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Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 

www.kerknigtevecht.nl 
 

 

Zaterdag 7 augustus 2021 65e jaargang, nr. 8 

 
KERKDIENSTEN 

Zondag 8 augustus  
10.00 uur ds. H. Koolhaas, Aalsmeer 
Collecten  : 1e Bartiméus Fonds; 2e Kerk     
Crèche: Henk den Hartog  Koffie: Netty Robijn  
Kerktaxi: Christa Meinders 

 
Zondag 15 augustus      
10.00 uur ds. S. Zijlstra, Heemstede 
Collecten  : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk ; 2e Kerk   
Crèche: Nel van den Broek     Koffie: Jacobien Kalule 
Kerktaxi: Bert Letteboer 

 
Zondag 22 augustus  
10.00 uur ds. J.H. Adriaanse, Uelsen (Dld.)  
Collecten  : 1e Rudolphstichting ; 2e Kerk       
Crèche: Marinka Buurman    Koffie: Henk Holtmanns 
Kerktaxi: Nel en Jan van den Broek 

 
Zondag 29 augustus  
10.00 uur ds. A.S. de Winter, Hoofddorp 
Collecten  : 1e Zending IFES  ; 2e Kerk       
Crèche: Marieke van der Bijl  Koffie: Jos van der Linden 
Kerktaxi: Sam Kalulé 
 

Zondag 5 september 
10.00 uur kand. Bram Maarleveld, Bodegraven  
Crèche: Nieske Veldhuisen       Koffie:  Marian Kruijning 
Kerktaxi: Ria Vedder 
19.00 uur ds. R.F. Mauritz, Lelystad  

 

Diensten zijn mee te luisteren en te bekijken via ‘Kerkdienstgemist.nl’ 
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MEDITATIE 
Rust  Lukas 10:38-42) 
Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw 
van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster 
die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord 
luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen 
staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat 
bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen 
haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts 
één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal 
worden afgenomen. (Lukas 10:38-42) 
Tijdens de vakantie hoef je niet aan je werk te denken. De telefoon kan uit, de 
computer kan thuisblijven. Je leest boeken waar je anders niet aan toekomt. 
Vakantie hebben we nodig om uit te rusten. Om even te ontkomen aan een 
keurslijf.  Even helemaal tijd voor onszelf of voor ons gezin. Even geen stress. In 
de vakantie kunnen we zelf bepalen waar we heengaan. We vinden dat 
belangrijk: dat we ons leven zelf kunnen bepalen. Dat we aan het roer staan van 
ons levensschip. In de vakantie kunnen we dat helemaal. We hoeven geen 
rekening te houden met wat ons werk van ons vraagt. 
Zowel de vakantietijd als ons dagelijks leven laten zien wie wij zijn. In de 
vakantietijd hoeven we alleen maar bezig te zijn met onze interesses. In ons 
dagelijks leven hebben we ook te maken met verplichtingen, met wat anderen 
van ons verwachten. Dat is ons leven: aan de ene kant kunnen we het zelf 
bepalen; onze vrijheid. Aan de andere kant hebben we rekening te houden met 
anderen. Dat is onze verbondenheid. We kunnen niet zonder deze beide kanten 
van vrijheid en verbondenheid: We leven niet alleen. Ook in de vakantie niet. We 
willen ook ons leven zelf kunnen inrichten. Ook (misschien wel juist) in ons 
dagelijks leven. 
In het bekende verhaal van Martha en Maria komen we ook deze vrijheid en 
verbondenheid tegen. Martha kiest voor haar verantwoordelijkheid. Haar eigen 
wens is even niet van belang. De Meester is op bezoek! Daarom gaat zij hard 
aan het werk om haar Here te bedienen. Maria heeft ontdekt dat de Here Jezus 
andere prioriteiten heeft. De maaltijd die Maria op zou dienen valt in het niet bij 
het Brood des levens. Wat zij kan geven weegt niet op tegen wat Christus geeft. 
Zij kan alleen ontvangen. Martha is nog niet aan dat aannemen van Christus toe. 
Zij wil eerst nog aanbieden. Maar wie niet doorheeft dat geloven betekent 
ontvangen en aannemen, denkt dat hij zelf hard moet werken. 
Maria heeft het beter begrepen. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Om Zijn leven 
te geven. Maria heeft ontdekt dat geloven ook betekent: tot rust komen bij de 
Here Jezus. Geloven bestaat uit ontvangen. Het ontvangen van Gods liefde. Van 
Gods vergeving. Zelf wie wij zijn, ontvangen wij van God: in Christus neemt Hij 
ons aan tot Zijn kinderen. 
Vakantie is bedoeld om uit te rusten. Om de balans te vinden. Om even afstand 
te nemen van alle dagelijks drukte. Van het keurslijf. De tredmolen die maar 
draait. Tijdens zo’n rustperiode kunnen we de goede beslissingen nemen. Door 
die rust. Die rust kan ons eraan herinneren om ook in de dagelijkse drukte daar 
meer tijd voor te hebben: om na te denken, om oog te hebben voor de mensen 
om ons heen. Om te luisteren naar Gods stem. In een druk leven komt daar 
weinig van. Maar zo lopen we en God en onszelf voorbij. God heeft ons niet voor 
niets een rustdag gegeven. Daarom heeft Maria beter gekozen. Voor wij aan de 
slag gaan mogen we eerst van de Here ontvangen.      Met dank aan Ds. M.J. Schuurman 
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Op het moment van uitgave van dit contactblad zijn er misschien al 
mensen terug van vakantie of net vertrokken of blijven thuis. De 
bovenstaande meditatie is voor iedereen bedoeld. Of je nu op vakantie 
bent of bent geweest of thuisblijft. Iedereen mag een moment van rust 
ontvangen in wat voor vorm dan ook.  

 

 
• Al een aantal zondagen zingen we weer enkele liederen in de erediensten 

aangevuld door liederen via het tv-scherm. We hopen natuurlijk, wanneer 
de besmettingen van het Corona virus een dalende trend laat zien, we 
weer volledig kunnen gaan zingen.  

• Ook in de maand augustus heeft Hijmen van Lindenberg weer 
verschillende predikanten bereid gevonden om in onze erediensten voor te 
gaan. 

 

VANUIT DE GEMEENTE 
 
Zonder hun namen te benoemen hebben we mensen in gedachten in onze 
gemeente en ons dorp die ziek zijn, die een operatie moeten of hebben 
ondergaan, mensen die zich zorgen maken om hun eigen of andermans situatie, 
mensen die onrustig zijn in hun hoofd en geen uitweg zien, kinderen of jongeren 
die zich onveilig voelen om welke reden dan ook, mensen die geen baan hebben 
of werkeloos zijn geworden, mensen die een geliefde zijn verloren aan het leven, 
mensen die voor een moeilijke keuze staan, mensen die ruzie 
hebben……..Waarschijnlijk is het rijtje ongetwijfeld nog verder aan te vullen……  
 
 Het lied Hemelhoog 699 “Draag de last, die de ander buigt” vat zo mooi 
samen hoe we als gemeente in opdracht van Jezus naast deze mensen die we in 
gedachten hebben, kunnen staan:  

*Draag de last, die een ander buigt. Want alleen liefde overtuigt. *Dien de 
minste want zo dien jij ook Mij. Dat is wat Jezus ons mensen zei. *Deel 
verdriet, daar waar tranen zijn. *Steun het hart dat weet heeft van pijn. 
*Troost de minste, want zo troost jij ook Mij. Dat is wat Jezus ons mensen 
zei. *Spreek het woord dat de mens bevrijdt. *Breek de muur, scheld de 
schulden kwijt. *Help de minste, want zo help jij ook Mij. Dat is wat Jezus 
ons mensen zei. *Breek je brood, schenk wat God je geeft. *Reik de wijn 
aan wie met je leeft. *Voed de minste, want zo voed jij ook Mij. Dat is wat 
Jezus ons mensen zei. 

Een gezegende periode toegewenst namens de ouderlingen. 

 

 

 

   RONDOM DE DIENSTEN 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 

Ontvangen collecten  
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 

27 juni 
4 juli 
11 juli 
18 juli 
25 juli 

 €   51,60 
 €   60,50 
 €   41,- 
 €   41,90 
 €   59,20 

 
Giften:  
Kerk 27 juni  € 50,- 
Contactblad € 25,- 

 
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 of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel. 

Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 

 27 juni 
 4 juli   
11 juli  
18 juli   
25 juli 

Helpt u Hopen 
Zending Stichting Gave 
Regenboog Groep inloophuis 
KIA Hulp Griekenland kampen 
New Wine 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

   59,70 
   65,15 
   32,50 
   43,- 
   54,10 

 

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. 

 

 8 augustus Bartiméus Fonds 
Bartiméus is het kennis- en expertisecentrum voor mensen met een visuele 

beperking in Nederland. Zij doen aan onderzoek, diagnostiek en behandeling. 
Hun professionals begeleiden en adviseren door het hele land. En Bartiméus 
heeft eigen scholen, woonvoorzieningen en verschillende vormen van 
dagbesteding. 
Het Bartiméus Fonds maakt belangrijke extra’s mogelijk voor cliënten en 
leerlingen van Bartiméus, die van grote betekenis zijn voor een goede kwaliteit 
van leven. Zij werken vanuit een maatschappelijke opdracht, geïnspireerd door 
christelijke waarden. Hun manier van werken is betrokken: persoonlijk en 
respectvol voor ieder mens. Zij werken samen en geloven in de kracht van het 
collectief. 
 

 22 augustus Rudolphstichting  
De Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen. Onze wens en ons werk 
is dat uithuisgeplaatste kinderen de ruimte en kans krijgen op te groeien in een 
gezin en in een stimulerende leefomgeving. 
Rudolphstichting zet zich in voor uithuisgeplaatste kinderen en zorgt al jarenlang, 
samen met een trouwe kerkelijke achterban en donateurs, ervoor dat Jeugddorp 
De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen, 
gewoon kind kunnen zijn en kunnen werken aan de toekomst. Wij steunen 
kinderen, gezinshuizen en het dorp. 
 

https://www.bartimeus.nl/
https://www.bartimeus.nl/specialistische-kennis
https://www.bartimeus.nl/diagnostiek
https://www.bartimeus.nl/behandeling-en-revalidatie
https://www.bartimeus.nl/onderwijs-bartim%C3%A9us
https://www.bartimeus.nl/wonen-en-dagbesteding
https://www.bartimeus.nl/wonen-en-dagbesteding
https://www.rudolphstichting.nl/ons-werk/uithuisgeplaatste-kinderen/jeugddorp-de-glind/
https://www.rudolphstichting.nl/ons-werk/uithuisgeplaatste-kinderen/jeugddorp-de-glind/
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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. 
 

Helpt U Hopen boekenmarkt 
 Op zaterdag 11 september a.s. willen wij met HUH een 

boekenmarkt houden.  
 We starten om 11 uur en eindigen om 15 uur.  

 
De markt zal met mooi weer buiten zijn rondom de kerk. Bij minder 
weer zal het binnen gehouden worden in het verenigingsgebouw (als 
covid dit toelaat). Deze dag zal de kerk ook geopend zijn om te 
bezoeken in verband met “open monumentendag”.  Naast het 
uitzoeken van boeken, kunt u ook genieten van een kopje koffie of thee met wat 
lekkers.  
 De opbrengst van deze dag komt ten goede aan de kinderen van             

Helpt U Hopen. 
 

Op zaterdag 30 oktober zal er een sponsorloop 
zijn van 15 uur tot 16 uur. U kunt zich opgeven 
vanaf 1 oktober bij Ed Rensenbrink  
Verdere informatie volgt  
in het Contactblad van oktober. 

Hartelijke groet, de Oegandagroep 
 
 
 

 
 

COMMISSIES 
 

29 Augustus, collecte voor IFES 
Als zendingscommissie willen wij graag uw aandacht vragen voor de collecte van 
29 augustus. Er zal dan een collecte plaatsvinden voor IFES (Internationale 
Fellowship van Evangelische Studenten). 
IFES is een beweging van studenten die het goede nieuws van Jezus Christus 
delen en waarmaken, lokaal, nationaal en wereldwijd. 
IFES bestaat uit studenten, medewerkers en supporters over de hele wereld. Zij 
brengen het evangelie naar de universiteiten van de wereld. Ze geven vorm aan 
levens en ontwikkelen leiders die de universiteit betrekken en de wereld 
beïnvloeden. Ze werken aan het opzetten en ondersteunen van door studenten 
geleide inheemse christelijke bewegingen in meer dan 170 landen. 
Wij hopen op uw steun voor deze bevlogen organisatie! 

De zendingscommissie, Barbara Roodhart,  
Gerda van Lindenberg en Ellen de Haan. 
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AGENDA 
65+ bijeenkomst 
(onder voorbehoud) 

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

HUH boekenmarkt zaterdag 11 september 11 - 15 uur 
Bevestiging ds. Hans Berkheij zondag 26 september, 10 uur, kerk 
Startdag zondag 10 oktober, 10 uur, kerk 
Sponsorloop HUH zaterdag 30 oktober, 15 - 16 uur 

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: 
2 oktober, 

6 november en 4 december 

Het eerstvolgende Contactblad 
verschijnt op: 

Zaterdag 4 september 2021 

Kopij graag inleveren uiterlijk 
op: 

Zaterdag 28 augustus 

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 
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zondag 8 augustus Romeinen 14:1-12 Plicht van de sterkste 

maandag 9 augustus Romeinen 14:13-23 Overtuigingskracht 

dinsdag 10 augustus Romeinen 15:1-13 Bijbelstudie 

woensdag 11 augustus Psalm 86 Roep om hulp 

donderdag 12 augustus Spreuken 10:1-17 Goed gedrag 

vrijdag 13 augustus Spreuken 10:18-32 Tegen-stellingen 

zaterdag 14 augustus Galaten 1:1-12 Geen ander evangelie 

zondag 15 augustus Galaten 1:13-24 Paulus over zijn roeping 

maandag 16 augustus Galaten 2:1-14 Ruimte 

dinsdag 17 augustus Galaten 2:15-21 Paulus versus Petrus 

woensdag 18 augustus Psalm 124 Onze hulp 

donderdag 19 augustus Zacharia 1:1-6 Nieuwe kansen 

vrijdag 20 augustus Zacharia 1:7-17 Stilte voor de storm 

zaterdag 21 augustus Zacharia 2:1-9 Ommuurde stad 

zondag 22 augustus Zacharia 2:10-17 Uitreisbevel 

maandag 23 augustus Zacharia 3:1-10 Schone kleren 

dinsdag 24 augustus Zacharia 4:1-14 Niet door eigen kracht 

woensdag 25 augustus Zacharia 5:1-11 Wat in het vat zit 

donderdag 26 augustus Zacharia 6:1-8 Paardenrace 

vrijdag 27 augustus Zacharia 6:9-15 Kroning 

zaterdag 28 augustus Zacharia 7:1-14 Treurig 

zondag 29 augustus Zacharia 8:1-8 Het komt goed 

maandag 30 augustus Zacharia 8:9-17 Hou vol! 

dinsdag 31 augustus Zacharia 8:18-23 Feest! 

woensdag 1 september Galaten 3:1-14 Tact? 

donderdag 2 september Galaten 3:15-29 Nalatenschap 

vrijdag 3 september Galaten 4:1-11 Rechten van het kind 

zaterdag 4 september Psalm 54 Gebed na verraad 

OVERDENKING 
 

 
Genade, dat is genoeg 
Het is een van de bekendste woorden uit de Bijbel: genade. Maar wat ís het eigenlijk?  
Matthijs de Jong van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) legt het uit. 
 
Genade, dat is genoeg 
In de Bijbel is ‘genade’ een vertaling van cheen (Hebreeuws) of charis (Grieks). Deze  
woorden staan voor ‘welwillendheid’ en ‘goedgunstigheid’: situaties waarin de sterkere  
partij tegenover de zwakkere staat.  
Genade gaat over goedheid, gunst, een geschenk, en tegelijk over barmhartigheid en 
mededogen. In het Oude Testament typeert ‘genade’ Gods houding tegenover Israël,  
Zijn eigen volk. Dat wil niet zeggen dat er geen straf komt.  
Maar genade heeft het laatste woord. 

BIJBELLEESROOSTER 
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Persoonlijk 
Genade is nooit onpersoonlijk, maar is altijd op iemand gericht. Op Israël, op wie in  
nood een beroep doet op God (zoals in de psalmen), of op wie trouw is aan Jezus 
Christus (het Nieuwe Testament).  
God zelf bepaalt voor wie Hij genadig is (Exodus 33:19, Romeinen 9:15). 
 
Geschenk 
Paulus schrijft veel over genade, als Gods plan om de mensen te redden door het  
geloof in Jezus Christus. Hij benadrukt dat Gods genade ons geschonken wordt  
óndanks onszelf. Vanuit menselijk oogpunt is het onwaarschijnlijk, tegen alle  
verwachtingen in. We kunnen Gods genade ontvangen, niet claimen. 
 
Genoeg 
Dat biedt een les voor vandaag: Gods genade hangt niet af van onze waardigheid.  
We hoeven geen mooi weer te spelen, geen schijn op te houden van een geslaagd  
leven. Het gaat er niet om wat we voorstellen volgens onszelf of volgens anderen.  
Het gaat erom wat God voor ons wil betekenen. Denk aan 2 Korintiërs 12:9, waar  
Paulus schrijft over wat God hem leerde: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade’ (NBV21). 
 
Dr. Matthijs de Jong, hoofd vertalen bij het Nederlands Bijbelgenootschap, 
 is betrokken bij de NBV21. De vernieuwde versie van de NBV  

verschijnt in oktober. 
 
  

De grondtoon van alles 
Leven van genade, dat is de rode draad in de Visienota. Hierin  
verwoordt de Protestantse Kerk hoe ze in de huidige tijd en  
situatie kerk wil zijn. ‘Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad  
je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. 
Genade is de grondtoon.’ 

  
 
 
 
  
 

 

https://protestantsekerk.nl/thema/visienota-van-u-is-de-toekomst/
https://protestantsekerk.nl/thema/visienota-van-u-is-de-toekomst/
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