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KERKDIENSTEN

Zondag 8 mei
10.00 uur ds. J.A. Berkheij
Collecten: 1e KIA Nigeria vluchtelingenhulp; 2e Kerk
Crèche: Henk den Hartog Koffie: Nettie Robijn
Kerktaxi: Christa Meinders
Zondag 15 mei
10.00 uur ds. G.Y. Vellenga, Baambrugge
Collecten: 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk
Crèche: Marinka Buurman Koffie: Jacobien Kalule
Kerktaxi: Dianne Kroon
19.00 uur dhr. J. Veltrop, Vianen
Collecte: kerk
Zondag 22 mei
10.00 uur ds. M. van der Poel, Utrecht
Collecten: 1e Zending Stichting Gave; 2e Kerk
Crèche: Marieke van der Bijl Koffie: Jos van der Linden
Kerktaxi: Nel en Jan van den Broek
Donderdag 26 mei HEMELVAART
9.30 uur ds. J.A. Berkheij
Collecte: KIA Noodhulp Oekraine Koffie: Henk Holtmanns

Kerk open 12.00-16.00 uur/meeleven Oekraïne

Zondag 29 mei
10.00 uur ds. S. Jumelet, Zaltbommel
Collecten: 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk
Crèche: Nieske Veldhuisen Koffie: Nelleke Nobel
Kerktaxi: Sam Kalulé
Zondag 5 juni PINKSTEREN
10.00 uur ds. J.A. Berkheij, m.m.v. cantorij
Collecten: 1e Zending; 2e Kerk
Crèche: Tessa van der Linden Koffie: Marian Kruijning
Kerktaxi: Ria Vedder

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via ‘Kerkdienstgemist.nl’
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MEDITATIE
... en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld,
om uit die twee (Joden en heidenen) in zichzelf één nieuw mens te
scheppen…… (Efeziërs 2: 15)
In de wereld van de Bijbeluitleggers woedt een strijd om de brieven van Paulus
uit te leggen. Lang is gezegd dat de brief aan de Efeziërs niet van Paulus zou
zijn. In de laatste tijd wordt de brief weer steeds vaker aan Paulus
toegeschreven. Efeziërs 2 wordt dan gezien als belangrijk in het verstaan van
zijn theologie en de opdracht die hij ziet voor de kerk. Want in dat hoofdstuk
wordt het feit dat de geboden en voorschriften buiten werking worden gesteld
niet verbonden aan rechtvaardiging of redding van het individu maar aan het feit
dat Joden en heidenen die van elkaar gescheiden leefden, nu met elkaar
verbonden worden. Voor Paulus is dat beslissend in het zelfverstaan van
christenen. Het antagonisme van Jood en heiden is in Christus opgeheven. De
muur van vijandschap die hen scheidde, is afgebroken. Zo staat er te lezen. God
brengt de kerk voort, een levende gemeenschap die durft te staan in het verbond
dat Hij met Abraham sloot. Bij de muur moet zeker aan de muur in de tempel in
Jeruzalem gedacht worden die de heidenen waarschuwde niet verder te gaan. De
muur is verdwenen door Christus, omdat in Hem een nieuwe tempel is gebouwd.
Door samengaan van Joden en heidenen is de kerk in het leven geroepen. Dit
samenkomen van Joden en heidenen is voor de briefschrijver het hart van het
Messias-geheim, een geheim dat al eerder onthuld was maar nu publiekelijk
bekend gemaakt wordt. Wat zou dit betekenen? Waarom zoveel aandacht voor
het samengaan van Joden en heidenen? Misschien is dit wel het belangrijkste: de
kerk wordt tot leven geroepen. God brengt mensen samen om met Hem het
koninkrijk te verkondigen. Er worden mensen gevraagd. In het verleden werd er
niet zoveel aandacht geven aan de kerk als het om Paulus ging. Maar Paulus
weet zich in het bijzonder geroepen om het geheim van de kerk te openbaren.
De kerk die verenigd werd door God, is namelijk het teken voor de machthebbers
dat hun tijd voorbij is. De nieuwe gemeenschap zal duidelijk maken wie het voor
het zeggen heeft. Denk aan de verhalen uit Handelingen waar duidelijk wordt dat
christenen de verordeningen van de keizer overtreden door te beweren dat een
ander dan hij koning is, namelijk Christus. (Handelingen 17:7) Door
samengevoegd te worden, in het licht geroepen te worden ontvangt de kerk haar
opdracht. In het samengaan vindt ze kracht om getuige te worden van Gods
koninkrijk.
Ik vind dat spannend. Het evangelie gaat voorbij aan het individualisme. We
hebben Pasen gevierd. We waren getuigen van dood en opstanding van onze
Heer. Sterker: we delen in dood en opstanding van Christus. Pasen maakt dat
duidelijk. Het verbond dat God sloot met zijn volk om er te zijn voor de wereld,
wordt bevestigd. Joden en heidenen komen samen, mensen van diverse
pluimage. We worden geroepen met het oog op het heil voor de wereld. Onze
roeping staat vast. Christus is onze koning. God weet hoezeer deze wereld een
kritische gemeenschap kan gebruiken.
classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven
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RONDOM DE DIENSTEN
We keren deze maand weer terug naar het officiële rooster van het NBG van
Bijbel Basics. We vervolgen allereerst de verhalen over het geloof van Abram
waar we op 1 mei mee begonnen zijn. Op 8 mei lezen we over de zoon van
Abram en Saraï, Isaäk. Hoe wordt hij nu echt de zoon van Gods belofte? Hoe zit
het inmiddels met het geloof van Abram?
De overige lezingen deze maand zijn:
- Isaak en Rebekka: Genesis 24:42-48 en Genesis 24:62-67.
- Gods belofte aan Abraham en Isaak: Psalm 105:1-11.
- Het geloof van Abraham: Hebreeën 11:8-15.
Of gastpredikanten zich aan dit rooster kunnen en willen houden zullen we
moeten zien.

Hemelvaartsdag

Een bijzondere dienst is er nog op 26 mei: Hemelvaartsdag. Deze dag hoort
principieel bij de grote christelijke feestdagen van Kerst, Pasen en Pinksteren.
Maar kennelijk wordt dat niet altijd door iedereen zo beleefd. Een goede reden
om dit jaar wel naar de kerk te komen en dit hoge feest met elkaar te vieren.
Voor deze dag zijn er in onze gemeente nog meer plannen:

Hemelvaartsdag - Open kerk en Oekraïne

Op 26 mei – Hemelvaartsdag - is de kerk dit jaar ook
ná de kerkdienst open van 12-16 uur.
De open kerk staat in het teken van meeleven met de Oekraïne. In de kerk is
ruimte voor gebed, voor het aansteken van een kaarsje, voor het luisteren naar
muziek of zomaar om even binnen te lopen.
Buiten wordt koffie/thee geschonken met wat lekkers erbij. De vrijwillige bijdrage
hiervoor zal besteed worden aan het Project van Kerk in Actie voor Oekraïne. Dit
omdat de oorlog in Oekraïne voortduurt en onze hulp nodig blijft.
Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en
partnerorganisaties in Oekraïne, waaronder Lviv Education Foundation
(LEF). LEF biedt hulp aan Oekraïnse dorpen, vangt vluchtelingen die
onderweg zijn op en voorziet hen van voedsel, onderdak en
transportmiddelen. Daarnaast biedt Kerk in Actie hulp aan de grenzen
via het internationale kerkelijke netwerk ACT Aliance (Action by
Churches Together).

 Wilt u/jij op deze dag een bijdrage leveren door bijvoorbeeld iets
lekkers te bakken? Graag!
 Meld u dan aan bij
Marian Kruijning of Esther Bergmeijer

VANUIT DE GEMEENTE
Oranjefeest

Tijdens de beroepingstijd werd al uitdrukkelijk gezegd hoe bijzonder de
Oranjeweek voorafgaande aan Koningsdag is en hoe belangrijk het ook is dat
we als kerk daar zichtbaar zijn. Er werd benadrukt dat ik deze week ook als
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predikant daar zoveel mogelijk bij zou moeten zijn. Het was zeker een bijzondere
anderhalve week. Met een team van de kerk deden we onder de naam ‘de
hoogste toren’ mee aan de Pubquiz (met een mooie negende notering), waren
we bij de klaverjasavond (een derde plek), de BBQ, het Nigtevechtse uurtje en
nog veel meer. Ook waren we bij de seniorenmiddag. Gezien de leeftijdsindeling
(vanaf 55 jaar) horen Anneke en ik daar zelfs helemaal bij. Volop bewondering
voor het jonge team dat deze feestweek georganiseerd heeft. Het was vooral
goed om veel mensen te ontmoeten en in een aantal gevallen contacten te
leggen voor de toekomst.
Een bijzondere ontmoeting was er met dr. Ana Christina Campos Marques. Wij
raakten aan de praat omdat zij en haar echtgenoot buiten hun huis een aantal
overbodige spullen weggaven, waaronder een stel rode schoenen die mij
wonderwel pasten. Zij bleek uit Brazilië te komen en in 2019 gepromoveerd aan
de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Omdat Anneke en ik ook een half jaar een
Braziliaanse promovendus in huis gehad hadden bleken er opeens raakvlakken.
Dat was er nog meer toen zij over haar dissertatie vertelde: Duurzaamheid en de
filosofische gedachten daarachter. Laten wij nu net een zoon hebben die als
filosoof ook zijn brood verdient op het gebied van de duurzaamheid. Wie weet
kunnen we als kerk nog eens ons voordeel doen met dit contact. Sinds het
bezoek van dr. Sam Janse weten we al iets meer hoe ons geloofsdenken en
duurzaamheid met elkaar in verband staan.
De koningsdag was de laatste dag van deze week. Maar voorzichtig denken we al
aan het Oranjefeest van 2023. Hoe willen we in die tijd kerk in en voor het

dorp zijn?

Buurgemeentes

De afgelopen weken waren er grote veranderingen. Buurgemeente Weesp heeft
haar zelfstandigheid verloren en hoort nu bij de grote gemeente Amsterdam. Dat
heeft ook gevolgen voor het Weesper Nieuws. Die wordt niet meer bij ons
verspreid. Dat betekent dat nieuws uit Weesp ons moeilijker bereikt en nieuws
uit Nigtevecht moeilijker in Weesp. We gaan vrees ik wat minder bij elkaar
horen, ondanks dat we zo dicht bij elkaar liggen.
De banden met de gemeente waar Nigtevecht bij hoort, gemeente Stichtse
Vecht, kunnen wel aangehaald worden, ook al zijn de onderlinge afstanden groot
en zijn de onderlinge verschillen ook niet te onderschatten. De afgelopen
maanden heb ik al met politieke leiders uit de gemeente contact gehad. Ook als
kerken van onze werkgemeenschap hebben we al weer meer contact. Zo was er
onlangs een cursus pastoraat voor vrijwillige pastores uit vier verschillende
gemeentes. We zullen zien of er in de komende jaren meer mogelijkheden zijn
om samen te werken. In de gemeentes in deze regio zijn zo goed als geen
fulltime predikantsplaatsen meer en ook andere ambtsdragers en kerkelijke
vrijwilligers zijn er steeds minder te vinden. We zouden kunnen zeggen dat het
onvermijdelijk is om steeds meer die richting op te gaan. Ook de landelijke kerk
wijst ons daarop. Maar ik denk dat het ook grote kansen biedt.

Willy Nap zingt

Op zaterdagavond 14 Mei zingt zangeres Willy Nap in onze dorpskerk. Zij
zingt deze avond vooral muziek uit de wereld van film en musical. Willy is
bekend vanwege verschillende televisieprogramma’s waar zij zingt of
presenteert. Zelf ken ik Willy vooral uit de kerkelijke wereld. Haar inmiddels
overleden ouders waren meelevende leden in Woerden, en zij heeft verschillende
keren meegewerkt aan bijzondere kerkdiensten en speciale programma’s. Voor
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mij was onvergetelijk hoe zij het Erbarme Dich uit de door Jan Rot vertaalde
Matthäus Passion zong onder de titel ‘Maria huilt’. Het programma van deze
avond in Nigtevecht is meer seculier, maar toch ook met verschillende liederen
met raakvlakken met de christelijke traditie en cultuur. Meer informatie over
deze avond is te vinden bij https://www.varnws.nl/regio/stichtsevecht/vrijetijd/30652/willy-nap-zingt-in-nigtevecht.

VAN DE KERKENRAAD
Kort verslag kerkenraadsvergadering 3 maart 2022

Opening: Dianne opent de vergadering met een overdenking van de PKN.
“Vertrouwen in de toekomst” (Matth. 28: 16 t/m 20) en gaat voor in gebed.
Notulen 3 maart 2022: We staan inmiddels op de site van Wijde Kerk.
De tuinenroute voor “Helpt U Hopen” wordt zondag 10 juli 2022 gehouden.
Avonddiensten: Dit seizoen zijn er nog 3 diensten gepland door de ouderlingen.
Na de zomer worden de diensten verdeeld tussen de ouderlingen, diakenen en
kerkrentmeesters.
Vacatures kerkenraad: Ouderling en diaken.
We gaan in eerste instantie voor elke functie 1 persoon.
Kopij voor het contactblad: Te laat inleveren van de kopij zorgt voor
problemen bij de redactie. De kopij móet echt op vrijdagavond ingeleverd zijn.
Zo niet, wordt het niet geplaatst!
Oekraïne: Esther stelt voor om met een groepje een actie te organiseren voor
Oekraïne.
Mededelingen: De diaconie heeft 3 middagen voor ouderen gepland in juni, juli
en augustus.
We sluiten met gebed.

COMMISSIE
Collecte Stichting Gave 22 mei

Als je alles achterliet voor veiligheid, maar geen zekerheid hebt over je
toekomst, heb je iemand nodig. Iemand die je laat voelen dat je ertoe doet, ook
als vluchteling. Het steunen van vluchtelingen in
Nederland is niet altijd makkelijk. Er zijn allerlei regels
en ook taal- en cultuurverschillen die kunnen
belemmeren. Gave ondersteunt belangrijke contacten
tussen christenen en vluchtelingen. Zij doen dat met
praktische hulp, kennis, materialen en gezamenlijke
activiteiten. Zoals zomerkampen voor jongeren,
bijbelstudies, vriendinnendagen en huwelijksweekenden. Samen met kerken en
vrijwilligers zorgt Stichting Gave ervoor dat iedere vluchteling zich gezien en
geliefd voelt.
Door uw bijdrage via de collecte voelen meer vluchtelingen zich gezien en
geliefd. Meer informatie over Gave vind je op www.gave.nl
Met een vriendelijke groet, de zendingscommissie
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JEUGD
Voor alle tieners!!
Vrijdagavond 13 mei
organiseren we weer een
spelletjes - oftewel een
GAME-NIGHT in het
Verenigingsgebouw.
Om 20 uur gaat de deur
open en staan de spellen
klaar, spelen maar!

Iedereen van harte welkom!

We gaan er weer met elkaar een gezellige avond van maken!

Heb je zelf spelletjes die je leuk vindt om te spelen, neem ze gerust mee!
groet, namens alle jeugdleiding, Johan, Marian en Marieke

Vakantie-bijbeldagen
In de eerste week van de zomervakantie organiseren we
als Protestantse gemeente opnieuw de
Vakantiebijbeldagen. Dit jaar gaat Alles Andersom en
wat dat te betekenen heeft….
Wat niet anders(om) gaat, is dat we ook dit jaar uw en jouw hulp heel goed
kunnen gebruiken op 20, 21 en 22 juli.
Vorig jaar hadden we een verrassende opkomst van meer dan 35 kinderen!
Zonder extra handen, komen we dus echt handen tekort om er een paar
bijzondere dagen van te maken voor de kinderen uit ons dorp.
Het mooie is: geen hand staat andersom, iedere hand is op zijn of haar manier
geschikt om mee te doen!
Misschien maak je graag muziek, luister je met plezier naar de verhalen van
kinderen, heb je er lol in om actief bezig te zijn, hou je ervan om iedereen blij te
maken met drinken en eten, is knutselen je hobby (of juist niet), ben je goed in
techniek, vertel je vol vuur verhalen of ben je er gewoon en pak je alles met
beide handen aan... En trouwens, zonder biddende handen kunnen de
Vakantiebijbeldagen ook niet. De zegen en hulp van God is zeker nodig!
Doen jullie mee?
Geef het dan door aan Noork ajnafeS of Naah ed Nelle*
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Ontvangen collecten
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte
Avondcollecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte

27 maart
3 april
3 april
10 april
17 april
24 april

€ 51,50 Kozijn: erbij € 7,Nieuwe stand: € 254,96
€ 79,€ 21,50
€ 101,€ 92,40
€ 54,30
Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen

Collectebonnen
 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

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 maart
3 april
10 april
15 april
17 april
24 april
24 april

Zending Open Doors
Plaats. Bijz. kerkwerk
JP Paas challenge
Wilde Ganzen
Helpt U Hopen
Plaats. Bijz. kerkwerk
Idem avondcollecte

€
€
€
€
€
€
€

77,67,50
92,92,40
130,60
48,70
24,50

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.

 8 mei KIA Nigeria noodhulp en werken aan vrede

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de
vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in
vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de
inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de
vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse
kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke
terugkeer en het verwerken van trauma's.
Op 5 mei vierden wij bevrijdingsdag. Wij gunnen anderen onze vrijheid ook.
Daarom collecteren we voor slachtoffers van geweld in Nigeria.
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 15 en 29 mei 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)

 26 mei Kerk in Aktie Noodhulp Oekraine

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar.
Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit! Kerk in Actie geeft via lokale
kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op
zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal
onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht
voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.
Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw
bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een
slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.
Geef in de collecte, als de kerk open is tussen twaalf en vier uur of maak een
bijdrage over op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
te Utrecht, o.v.v. 'noodhulp Oekraïne'. Hartelijk dank!

AGENDA

Game-night tieners

Willy Nap zingt
Kerk open voor Oekraïne
Gebedskring

Vrijdag 13 mei, 20-22 uur,
Verenigingsgebouw
Zaterdagavond 14 mei, Kerk
Hemelvaartsdag, 12 – 16 uur
Maandag 16 en 30 mei, 20 uur, Kerk

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:
2 juli, 6 augustus, 3 september,
1 oktober, 5 november en 3 december
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
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Het eerstvolgende Contactblad
verschijnt op:
zaterdag 4 juni 2022
Kopij graag inleveren uiterlijk
op: zaterdag 28 mei
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

BIJBELLEESROOSTER

zo 8 mei
ma 9 mei
di 10 mei
wo 11 mei
do 12 mei
vr 13 mei
za 14 mei
zo 15 mei
ma 16 mei
di 17 mei
wo 18 mei
do 19 mei
vr 20 mei
za 21 mei
zo 22 mei
ma 23 mei
di 24 mei
wo 25 mei
do 26 mei
vr 27 mei
za 28 mei
zo 29 mei
ma 30 mei
di 31 mei
wo 1 jun
do 2 jun
vr 3 jun

Psalm 77
Jeremia 34:1-7
Jeremia 34:8-22
Jeremia 35:1-11
Jeremia 35:12-19
Jeremia 36:1-13
Jeremia 36:14-26
Jeremia 36:27-32
Psalm 93
Jeremia 37:1-10
Jeremia 37:11-21
Jeremia 38:1-13
Jeremia 38:14-28
Psalm 129
Jeremia 39:1-10
Jeremia 39:11-18
Jeremia 40:1-6
Jeremia 40:7-16
Psalm 57
Jeremia 41:1-10
Jeremia 41:11-18
Jeremia 42:1-12
Jeremia 42:13-22
Jeremia 43:1-13
Jeremia 44:1-10
Jeremia 44:11-19
Jeremia 44:20-30

Onrust en ontzag
Een vredig einde
Niet meer vrij
Gehoorzame nomaden
Ongehoorzaam volk
Het geschreven woord
Geen berouw
Dubbel verkondigd
Koning
Geen ontkomen aan
Vals beschuldigd
Halfslachtige koning
Geef je over ...
Blijf het herhalen
De koning vlucht
Jeremia komt thuis
Bescherming uit onverwachte hoek
Waarschuwing
Hemelvaartsdag - Verscholen
Bloedbad
Daders ontkomen
Blijf, en leef
Ga niet naar Egypte!
Egypte zal vallen
Er woont niemand meer in Juda
In de wind geslagen
Wie houdt stand?

OVERWEGINGEN/AKTIVITEITEN
Meer samen doen met migrantenchristenen?
Doe mee met webinar ”Meer kleur in je kerk” op 9 mei
Hoewel Psalm 133 bezingt hoe ‘goed en heerlijk’ het is om als broeders samen te
wonen, blijkt de verbinding tussen Nederlandse christenen en
migrantenchristenen in ons land nog best moeilijk. Hoe kun je als gemeente naar
meer ‘kleur in je kerk’ streven? Het webinar ‘Meer kleur in je kerk’ op 9 mei
geeft antwoord op deze en andere vragen. Aanmelden kan vanaf nu!
Onder Nederlandse christenen zijn steeds meer migrantenchristenen, maar het
geloof samen belijden is op veel plekken nog nauwelijks aan de orde. Zondagse
kerkdiensten worden vaak apart gehouden, terwijl beide groepen veel van elkaar
kunnen leren. Daarom organiseert het ‘Expert Netwerk Migranten’ op 9 mei een
webinar voor predikanten en andere belangstellenden rond het thema ‘Meer
kleur in je kerk’.
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In het webinar delen scriba ds. René de Reuver, professor Mechteld Jansen, oudrector van de PThU en Jurjen ten Brinke, voorganger van de multiculturele
gemeente Hoop voor Noord in Amsterdam, hun visie en ervaringen. Daarna is er
gelegenheid om vragen te stellen en samen in gesprek te gaan.
Het ‘Expert Netwerk Migranten’ is een samenwerking tussen de stichtingen Evangelie en
Moslims, Gave en Geloofsinburgering, samen met International Church Plants en de
Protestantse Kerk in Nederland. Met dit webinar wil het netwerk predikanten, kerkelijk
werkers en andere belangstellenden laten kennismaken met dit thema.

 ‘Meer kleur in je kerk’ is gratis te volgen, start om 14.00 uur en duurt tot
15.15 uur. Zie de website van de PKN. Na aanmelding ontvang je een link
naar de online bijeenkomst in je mailbox.
Zomerconferentie
Voor belangstellenden die zich na het webinar verder willen verdiepen in dit
thema, is er op maandag 27 juni a.s. een zomerconferentie. Deze wordt
gehouden van 9 tot 16 uur in het hoofdkantoor van de dienstenorganisatie van
de Protestantse Kerk in Utrecht. Aanmelden voor deze conferentiedag kan via
deze link.

The Passion: Hemelvaart

The Passion krijgt een vervolg op donderdag 26 mei: The Passion Hemelvaart.
KRO-NCRV en de Protestantse Kerk in Nederland willen de kijker kennis laten
maken met het verhaal van Hemelvaart, het ultieme verhaal over vertrouwen.
Bovendien een verhaal dat naadloos aansluit bij het thema ‘Alles komt goed?!’.
The Passion Hemelvaart wordt uitgezonden op donderdag 26 mei om 20.30 uur
bij KRO-NCRV op NPO 1.

Pinksteren

Het is lente, we zien het overal om ons heen. In deze tijd vieren we Pinksteren.
In dit Protestants Perspectief spreekt de scriba van de PKN ds. René de Reuver
over Pinksteren als het lentefeest van de Geest, het feest van de hoop!
De winter is de tijd van het diep verborgen ontkiemen in het donker. De lente is
de tijd van nieuw leven, van uitbotten, bloeien en vrucht dragen. De kracht van
de lente is niet onze vitaliteit, onze kiemkracht en inzet, maar van Gods Geest
die leven doet. De diepste dingen van het leven zijn veel meer een geschenk dan
dat wij ze organiseren. We leven van genade. Enkel van wat God ons geeft.

Lied 982, coupletten 1 en 3
In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.
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In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.
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