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Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 
www.kerknigtevecht.nl 

 

 

Zaterdag 3 juli 2021 65e jaargang, nr. 7 

KERKDIENSTEN 
Zondag 4 juli 
10.00 uur ds. M. van der Poel, Utrecht 
Collecten : 1e Zending Stichting Gave; 2e Kerk  
Crèche: Sara Kroon           Koffie:  Nelleke Nobel 
Kerktaxi: Arjan Mul  
 
Zondag 11 juli  
10.00 uur drs. P.M. van Dam, Houten 
Collecten  : 1e Regenboog Groep inloophuis ; 2e Kerk     
Crèche: Marinka Buurman     Koffie: Nel van den Broek 
Kerktaxi: Diny Schoonhoven  
 
Zondag 18  juli      
10.00 uur dhr. J. Veltrop, Vianen 
Collecten  : 1e KIA Griekenland vluchtelingen; 2e Kerk   
Crèche: Nieske Veldhuisen   Koffie: Bert Letteboer 
Kerktaxi Jan Wind 
 
Zondag 25 juli  
10.00 uur dhr. H. van Noord, Almere 
Collecten  : 1e New Wine  ; 2e Kerk       
Crèche: Marieke van der Bijl   Koffie: Hijmen van Lindenberg 
Kerktaxi: Henk Holtmanns 
 
Zondag 1 augustus 
10.00 uur kand. L. van Aalst, Amsterdam 
Collecten: 1e Stichting Stap Verder; 2e Kerk   
Crèche: Tessa van der Linden Koffie: Ria Vedder     
Kerktaxi: Gerda van Lindenberg 
 

Diensten zijn mee te luisteren en  
te bekijken via ‘Kerkdienstgemist.nl’ 
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MEDITATIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik 
jullie rust geven. Mattheüs 11: 28 
Gretig lees ik Jezus’ woorden in het evangelie naar Mattheüs. Het seizoen loopt 
ten einde. Ik kan rust gebruiken. Maar zegt Jezus dan: Neem mijn juk op je. En 
dat klinkt dan toch niet erg rustgevend. Een juk: moet je denken aan het juk op 
een ezel of een os, dat de lasten draagt? Of moet ik eerder denken aan Gods 
woord in Jeremia? Ik leg alle volken een ijzeren juk op. Wat is dan dat juk? Wat 
legt de Heer ons op? Geeft Zijn juk mij werkelijk rust? 
 
Luther schrijft in een preek dat het juk van Christus niets anders is dan de 
doding van de begeerten van de oude mens. Het juk maakt een einde aan alles 
wat ons een kwaad geweten  bezorgt. De oude mens wordt beteugeld zodat er 
ruimte ontstaat voor een nieuw en ander mens, een mens in Gods naam. En ja, 
zou dat ons geen rust geven? 
 
Jezus Sirach schrijft: Luister, mijn kind, aanvaard mijn inzicht, wijs mijn raad 
niet af. Doe de boeien van de wijsheid om je voeten, leg haar juk op je nek. 
(Sirach 6: 24) In het Jodendom wordt wijsheid gelijkgesteld aan de wet. De 
rabbijnen in de tijd van Jezus spreken van het juk van Gods rijk. Navolging, 
leven naar Gods wil geeft rust. Maar het kan ook als een last gevoeld worden. 
De opdracht kerk te zijn van Jezus Christus is niet altijd eenvoudig. Ik merk dat 
gemeenten worstelen met het opstarten van de diensten. In menig gemeente 
komen de mensen nog niet terug. Her en der bestaat angst dat ze ook niet 
allemaal terug zullen komen.  
 
Afgelopen maanden hebben we als classis grote zorgen gehad om een gemeente 
die zo klein wordt, dat voortbestaan geen reële optie meer is. Het juk van Gods 
rijk kan zwaar zijn en zorgen kunnen de overhand nemen. Rust hebben we 
gevonden in Gods Woord dat eeuwig is. Zijn Woord neemt geen einde, zelfs als 
wij alle hoop verliezen. Dat heeft Hij ons laten zien. Jezus zelf heeft immers het 
juk op zich genomen. Zijn weg liep ten einde toe. Goede vrijdag staat in onze 
harten gebrand. Maar het werd Pasen. God laat zien dat zelfs waar de weg ten 
einde lijkt te gaan, er toch weer nieuwe wegen zijn. 
 

classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven 
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Nadat vanuit de landelijke Protestantse kerk ‘groen licht’ werd gegeven, klonk 
afgelopen zondag voor het eerst in bijna 1,5 jaar weer het zingen van alle 
aanwezigen.  Een ontroerend moment!!  Een gemeentelid had zich afgevraagd 
“kunnen we nog wel zingen?” Gelukkig was het antwoord ‘ja zeker’.  

 
 
Aanstaande zondag 4 juli zal ds. van der Poel uit Utrecht 
voorgaan en met ons het Heilig Avondmaal vieren. De viering is 
nog enigszins aangepast; zo worden brood en wijn uitgedeeld 
om onnodig lopen in het kerkgebouw te vermijden.  
 

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om deze dienst fysiek te bezoeken komen 
wij heel graag het brood en de wijn/druivensap voorafgaand bij u langsbrengen.  
U kunt dit tot en met zaterdag 3 juli doorgeven aan Esther Bergmeijer via de mail 
of telefonisch.  

 
We zijn dankbaar dat er voor de overige zondagen in juli weer gastvoorgangers 

bereid zijn gevonden om voor te gaan in onze gemeente. 
 

We wensen elkaar mooie en gezegende diensten toe. 
 

VANUIT DE GEMEENTE 
 
De periode van vakanties breekt aan.  

Voor sommigen een heerlijke periode waarin het mogelijk is om weer op 
reis te gaan en te kunnen genieten van een andere mooie omgeving.  

Anderen blijven de komende weken thuis en voor sommigen kan dit juist 
een periode zijn waarin verlies of  eenzaamheid wordt ervaren. Laten we oog 
hebben voor elkaar en elkaar eraan herinneren dat God ons nooit vergeet . In 
Lucas 12:6-7 staat ‘wat kosten vijf mussen?  Bijna niets. Toch wordt er niet één 
door God vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet 
bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.’ 
 
Degenen die te maken hebben met zorgen of gezondheidsbeperkingen bidden we 

kracht en sterkte toe. 
 

Dat de weg je tegemoet komt, 
dat de wind steeds in je rug zal zijn, 
dat de zonneschijn je gezicht verwarmt, 
dat de regenbuien zacht neerkomen op je velden, 
dat de zon je dagen licht maakt. 
 
Dat de sterren je nachten verlichten. 
Dat bloemen groeien langs je levensweg, 
Dat je huis stevig staat in de storm. 
En tot wij elkaar weer ontmoeten 
Dat God je beware in de palm van Zijn hand.  

(Ierse zegen van St. Patrick)  
 

   RONDOM DE DIENSTEN 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Ontvangen collectes in de kerk Gift  

datum bedrag bedrag 
30 mei € 30,- 23 juni € 25,- 
6 juni € 58,45  
13 juni € 42,90  
20 juni € 37,-  

 €168,35 €  25,- 
Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen 

  

DIACONIE 
Ontvangen collectes in de kerk 
 Datum bedrag 
Plaatselijk bijz. kerkwerk 30 mei € 28,- 
Wilde Ganzen 6 juni € 50,60 
Plaatselijk bijz. kerkwerk 13 juni € 41,20 
Kerk in Actie 20 juni € 62,40 
 
Collectes komende weken 

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie; 
NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp 
Bij het overmaken van uw gift kunt u nu eventueel het collectedoel 
waaraan u wilt doneren vermelden. 

 
 11 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. Ook in de coronatijden is met man en macht gewerkt om 
ze open te houden, dit tot op de dag van vandaag met vergrote capaciteit. 
 18 juli KIA Griekenland vluchtelingen 

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht, op zoek 
naar veiligheid en een betere toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran 
komen via Turkije terecht in Griekse vluchtelingenkampen. Ze verblijven in 
gammele tenten, en er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire 
voorzieningen. Hen wacht een moeilijke en onzekere tijd, vanwege lange 
procedures.  
Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We 
helpen hen met voedsel, gezondheidszorg en onderwijs en proberen hen op een 
betere plek te krijgen.  
Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor opvang van gestrande 
vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd. Geef aan de collecte of 
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maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. 
collecte Griekenland. 
 25 juli New Wine   

De geplande zomeractiviteiten van kerkelijke vernieuwingsbeweging New Wine 
worden aangepast. Aanleiding is aanhoudende onzekerheid over steeds 
wijzigende coronaregels en afgifte van de benodigde vergunningen. De fysieke, 
meerdaagse NEXT Conferentie voor jongeren wordt omgezet in een 24-uurs 
evenement. De New Wine Zomerconferentie zelf is vanaf donderdag 22 tot en 
met zaterdag 25 juli uitsluitend online en gratis te volgen.   
Voor meer info New Wine Zomerconferentie - New Wine (new-wine.nl) 
 
Om naar uit te kijken, 65 + zomerbijeenkomst 
Op woensdag 11 augustus wil de diaconie graag een 65+ zomerbijeenkomst 
houden van 12.00 tot 15.30 uur. De middag start met een lunch, daarna worden 
er spelletjes gedaan en er wordt er een hapje en een drankje geserveerd. 
 Omdat er nog steeds corona maatregelen zijn, kan deze middag alleen 

doorgaan als het weer het toelaat om dit buiten bij de kerk te doen. 
 
Giften 
Tot en met de maand mei is er uitsluitend voor het plaatselijk bijzonder kerkwerk 
gecollecteerd, ook de giften via de bank waren hiervoor bestemd. In de laatste 
diaconievergadering is besloten om een deel van dit geld te schenken aan Kerk 
in Actie en Wilde Ganzen. Beiden ontvangen € 100,-. 
 
Opslagruimte gezocht! 
Voor onze boekenmarkt - die we regelmatig houden 
ten gunste van onze kinderen van het project  
Helpt u Hopen - zijn we op zoek naar ruimte 
/opslagplaats voor de boeken. Op dit moment staan 
er vele dozen in de kerk en in het 
Verenigingsgebouw,  maar dat is en was een tijdelijke 
oplossing. 
 Is er iemand die een plek in een garage, zolder, 

schuurtje, loods o.i.d beschikbaar wil stellen waar 
onze boeken mogen staan, dan graag contact op 
nemen met ondergetekende. 

Hartelijke groet, namens Oegandagroep,  
Jacobien Kalule 

JEUGD 
 
Vakantiebijbeldag 13 juli! 
 
Ja, u leest het goed: in 2021 komt er toch nog één Vakantiebijbeldag!   
We zijn in snel tempo enthousiast aan de slag gegaan om er voor de kinderen 
van ons dorp iets moois van te maken.  
Thema: De rode draad 
Locatie: Dorpshuis Nigtevecht 
Voor wie: alle kinderen vanaf 4 jaar op dinsdag 13 juli van 10.00 - 12.30 uur!! 
 Willemijn de Weerd geeft een voorstelling waarbij ze laat zien, horen en 

beleven hoe Gods liefdevolle reddingsplan als een rode draad door de Bijbel 
loopt en ook nu nog verder mag gaan in ons eigen leven. 
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 De kinderen gaan iets knutselen en doen een spel. Daarna hebben we nog 
een vrolijke pannenkoekenmaaltijd met elkaar. 

 
Wilt u/jij ons helpen om er feestelijke ochtend van te maken?  
- opbouwen en versieren op maandagavond 12 juli vanaf 20.00 uur 
- helpen en erbij zijn op dinsdag 13 juli van 9.15 – 13.00 uur 
- kinderen uit uw buurt uit te nodigen voor dinsdag 13 juli van 10.00 - 12.30 uur 
- pannenkoeken bakken 
- door voor de vakantiebijbeldag te bidden  

 
Opgeven kan bij Sefanja Kroon of Ellen de Haan 

 
Hartelijke groeten! Sefanja en Ellen 

 
 
 
 
 
 

COMMISSIES 
 
Stichting Gave 
Op 4 Juli is er een collecte voor de stichting Gave.  
Als zendingscommissie dragen we deze stichting een warm hart toe en we 
bevelen deze collecte dan ook van harte aan. 

Een groep jonge christenen voelde zich in 1992 geroepen met Gods liefde 
naar vluchtelingen om te zien. In die periode kwamen er veel 
vluchtelingen naar Nederland. Er bestond een lacune: veel vluchtelingen 
werden niet bereikt met het Evangelie. Ook bleken kerkelijke gemeenten 
in veel plaatsen behoefte te hebben aan hulp en advies. Hun eigen 
ervaringen gebruikten zij om kerkelijke gemeenten te adviseren. Dat 
groeide binnen enkele jaren uit tot de interkerkelijke Stichting Gave. 
Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om 
vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt 
vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen.  

 
Vakantiebijbelboekje 
Bij dit Contactblad vindt u een klein cadeautje: het Vakantiebijbelboekje.  
In dit boekje staan veertien portretten uit de wereldwijde kerk met daarnaast 
een korte overdenking. Het is een compact boekje met verhalen van mensen uit 
onder andere Frankrijk, Peru en Rwanda die ieder op hun eigen manier het vuur 
brandend houden. Veertien zendingswerkers vertellen wie voor hen een 
inspirerend voorbeeld is en schreven daar een korte overdenking bij.  
Hopelijk inspireert en wakkert het ons ook aan om zelf het geloof weer door te 
geven! Samen houden we het vuur brandend! 
Een fijne zomer!  
 

Hartelijke groeten van de zendingscommissie, Gerda van Lindenberg,  
Barbara Roodhart en Ellen de Haan 
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DIVERSEN 
 
Uitgepreekt 
Vanaf maandag 14 juni om 23.20 uur bij de EO op NPO 2 is de serie gestart 
"Uitgepreekt". In deze serie komen vastgelopen dominees aan het woord. 
Bijzonder detail: Deze serie is opgenomen in onze kerk. Even terugkijken? 
 
 

AGENDA 
Vakantiebijbeldag dinsdag 13 juli, 9.15 – 13 uur, Dorpshuis 
65+ bijeenkomst 
(onder voorbehoud) 

woensdag  11 augustus, 12 – 15.30 uur, bij 
de kerk 

Bevestiging ds. Hans Berkheij zondag 26 september, 10 uur, kerk 
Startdag zondag 10 oktober, 10 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: 
4 september, 2 oktober, 

6 november en 4 december 

Het eerstvolgende Contactblad 
verschijnt op: 

Zaterdag 7 augustus 2021 

Kopij graag inleveren uiterlijk 
op: 

Zaterdag 31 juli 

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: Gerda 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 

 
 
 

 
Zondag 4 juli Johannes 5:1-18 Beweging en bewogenheid 
Maandag 5 juli Johannes 5:19-30 Is Jezus God? 
Dinsdag 6 juli Johannes 5:31-40 Getuigenis 
Woensdag 7 juli Johannes 5:41-47 Het belang van Schriftstudie 
Donderdag 8 juli Psalm 85  God is rechtvaardig 
Vrijdag 9 juli Deuteronomium 7:1-11 Bijzondere positie 
Zaterdag 10 juli Deuteronomium 7:12-26 De HEER zal strijden 
Zondag 11 juli Deuteronomium 8:1-6 Niet van brood alleen 
Maandag 12 juli Deuteronomium 8:7-20 Het beloofde land 
Dinsdag 13 juli Deuteronomium 9:1-14 Wees niet trots 
Woensdag 14 juli Deuteronomium 9:15-29 Verzet gebroken 
Donderdag 15 juli Psalm 90 Tijd en eeuwigheid 

BIJBELLEESROOSTER 
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Vrijdag 16 juli Marcus 6:1-13 Aanstoot 
Zaterdag 17 juli Marcus 6:14-29 Uit de hand gelopen verjaardagsfeest
Zondag 18 juli Marcus 6:30-44 Massabijeenkomst 
Maandag 19 juli Marcus 6:45-56 Oversteek 
Dinsdag 20 juli Deuteronomium 10:1-11 Tweede wet 
Woensdag 21 juli Deuteronomium 10:12-22 Gehoorzaam uit liefde 
Donderdag 22 juli Deuteronomium 11:1-9 Maak een keuze 
Vrijdag 23 juli Deuteronomium 11:10-21 De kracht van de herhaling 
Zaterdag 24 juli Deuteronomium 11:22-32 Kiezen 
Zondag 25 juli Johannes 6:1-15 Brood en water 
Maandag 26 juli Johannes 6:16-24 Waterloop 
Dinsdag 27 juli Johannes 6:25-36 Het echte brood 
Woensdag 28 juli Johannes 6:37-46 Discussie 
Donderdag 29 juli Johannes 6:47-59 Harde woorden? 
Vrijdag 30 juli Johannes 6:60-71 Scheiding 
Zaterdag 31 juli Marcus 7:1-13 Wet en traditie 
Zondag 1 augustus Marcus 7:14-23 Onreinheid komt van binnenuit 
Maandag 2 augustus Marcus 7:24-37 Open 
Dinsdag 3 augustus Marcus 8:1-13 Teken 
Woensdag 4 augustus Marcus 8:14-26 Blind en ziende 
Donderdag 5 augustus Marcus 8:27–9:1 Wie is Jezus? 
Vrijdag 6 augustus Marcus 9:2-13 Verschijning 
Zaterdag 7 augustus Psalm 74 Vraag om actie 

 

Troost 
Uit Gebedenboekje 
  
Heer, er valt geen blad van een boom buiten U om.  
U bent aanwezig in alle leven en de loop der dingen.  
U weet van mijn vreugde, van mijn beproevingen en van mijn tranen.  
Laat die gedachte mijn troost zijn.  
U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw.  
Geheimen Heer, ik heb geen antwoord op Uw wonderen.  
Denken of weten helpt mij geen stap verder.  
Uw geheimen zijn ondoorgrondelijk maar uw liefde is helder als water. 
 
Toon Hermans 

  


