrokken mensen ontmoeten om
van te leren en ervaringen uit te wisselen? Dan is het Inspiratiefestival de
gelegenheid om als kerkenraad, commissie, team of als groep inspiratie op te
doen. Om samen de eerste stap naar verandering te zetten
Kosten € 55,00 per persoon





Deelnemers kunnen zich individueel inschrijven en aanmelden.
Groepen van 8 personen schrijven zich in als groep. Groepskorting de 8e
persoon mag met 'een bijbelse knipoog' gratis mee!
13 tot 21 jaar € 27,50
kinderen tot en met 12 jaar gratis.
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