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Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 
www.kerknigtevecht.nl 

 

 

Zaterdag 2 april 2022 66e jaargang, nr. 4 

           KERKDIENSTEN 
Zondag  3 april    6e Lijdenszondag  
10.00 uur ds. J. de Jong, Waarder 
Collecten  : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk     
Crèche: Henk den Hartog   Koffie: Corry Hennipman  
Kerktaxi: Arjan Mul 
19.00 uur ds. A. Christ, Katwijk aan Zee 
Collecte : Kerk 
Zondag  10 april    Palmzondag  
10.00 uur ds. J.A. Berkheij, m.m.v. cantorij  
Collecten  : 1e JP Paaschallenge ; 2e Kerk       
Crèche: Marinka Buurman   Koffie: Nel van den Broek 
Kerktaxi: Diny Schoonhoven 

Goede Vrijdag 15 april  Heilig Avondmaal 
19.30 uur  ds. R. de Vos, Weesp 
Collecte : 1e Wilde Ganzen, 2e kerk 

Zondag  17 april    PASEN 
10.00 uur ds. J.A. Berkheij  
Collecten  : 1e Helpt u hopen; 2e Kerk       
Crèche: Marieke van der Bijl  Koffie: Bert Letteboer  
Kerktaxi: Jan Wind  
Zondag 24 april     
10.00 uur ds. S. Zijlstra, Heemstede 
Collecten  : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk  
Crèche: Nieske Veldhuisen     Koffie: Hijmen van Lindenberg  
Kerktaxi: Henk Holtmanns 
19.00 uur drs. P.M. van Dam, Houten 
Collecte  : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk 

Zondag 1 mei 
10.00 uur ds. J.A. Berkheij 
Collecten : 1e Stichting Dorcas ; 2e Kerk 
Crèche: Tessa van der Linden   Koffie: Ria Vedder 
Kerktaxi: Gerda van Lindenberg 
19.00 uur ds. S. Jumelet, Zaltbommel 
Collecte: kerk 

            De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via ‘Kerkdienstgemist.nl’ 
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MEDITATIE 
 

‘Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het 
graf wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was 
weggerold; het was een heel grote steen’.                                                                                              
Marcus 16: 3,4 

Het open graf 
Het alleroudste paasverhaal is heel kort. Marcus heeft het geschreven. Het gaat 
over het open graf. Er wordt verteld hoe onverwacht het kwam. Het nodigt uit 
om te geloven. Veel geleerden denken dat het Marcus-Evangelie oorspronkelijk 
stopte bij vers 8. Omdat in veel handschriften de andere gedeelten ontbreken 
lijkt het logisch om te denken dat de rest er later bijgeschreven is door Marcus of 
door iemand anders. Zoals ook Mattheüs, Lucas en Johannes later opgeschreven 
hebben wat zij belangrijk vonden bij Pasen. Ik vind het wel mooi om te denken 
dat voor de eerste christenen Marcus 16:1-8, het verhaal over het open graf 
voldoende was. Het was voldoende om hun geloof wakker te maken en te 
vertrouwen in Christus Jezus. 
Er zijn al heel wat theologen en andere gelovigen geweest die over Pasen van 
alles geschreven hebben. Dat kan verrijkend zijn, of misschien wel in de weg 
zitten. Maar we kunnen  ons ook laten raken door dat eerste begin van het Paas-
Evangelie: Maria uit  Magdala, Maria de moeder van Jakobus en Salome die zich 
wakker laten maken door het Open Graf van Christus. Het is, om met Geert 
Bogaard te spreken, een verkondiging die tranen kan drogen. 

 
De afgewentelde steen 

Het is een zin tussen haakjes 
je kunt er niet overheen lezen 

geloof me: alles staat er in 
 

Je kunt trachten er wat af te doen 
dat deed de dominee toen ik twaalf was 

 
Ik wist echter 

wat die zin inhield voor mijn moeder 
Zij moest het er beslist van hebben: 
mijn zusje van twee was gestorven 

 
Zij zag de steen afgewenteld 
en zei dat er een deur was 

 
Zeg nu maar niet 

dat dit niets is 
want zo zijn 

haar tranen gedroogd. 

 Geert Boogaard  



 3 

RONDOM DE DIENSTEN 
 
De afgelopen zondagen werden in de diensten andere teksten gelezen dat in dit 
Contactblad werd afgekondigd. We volgen in principe het rooster van de 
Spoorzoekers. Deze hebben er voor gekozen een project uit de voor-Coronatijd 
waar al mee begonnen was af te maken (u heeft vast de berg weer gezien in de 
kerk) en daar horen andere lezingen bij.  
Voor de komende maand zijn dit dan de teksten: 
3 april:   Mat. 7: 24-8:1 (Het huis op het zand) 
10 april: Mat. 21: 1-11 (Wie is die man? Palmzondag) 
17 april: Mat. 28: 1-10 (Jezus leeft! Pasen) 
24 april: Mat. 28: 16-20 (De uitzending van de leerlingen) 
Op 3 april gaat ds J. de Jong uit Waarder voor. In de avonddienst zien we dan 
een oude bekende van mij: ds. A. Christ uit Katwijk aan Zee. Op 15 april,           
Goede Vrijdag is ds  R. de Vos uit Weesp onze voorganger.  Op 24 april zien we 
in de ochtenddienst ds S. Zijlstra uit Heemstede en ’s avonds drs. P.M. van Dam 
uit Houten. De andere diensten mag ik voorgaan. Als er gastvoorgangers in de 
ochtenddiensten zijn, heb ik elders een dienst om voor te gaan. 
Heel bijzonder is natuurlijk de dienst van Palmpasen! Onze cantorij onder leiding 
van drs. Floris van Gils verleent dan haar medewerking.  
Van oudsher is Pasen het grote centrale feest in Kerk én Israël. In de kerk is 
heel ons liturgisch jaar gericht op die ene zondag dat wij vieren dat de Heer is 
opgestaan! Nou ja, die ene zondag, wist u dat de kerk altijd op zondag bij elkaar 
komt omdat dat de Opstandingsdag is? Zo vieren we iedere zondag als het ware 
Pasen. Vandaar ook dat in veel kerken, ook die van ons, iedere zondag de 
Paaskaars brandt. Zo worden we er iedere zondag aan herinnert: de Heer is 
opgestaan, de Heer is waarlijk opgestaan! 
 

 

 

Omzien naar elkaar 
 
Koffie en kennismaken 
Op donderdagmorgen 14 april bent u van harte welkom in het  
Verenigingsgebouw voor een goed gesprek met elkaar. We 
beginnen om 10.00 uur, met een inloop vanaf 9.45 uur. 
Voor de maanden oktober en november hadden we een hele serie 
kennismakingsochtenden waarin gemeenteleden en de toen nog 
‘nieuwe’ predikant en zijn vrouw in de planning. Maar de 
coronamaatregelen en natuurlijk ook de Corona zelf gooide roet in 
het eten.  De opzet van toen, de eerste kennismaking, zal voor 
velen niet meer nodig zijn, maar elkaar echt ontmoeten, persoonlijke verhalen 
delen kan wel heel goed zijn. Wie zijn we, wat houdt ons bezig? Graag 
ontmoeten we elkaar, ongeveer anderhalf uur, op 14 april, 10.00 uur in het 
Verenigingsgebouw. 

VANUIT DE GEMEENTE 
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Ds Sam Janse 
Op maandagavond was onze oud-predikant dr. Sam Janse te gast voor zijn 
lezing over ‘Eenvoudig leven maakt gelukkig’. Voor wie er niet bij kon zijn of 
achteraf alsnog zijn verhaal zou willen horen, de lezing is opgenomen en nog na 
te zien en te beluisteren via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/380/events/recording/164849040000380. 
Na 51 minuten is er ook een onderbreking. Na 1.09 uur gaat het dan weer verder met de beantwoording van 
vragen. Er is ook op speciale uitnodiging van kerkrentmeester Hijmen van 
Lindenberg een gast die nog  heel kort wat informatie over het initiatief van 
deelauto’s in Nigtevecht geeft.  

Vluchtelingen 
Er zijn inmiddels al wat mensen uit Oekraïne in Nigtevecht. Mogelijk komen er 
nog meer. Een aantal particulieren heeft aangeboden dat zij thuis een aantal 
mensen wil opvangen. Mogelijk wordt er ook een beroep op ons gedaan als kerk. 
Er wordt onder meer gedacht aan het gebruik van het Verenigingsgebouw. 
Ondertussen is het moeilijk om te weten wat er precies gaat gebeuren. Ik hoor 
vaak dat er gesproken wordt over Oekraïense vluchtelingen. Die term lijkt me 
juist. Maar  juridisch is dat niet. Volgens de Nederlandse regelgeving is een 
vluchteling iemand die als zodanig erkend wordt volgens het verdrag van 
Genève. Als iemand nog in de asielprocedure zit spreken we van asielzoeker. Wie 
in geen van deze beide categorieën behoort wordt kortweg migrant of 
vreemdeling genoemd.  
Het vreemde is dat de mensen die uit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn, tot 
geen een van deze categorieën behoort. Zeker de eerste drie maanden van hun 
verblijf hoeven ze geen asiel aan te vragen om hier te mogen blijven. Die termijn 
zal zeker nog een of meer keer verlengd worden. Deze juridische onduidelijkheid 
heeft ook gevolgen voor de financiering van de opvang. De bekende regelgeving 
voor asielzoekers en vluchtelingen zijn nu niet van toepassing. Wat wel geldig is, 
is nog lang niet bij iedereen duidelijk of moet nog in- en aangepast worden. Dat 
betekent ook wie Oekraïense mensen gastvrijheid verleent ook hierover met 
onduidelijkheden te maken krijgen. Het lijkt me goed dat we in deze tijd elkaar 
zo goed en zo kwaad het gaat tot steun proberen te zijn.  
Intussen is er natuurlijk ook de vraag hoe wij als christenen aankijken tegen de 
vragen rondom vluchtelingen, asielzoekers en migranten. Enige jaren geleden 
schreef ik op verzoek van een politieke partij hierover het volgende: 
https://www.academia.edu/24066963/Een_theoloog_over_mig?fbclid=IwAR3UW
Ozcterk1Y65tKPwGNc644XZ0G2_MHjl3aMwllOLo2q2bf36Ii6Db6U. Ik ben 
benieuwd hoe u hier in staat. We kunnen hier zeker nog met elkaar over 
spreken. 

Museumbezoek op woensdag 4 mei 
Deze maand kwam het bericht dat ons land dit jaar voor het eerst meer niet-
gelovigen telt dan gelovigen. Daarvoor zijn gemakshalve atheïsten en agnosten 
op één hoop gegooid, maar de tendens is duidelijk. Voorlopig in ieder geval. Voor 
velen liggen in de zestiger jaren van de vorige eeuw de wortels van de 
kerkverlating én van de vele veranderingen in de kerk. Ook de samenleving 
veranderde in hoog tempo en is nog aan het veranderen. 

In het Catharijneconvent in Utrecht is deze maanden een expositie te zien 
over het kerkelijke leven in deze roerige periode: 
https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/jaren-zestig. ‘Van God 
los?’ heet deze bijzondere expositie. U kunt op eigen houtje naar dit 
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museum, maar misschien is het ook leuk om met een groep en onder 
begeleiding van echtgenote Anneke Berkheij en ondergetekende een 
bezoek brengen aan dit museum. Zo krijgt u nog wat meer deskundig en 
soms inspirerende informatie en is er ook de gelegenheid om vragen te 
stellen. Als u mee wil, laat u dat dan even weten door een mailtje te 
sturen naar anneke@berkheij.nl? We denken dat het handigste is om 
ongeveer 10.30 bij het museum te zijn en dat voor wie dat wil, het ook 
praktisch kan zijn, om samen te reizen. 

UIT DE PASTORIE 
 

Veel computerproblemen in de pastorie afgelopen weken. Om dit op te lossen 
hebben we een nieuwe vaste computer aangeschaft en een nieuwe bekabeling 
laten aanleggen om ook in de studeerkamer stabiel internet te hebben. We 
hopen dat tegen de tijd dat dit Contactblad uitkomt alles weer werkt zoals het 
zou moeten werken. Om even ook met wat andere dingen weer de zaken op een 
rijtje te zetten hou ik mij tot en met aanstaande woensdag wel even rustig. 
Behalve de bestaande afspraken ben ik even wat minder actief in de kerk. We 
bereiden ons in deze tijd wel voor op de laatste zondag van deze lijdensweken: 
Palmzondag. We hopen u ook dan weer in de kerk te ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet, ook namens Anneke, 
ds Hans Berkheij 
Telefoon 0294-771030  

 
 

 
Kort verslag kerkenraadsvergadering 3 maart 2022 
 
Opening:  
Ds. Hans Berkheij opent met 2 Timotheus 4  
Wees nuchter, waakzaam ook al weet je niet alles en op de tast de weg soms 
moet zoeken. Soms moet je ook lijden maar hou je zicht op Gods Koninkrijk. 
Ds. H.B. gaat ons voor in gebed.  
Wijde Kerk: 
In een eerder besluit van de kerkenraad is besloten om niet het logo van de 
Wijdekerk op de website te zetten maar wel onze kerk te registeren op de 
website van de Wijdekerk, mits er geen kosten aan verbonden zouden zijn. Het 
blijkt, dat er geen kosten aan verbonden zijn. 
We registreren ons als kerkelijke gemeente om transparant en duidelijk te zijn 
en het inzichtelijk maken hoe wij omgaan met LHBT-ers mocht een LHBT-er onze 
kerk willen bezoeken. Iedere kerk in Nederland is vrij om hun standpunt aan te 
geven als men zich registreert. Om zich voor de Wijdekerk aan te melden zijn er 
een aantal vragen die we als kerk moeten aan vinken met ja of nee. 
Op alle vragen die de Wijdekerk stelt kunnen we als kerkenraad ja zeggen. 

Ben ik welkom als bezoeker of als lid? 
Kan ik mij laten dopen? 
Mag ik belijdenis doen? 

Mag ik deelnemen aan het HA of mag ik ter communie gaan? 
Mag ik vrijwilligersfuncties bekleden? 

VAN DE KERKENRAAD 
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Mag ik een ambt uitvoeren of leiderschap bekleden? 
Kunnen wij een zegen ontvangen over onze relatie? 

Avonddiensten: 
Ds. Hans Berkheij heeft de gemeenteleden die de avonddiensten bezoeken 
gesproken over hun belang van een avonddienst. Van deze uitkomst heeft ds 
H.B. een uitgebreid verslag gemaakt. 
Kort samengevat: 
 Reden niet voor: 
- Predikant van ver, voor een kleine groep. (kleine 4000,00 euro per jaar) 
- Tijdsinvestering, bezetting van ambtsdragers 
- Gevoel van verplichting 
 Reden wel voor: 
- Ander karakter van de dienst (leerdienst) 
- Traditie 
- Kerkgang wordt belangrijk en serieus genomen 
 Concreet: 
Organisatorisch gaan we de avonddiensten iets anders invullen qua “mankracht”. 
In plaats van kerkdienst/avonddienst wordt het “samenkomst” genoemd. 
Door het een samenkomst te noemen zit je kerkordelijk niet vast aan meerdere 
ambtsdragers. Bij een samenkomst is 1 ambtsdrager voldoende.  
Ook heb je dan de mogelijkheid om makkelijker uit te wijken om bijvoorbeeld 
een keer iets anders te organiseren in de avond (een spreker over een bepaald 
onderwerp, zang samenkomst enz.). 
Besloten is, dat we dit eerst gaan uitproberen.  
De details hiervoor en ook op organisatorisch gebied moet dit nog verder worden 
uitgewerkt voor de volgende vergadering, voordat we dit gaan toepassen. 
Kerkenraad samenstelling: 
We bespreken de samenstelling van de kerkenraad. We maken een rondje wie 
aanblijft en wie van plan is te stoppen als ambtsdrager.  
Plannen voorjaar 2022: 
- Ds Hans Berkheij wil een gemeenteavond houden over “hoe kunnen we kerk 
zijn in ons dorp”, dit naar aanleiding van ons beleidsplan en hoe wij hier invulling 
aan geven.  
- Tentoonstelling  “Van God los” in het Museum Catharijne Convent in 
Utrecht.  Wie wil mee? Deze is te bezoeken vanaf  19 februari tot en met 28 
augustus  2022. In het dorp zal hiervoor ook nog een uitnodiging gedaan 
worden. In “Van God los” toont het museum aan de hand van fotografie, muziek, 
kunst en radio- en tv-fragmenten een wereld waarin het geloof en de traditionele 
invulling daarvan, ter discussie wordt gesteld.  
Mededelingen: 
Diaconie: 
- Financiële situatie gaat voorspoedig vanwege extra giften. Collectes van de 
diaconie zijn opgevoerd. 
- Bord met “Verenigingsgebouw PKN” blijft zoals deze hangt aan de voorzijde.  
- Idee om een bord op te hangen met geschiedenis van het Verenigingsgebouw. 
Diaconie gaat hiermee verder. 
-Helpt U Hopen: er komt een “open tuinen route” en “kerk open”.  
Kerkrentmeesters: 
-Bezig met advies inwinnen, om te gaan beleggen 
Ouderlingen: 
- Jeugd: ds Hans Berkheij wil graag een start maken met catechese groep. 
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- Groep voor jongvolwassenen heeft helaas geen respons gekregen op de 
uitnodiging voor vrijdag 4 maart. 
Erediensten & Activiteiten: 
- Heilig Avondmaal ging anders dan anders. Iedere predikant doet het ook weer 
anders. De volgende keer gaan we weer als gemeente aan tafel maar de cupjes 
zullen we blijven gebruiken.  
- Fijn, dat de cantorij weer mocht zingen! 
- 10 april zingt de cantorij 
Sluiting:  
Kees eindigt met een gedicht: Alles komt goed!!! 
 
Vernieuwing Kerkenraad 
Dit jaar staat er een vernieuwing van de kerkenraad op de planning. Meerdere 
kerkenraadsleden zijn aftredend en niet-herkiesbaar. 

 De diaconie bestaat uit vier personen, van wie Jacobien Kalule en      
Kees Creemer hun ambtswerk als diaken afronden en Christa Meinders en 
Nieske Veldhuisen zijn herkiesbaar. Martine Staal verzorgt het 
penningmeesterschap. 

 Bij het college van kerkrentmeesters zal Jan-Willem van Lindenberg 
aftreden. Het college heeft besloten om met vier personen door te gaan. 

 De ouderlingen zijn met zijn vieren. Scriba Peter de Haan en          
Dianne Kroon ronden hun ambtswerk af en Esther Bergmeijer en        
Carla Holtmanns zijn herkiesbaar. 

In totaal worden er vier nieuwe ambtsdragers gezocht. 
Wilt u/jij bidden om inzicht? In de vraag of uzelf ergens toe geroepen wordt?     

En in de vraag wie u geschikt acht? 
Namen kunnen schriftelijk worden ingediend in de brievenbus van het 

Verenigingsgebouw of via 
info@kerknigtevecht.nl 

 
 

Voor alle tieners,   
Vrijdagavond 8 APRIL organiseren we WEER EEN LEUKE AVOND! Wat we 
deze keer gaan doen, horen jullie via de app! Mocht je nog niet in de app-groep 
zitten, en het wel willen, laat het ons weten door bijv. een app te sturen!  
Houd de avond in ieder geval vrij als je erbij wilt zijn!  
Allen van harte welkom! 
groet, namens alle jeugdleiding, Johan, Marian en Marieke 
 

KRINGEN 
 
GEBEDS SAMENKOMST 
Marcus 14: 39  
“ Weer ging Hij weg om te bidden met dezelfde woorden als daarvoor.”  
 
Voordat Jezus zou gaan sterven heeft Hij veel gebeden tot de Vader. Lange 
gebeden, korte gebeden, gebeden met dezelfde woorden. 
Ook riep Hij zijn discipelen op in Marcus 14: 38 om wakker te blijven en te 
bidden. Deze oproep blijft van kracht voor alle tijden en alle plaatsen om God te 
zoeken in gebed en dingen wat je bezighoudt bij Hem neer te leggen. 

JEUGD 



 8 

De afgelopen periode hebben we dat mogen doen. Samen bidden. De ene keer 
met 2 of 3 personen, de andere keer met 6 personen.  

 Je bent altijd welkom om je bij het gebedsmoment aan te sluiten ook al is 
het voor 1 x. Misschien heb je iets waarvoor je wil laten bidden. 

We laten iedereen vrij om mee te bidden of alleen te luisteren  
en zo mee te bidden in gedachten.  

 
 De volgende gebedsmomenten zijn: 

    Maandag 4 april 20.00 in de kerk 
     Maandag 25 april 
    Maandag 16 mei 
     Maandag 30 mei 
  

 

 
Zendingscommissie 
Bij dit Contactblad vindt u de nieuwsbrief van Gert en Rieneke van der Pol. Al 
een aantal jaar steunt de Zendingscommissie onze oud-predikant en zijn vrouw 
bij hun werk in Malawi. In oktober 2022 hopen ze weer naar Nederland terug te 
keren. Veel plezier bij het lezen! 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Ontvangen collecten  

Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 

27 februari 
6 maart 
13 maart 
20 maart 

€ 84,50 
€ 44,50 
€ 61,50 
€ 66,-  

Per bank ontvangen:  
10 maart € 50,- Contactblad 
20 maart € 20 collecte 
contant 3 maart € 10,- Contactblad  
Kozijn: € 247,96 

Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen 
 
 
Promotie collectebonnen 
Het gaat goed met de promotie!! In de 
collectezakken vinden we steeds minder 
muntgeld. Papieren geld blijft natuurlijk van 
harte welkom.  
 
 Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks 
à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à  
€ 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag 
over te maken op bankrekeningnummer: NL30 

INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van 
het aantal en het type bonnen.  

 De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd. 
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met 
uw bestelling. 

  
Bij voorbaat hartelijk dank namens de kerkrentmeesters en de diaconie  
 

COMMISSIES 
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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. 

27 februari 
6 maart 
6 maart 
13 maart 
20 maart 
20 maart 

KIA Werelddiaconaat 
Stap Verder 
Oekraïne 
Plaats. Bijz. kerkwerk 
St. tot Heils des Volks 
Idem avondcollecte  

€ 93,50 
€  46,12 
€ 271,75 
€  81,70 
€  57,50 
€  29,- 

Per bank  
20 maart € 20,- voor 
Pl. Bijz. kerkenwerk  

 
Collectes komende weken  

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

 3 en 24 april Plaatselijk bijzonder kerkwerk 
Met uw hulp kan de diaconie de waardevolle activiteiten in onze gemeente  
voortzetten, zoals de seniorenmiddagen, kerstviering en de financiële 
ondersteuning van de Contactcommissie. 
De bankrekening van de diaconie is: NL59 RABO 0157013863  
(o.v.v. Plaatselijk Bijzonder Kerkenwerk) 

 10 april Jong Protestant Paaschallenge 
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Met deze vraag 
gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de 
Paaschallenge doen. 
De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is 
gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse 
Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het 
paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er 
voor hen nieuw leven mogelijk is.  
De PaasChallenge is een spel waarbij jongeren in groepjes, even weg van het 
beeldscherm, Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier. Aan de hand 
van opdrachten gaat ze terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens 
lopen ze door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. 
Overal komen ze QR-codes tegen en gaan ze het gesprek aan met virtuele 
gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Ze zitten middenin het verhaal van Pasen. 
 

 
 15 april Wilde Ganzen  

Wilde Ganzen zet zich al zestig jaar in voor een wereld zonder armoede. 
En dat doen we niet alleen. Overal ter wereld zorgen mensen voor 
verandering door de handen uit de mouwen te steken. Met kleine, slimme 
projecten zorgen ondernemers in hun eigen buurten voor verandering en 
vooruitgang. 
Deze initiatieven worden opgezet door lokale aanpakkers samen met 
Nederlandse stichtingen. Wij ondersteunen deze samenwerkingen met 
kennis, een sterk netwerk en geld. Zo helpen we aanpakkers die aan de 
slag gaan om hun buurt vooruit te helpen met de aanleg van sociale 
voorzieningen. Van schoon drinkwater tot inclusief onderwijs. En van 
medische zorg tot financiële onafhankelijkheid.  
Lees meer op www.wildeganzen.nl 
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 17 april Helpt u hopen 
Voor het Nigtevechtse project, waarbij we veel kunnen betekenen voor    
85 weeskinderen in Oeganda. Ze kunnen dankzij het project naar school, 
waar ze ook een maaltijd krijgen.  
Op dit moment is er dringend behoefte aan kleding. Het collectegeld is 
bestemd voor kledingsetjes voor de kinderen, met daarin ondergoed, een 
shirt en broek of een jurk. Zo’n kledingpakket kost € 17,-. 

 
  AGENDA 

Tieners, gezellige activiteit Vrijdag 8 april, info via app 
Koffie en kennismaken Donderdag 14 april, 10 uur, 

Verenigingsgebouw 
Gebedskring Maandag 4 en 25 april, 16 en 30 mei, 

 20 uur, Kerk  
Museumbezoek Van God los Woensdag 4 mei, 10.30 uur 

 
 

GEBED 
 
Vandaag is een nieuwe dag 
om lief te hebben, 
te omarmen, 
te luisteren, 
te vertrouwen 
en alles te verwachten. 
Schenk mij een open geest 
om uw gunst te ontvangen                Mirjam van der Vegt, lerenvanbomen.nl 
 

COLOFON 
KOPIJ 

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

Data van uitgifte:  
4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september,  
1 oktober,  5 november en 3 december 

Het eerstvolgende Contactblad 
verschijnt op: 

zaterdag 7 mei 2022 

Kopij graag inleveren uiterlijk 
op: zaterdag 30 april 

Redactie Contactblad:  
Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen 

Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der 
Bijl en Nieske Veldhuisen  

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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zo 3 apr Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 
ma 4 apr Johannes 16:1-11 Zonde, gerechtigheid en oordeel 
di 5 apr Johannes 16:12-24 Verwarring  
wo 6 apr Johannes 16:25-33 Beeldspraak  
do 7 apr Johannes 17:1-12 God kennen is het eeuwige leven 
vr 8 apr Johannes 17:13-26 Laat ons één zijn 
za 9 apr Jeremia 26:1-9 Een beladen boodschap 
zo 10 apr Jeremia 26:10-24 Palmzondag- Het lot van Uria 
ma 11 apr Jeremia 27:1-11 Het juk ondergaan 
di 12 apr Jeremia 27:12-22 Misleidende profeten 
wo 13 apr Jeremia 28:1-17 Krachtmeting 
do 14 apr Johannes 18:1-27 Witte Donderdag - Ik ben het (niet) 
vr 15 apr Johannes 18:28–19:30 Goede Vrijdag - Vriend van de keizer 
za 16 apr Johannes 19:31-42 Stille Zaterdag - Voorbereiding voor een bijzondere 

sabbat 
zo 17 apr Johannes 20:1-18 Eerste Paasdag - Wie zoek je? 
ma 18 apr Johannes 20:19-31 Eerst zien... 
di 19 apr Jeremia 29:1-9 Het duurt nog wel even 
wo 20 apr Jeremia 29:10-23 Hoop voor Jeruzalem 
do 21 apr Jeremia 29:24-32 Weerwoord 
vr 22 apr Psalm 114 De dans van de aarde 
za 23 apr Jeremia 30:1-11 Geknakt, niet gebroken 
zo 24 apr Jeremia 30:12–31:1 Weer als vroeger 
ma 25 apr Jeremia 31:2-14 Terugkeer 
di 26 apr Jeremia 31:15-22  Nieuwe dingen 
wo 27 apr Jeremia 31:23-30 Opbouw 
do 28 apr Jeremia 31:31-40 Eeuwigdurend verbond 
vr 29 apr Jeremia 32:1-15 Contract voor de toekomst 
za 30 apr Jeremia 32:16-25 Duurzaam? 
zo 1 mei Jeremia 32:26-44 Niets is onmogelijk 
ma 2 mei Johannes 21:1-14 Goede raad 
di 3 mei Johannes 21:15-25 Onbeschreven daden 
wo 4 mei Psalm 55:1-16 Dodenherdenking - Opgejaagd 
do 5 mei Psalm 55:17-24 Bevrijdingsdag - Vertrouwen 
vr 6 mei Jeremia 33:1-13 Een keer in het lot van Juda en Israël 
za 7 mei Jeremia 33:14-26 Vervulling van de belofte 

  
  

BIJBELLEESROOSTER 


