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64e jaargang, nr. 7

Zaterdag 4 juli 2020

KERKDIENSTEN
Zondag 12 juli
10.00 uur ds. C.N. van Dis, Nieuwegein
Collecten
: 1e Regenboog Groep inloophuis ; 2e Kerk
Koffie
: Gerda van Lindenberg
Oppas
: Sara Kroon
Zondag 19 juli
10.00 uur ds. T. Wegman, Zeist
Collecten
: 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk ; 2e Kerk
Koffie
: Bert Letteboer
Oppas
: Henk den Hartog
Zondag 26 juli
10.00 uur drs. R.D. van Schouwen, Honselersdijk
Collecten
: 1e New Wine; 2e Kerk
Koffie
: Nel van den Broek
Oppas
: Marinka Buurman
Zondag 2 augustus
10.00 uur ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Collecten : 1e Zending IZB campingevangelisatie Dabar; 2e Kerk
Koffie
: Ria Vedder
Oppas
: Marieke van der Bijl
De komende periode is er nog geen taxi voor de kerkgang volgens het bestaande rooster.
Heeft u toch vervoer nodig op zondagmorgen,
dan kunt u contact opnemen met Nieske Veldhuisen
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MEDITATIE
Uit de nieuwsbrief van de Classis Utrecht Juni - Juli 2020

Galaten 51 “Christus heeft ons bevrijd. Daardoor kunnen we als vrije mensen
leven. Houd dus vol en laat niemand je weer slaaf maken”.
De eerste christenen waren fiere mensen. Uit de tekst van Paulus spreekt grote
zelfverzekerdheid. Laat niemand je weer tot slaaf maken. Je mag er zijn! God
heeft je bevrijd. In Christus ben je een nieuw mens. Ondanks het feit dat Paulus
grote invloed heeft gehad op ons kerk-zijn en alles wel geleerd zou zijn, biedt hij
toch steeds weer nieuwe vergezichten.
In deze wereld worden mensen nog steeds gevangen in vooroordelen. Met de
dood van George Floyd in Amerika is er een brede beweging op gang gekomen
van mensen die om recht vragen: black lives matter. Ook in onze maatschappij
hebben mensen te maken met discriminatie. De scriba van de generale synode
heeft zich hierover terecht uitgesproken.
De nieuwe visienota die in de afgelopen synode ter bespreking voorlag, draait
om genade. God neemt ons als mensen aan. En wel om niet. En het zou best wel
eens kunnen zijn dat genade ons helpt om het kwaad van discriminatie te
verstaan.
Ten tijde van de reformatie ging het met name om de goede werken. Kan ik nog
wel voor God staan? Maar als het om God gaat en de relatie met God, gaat het
ook om de relatie met elkaar. Ik vrees dat we de diepte van die vraag nog maar
aan het ontdekken zijn. De vrijheid die een mens mag ervaren voor God
definieert immers ook zijn vrijheid ten opzichte van een ander en andersom de
vrijheid van die ander ten opzichte van jou.
Paulus beschrijft het leven door de Heilige Geest. De Geest opent ons naar God
en naar elkaar. De Geest leert ons geloven, bevrijdt ons van de vloek van
zelfrechtvaardiging, maar dan ook schept de Geest ruimte om met Gods ogen de
ander te zien als een mens dat door God gewenst en geliefd is. Ik ben ervan
overtuigd dat kleur dan heel onbelangrijk is
classispredikant ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven

RONDOM DE DIENSTEN
Alles is buiten weer volop groen en we kunnen genieten van prachtig bloeiende
struiken en bloemen. De eerste warme dagen hebben we achter
de rug en de vakantieperiode breekt aan. Na een spannende tijd
met veel zorgen en nieuwsberichten over het coronavirus leven
we toe naar ‘gewoon’ en een tijd van ontspanning.
De eerste kerkdiensten in juni waren nog niet helemaal ‘gewoon’
maar het was wel heel goed om elkaar weer in ons mooie
kerkgebouw te kunnen ontmoeten en samen te kunnen vieren.
De organisatie rondom de diensten verliep goed, dus we kunnen
op deze weg verder gaan.
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Vanaf 12 juli kunnen we weer wekelijks samenkomen in ons
kerkgebouw. Het is niet meer nodig om aan te melden voor de diensten.
Voor het gezamenlijk zingen worden voorlopig alternatieven bedacht en gelukkig
zijn er verschillende mogelijkheden.
Bij goed weer zullen we buiten ook weer koffie drinken. Er is voldoende ruimte
rondom de kerk om de gewenste afstand te houden.
In de dienst van 28 juni preekte onze oud -predikant ds. Arie de Winter over
Mattheüs 11: 25-30 waarin staat ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder
lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Zijn boodschap was dat de
essentie van geloof is dat je er rust in vindt en dat Jezus de vrijheid in ere wil
stellen. ‘Wat Jezus betreft geen gezever over details, maar altijd weer de kern.
Je vindt die kern bij uitstek in de bergrede die in Mattheüs staat; de zachte
machten van vrede, troost, gerechtigheid, zachtmoedigheid, barmhartigheid.’
 Bemoedigende en inspirerende woorden!
 Zo hopen we ook in diensten komende maand weer bemoedigd te worden.
De afgelopen periode hebben we de kerkdienst ook live uitgezonden via
YouTube. Omdat we maar met maximaal 30 mensen in de kerk mochten zijn,
kon de rest hierdoor thuis meekijken/meedoen. De laatste twee keer hadden we
live tijdens de dienst tussen de zes en negen bezoekers. Ook is de uitzending
achteraf vaker bekeken (+/- 70 weergaven). Omdat we enthousiaste reacties
kregen over de uitzendingen willen we ook 12 juli de dienst weer live uitzenden.
Afhankelijk van het aantal live kijkers gaan we hier wel of niet mee door. Als de
dienst live wordt uitgezonden is het linkje te vinden op de startpagina van onze
kerkwebsite www.kerknigtevecht.nl.
 Omdat wij niet kunnen zien wie er live meekijkt, willen we graag horen of
het op prijs wordt gesteld en wat er nog beter kan. Als u/jij een kijker
bent, wilt u dan uw ervaringen doorgeven aan een van de ouderlingen;
Peter de Haan, Carla Holtmanns, Dianne Kroon of Esther Bergmeijer.
En tot slot, als we niet via Youtube uitzenden zijn we nog altijd live en achteraf
te beluisteren via de website van www.kerkdienstgemist.nl

COMMISSIES
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Beroepingswerk
De beroepingscommissie - bestaande uit:
Hijmen van Lindenberg (voorzitter),
Christa Meinders (vanuit de Kerkenraad),
Ria Vedder, Johan Kroon, Jos van der Linden en
Jeanine van Noordenne (secretaris) – is op woensdag
3 juni voor het eerst bij elkaar gekomen. De sfeer
was goed en ondanks de 1,5 meter afstand hebben
wij elkaar nader leren kennen.
De volgende stap is het samenstellen van een
selectielijst. Daartoe is een aanvraag ingediend bij
het team Mobiliteit van de PKN.
(Inmiddels is de lijst ontvangen)
Daarnaast stellen wij graag alle
gemeenteleden in de gelegenheid om namen op te geven van door u
geschikt geachte kandidaten/predikanten. Graag met een korte
motivering. U hoeft zich geen zorgen te maken over de vraag of bepaalde
predikanten wel beroepbaar zijn, dat wordt uitgezocht. Wij roepen u dan
ook van harte op om een naam (of misschien wel namen?) door te geven
aan Hijmen of Jeanine

Aanvulling kerkenraad: Door de
kerkenraad is een ‘werkplan’ voor een
toekomstige predikant opgesteld en deze is
verstuurd naar de classis Utrecht. Zo worden
alle benodigde stappen gezet, is alle
voorbereiding klaar en gaat het ‘echte’
beroepingswerk nu van start. In verband met
de opstart van live kerkdiensten in heel het
land een gunstig moment.

VAN DE KERKENRAAD
Samenvatting Kerkenraadsvergadering (donderdag 11-6-2020)


Er wordt gesproken over het beroepingswerk. De
eerste bijeenkomst van de beroepings-commissie
heeft plaatsgevonden. De commissie bestaat uit 6
personen. De profielschets van de gewenste dominee
en de schets van de kerkelijk gemeente zijn
doorgesproken.
Alle gemeenteleden mogen namen aandragen van
potentiele dominees die hen aanspreken. Er komt een
oproep in het Contactblad en het zal genoemd worden
bij de afkondigingen in de kerk. De commissie zal
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bekijken of ze evt. beschikbaar zijn. Er zal ook een advieslijst opgevraagd
worden.
Het werkplan (met daarin de gewenste uren-/takenverdeling) wordt
doorgesproken. Dit plan moet naar de Classis in Utrecht gestuurd worden,
ter verantwoording van de 70%-functie.
De concept-jaarrekening 2019 wordt toegelicht. Het maken heeft veel
tijd gekost. Er is een jaarrekening voor de kerk en de begraafplaats. De
kosten en de baten worden besproken.
Er zijn 3 vacatures voor ambtsdragers. Dit zijn: 1 vacature bij de
diaconie en 2 vacatures bij de kerkrentmeesters. De voorgedragen namen
worden doorgesproken. De voorzitters zullen zelf de uitgekozen mensen
vragen of zij ambtsdrager willen worden voor deze colleges.
Er wordt kort teruggeblikt op de afgelopen vreemde periode (vanwege het
Corona-virus) waarin er ineens geen kerkdiensten, activiteiten en contact
meer waren. De online-kerk-diensten zijn toen opgestart. Op zo. 14/6 en
zo. 28/6 zullen er weer “live” kerkdiensten gehouden worden, met max.
30 personen, op 1,5 mtr.
Er is een Gebruiksplan opgesteld met de nieuwe veiligheidsregels. Vanaf
zo. 12 juli 2020 zullen er wekelijks weer kerkdiensten zijn, evt. zonder
aanmelding.
Als mensen behoefte hebben aan een pastoraal telefoongesprek, dan is
dat mogelijk. Er is contact gelegd met een pastoraal medewerker die de
gemeente Nigtevecht kan assisteren.
Alle kinderen die geslaagd zijn, hebben een roos ontvangen van de kerk
als felicitatie.
Ook zijn er planten rond gebracht aan de vaste bezoekers van de
spelletjesmiddagen die normaal in de zomer gehouden worden, maar
die nu niet doorgaan, vanwege Corona-risico’s.
Er wordt nog kort gesproken over het wel/niet laten doorgaan van de
crèche en de spoorzoekers. Kinderen gaan wel gewoon naar school, de
opvang en het kinderdagverblijf. Het crècherooster moet misschien nog
iets worden aangepast. Dit wordt nog overlegd.

De volgende kerkenraadvergadering is pas weer na de zomervakantie. Er zal nog
een datum geprikt worden.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Ontvangen collecten
In de afgelopen periode zijn de volgende bedragen voor de collecten van de
kerk binnengekomen: 31 mei € 20,-; 4 juni € 120,-; 11 juni € 15,-.
Ook is er een gift voor het Contactblad ontvangen van € 25,Ochtendcollecte
Ochtendcollecte

14 juni
28 juni

€ 150,15
€ 105,90

KOZIJN:
Ongewijzigd:

Vergeet de collecte niet!
In de komende week dat de dienst nog niet wordt
gehouden willen we u vragen om uw bijdrage voor
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€ 213,96

de collecte zelf over te maken.
Voor de collecte voor het college van
Kerkrentmeesters kunt u uw bijdrage overmaken via
IBAN NL 30 INGB 0000 5193 03 ten name van
College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente
Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen

DIACONIE
Opbrengsten collecten kerkdiensten:
De opbrengsten gaan 100% naar het genoemde doel.
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte
Via de bank

14 juni 2020
28 juni 2020

Pl. Bijz. Kerkenwerk
Helpt u Hopen

€
€

80,80
72,65

Alpha Cursus
€
3,75
Stap Verder
€
3,75
Helpt u Hopen
3,75
€
Dorcas
€ 13,75
Pl. Bijz. Kerkenwerk
€ 123,00
JOP
€ 13,00
St. tot Heils des Volks
€ 13,00
Mercy Ships
€ 13,00
Buitenlandse vluchtelingen
€ 50,00
Met vriendelijke groet, de diaconie, Martine Samplonius

april/mei/juni

Stap Verder, Amsterdam Zuid Oost
Alle ingezamelde spullen zijn tijdelijk opgeslagen totdat
ze door Stap Verder ontvangen kunnen worden.
Goederen die u nog thuis klaar hebt staan, zamelen we
op een later moment in om alsnog weg te brengen. Dank
voor de moeite!
(zie voor meer informatie Contactblad maart 2020)

Collecten
 12 juli Regenboog Groep inloophuis
De inloophuizen van De Regenboog Groep bieden dak- en thuislozen, voor even,
rust in hun vaak jachtig bestaan. Ze kunnen langskomen voor een gezonde
maaltijd, een douche en schone kleren. Ook is er ruimte en gelegenheid voor
ontspanning zoals een potje biljart of tafeltennis.
Bezoekers helpen mee de boel draaiende te houden: ze maken schoon, koken of
onderhouden de tuin. Vaak werken zij met veel plezier mee in hun eigen
inloophuis, dat geeft hen gevoel van eigenwaarde en is feitelijk een eerste stap
naar participatie in de samenleving. Er zijn maatschappelijk werkers aanwezig in
elk inloophuis, zij hebben aandacht voor de bezoekers. Teamleiders organiseren
workshops schilderen of klussen om bezoekers te motiveren weer deel te nemen
aan de maatschappij.
 26 juli Timon dichterbij
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Timon dichterbij richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen
van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en
perspectief. Onze motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging,
waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en
levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben we aandacht
voor diversiteit.

BIJBELLEESROOSTER
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

5 juli
6 juli
7 juli
8 juli
9 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli
24 juli
25 juli
26 juli
27 juli
28 juli
29 juli
30 juli
31 juli
1 augustus

Zacharia 9:9-17
Zacharia 10:1-5
Zacharia 10:6-12
Zacharia 11:1-14
Zacharia 11:15-17
Romeinen 10:1-13
Romeinen 10:14-21
Romeinen 11:1-12
Romeinen 11:13-24
Romeinen 11:25-36
Matteüs 12:1-21
Matteüs 12:22-37
Matteüs 12:38-50
Matteüs 13:1-23
Matteüs 13:24-35
Matteüs 13:36-46
Matteüs 13:47-58
Zacharia 12:1-8
Zacharia 12:9-13:1
Zacharia 13:2-6
Zacharia 13:7-9
Zacharia 14:1-11
Zacharia 14:12-21
Exodus 25:1-9
Exodus 25:10-22
Exodus 25:23-30
Exodus 25:31-40
Matteüs 14:1-12

COLOFON

Doel: vrede
De goede herder komt
Het komt goed
Vriendelijkheid en Eenheid gebroken
Herderlijk vermaan
Belijdenis
Door te luisteren kom je tot geloof
Gods volk
Dankbaar, niet hoogmoedig
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
Sabbatsdebat
Onvergeeflijk
Betekenisvol
Open je ogen en je oren
Groei
De oogst komt
Boven het maaiveld
Kracht van God
Wasgelegenheid
Einde van de valse profetie
Loutering
Toekomst voor Jeruzalem
Aan de HEER gewijd
Vrijwillige bijdrage
Verbondskist
Broodtafel
Lichtwerk
Luguber verjaardagsfeest

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 augustus 2020
Kopij graag inleveren uiterlijk op:
Zaterdag 25 juli

5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december
2020, 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
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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

