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Meditatief leven 

 
Meditatie is in onze tijd ‘in’. Je komt het op allerlei 

plaatsen tegen. Dat is ook niet zo gek. Als mens zijn 
wij geschapen met verstand, gevoel en een lichaam. In 

onze cultuur, die zeer sterk bepaald is door de 
Verlichting,  ervaren mensen steeds meer een kloof 
tussen hun hoofd en hun hart,  tussen hun hoofd en 

hun lichaam. De eenzijdige nadruk op 
wetenschappelijkheid, op argumenten, kan ons 

vervreemden van die andere aspecten van mens-zijn. 
Creativiteit, verbeelding en fantasie verschrompelen. 
Ik spreek nogal eens mensen die zo moe zijn in hun 

hoofd, die vervreemd zijn van hun hart, maar ook van 
het geloof. Geloof dat ze al dan niet van huis uit 

hebben meegekregen en dan gaan ze er op een 
bepaald moment vanuit dat de kerk, de Bijbel, 
medechristenen hen niets meer te bieden hebben. En 

dan zijn er boeken en cursussen in overvloed die je 
zou kunnen volgen. In de boekhandel is de afdeling 

esoterie inmiddels vele malen groter dan de afdeling 
theologie. De cursussen yoga, mindfulness, reiki en 
allerlei varianten in meditatie cursussen lijken 

oneindig.  
 

Oosters en Christelijk georiënteerde meditatie 
Opvallend veel beloven deze cursussen: rust in jezelf, 

concentratie, nieuwe energie, vrede, creativiteit, 
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overzicht in je leven. Blijkbaar is daar een enorme 

behoefte aan. Ik herken dat, de wereld is gejaagd en 
lijkt het steeds meer te worden. Toch vind ik het 

jammer als christenen niet meer weten dat dit ook in 
hun eigen traditie te vinden is. Ook jammer als ieder 
onderscheidingsvermogen is verdwenen. Ook als je het 

helemaal niet zo bedoelt, kun je wel steeds verder weg 
raken van je geloof, van de Bijbel. Er is ook veel wat 

minder onschuldig is dan het lijkt. Daarom zet ik 
enkele verschillen tussen oosters georiënteerde 
meditatie en christelijke meditatie op een rijtje. 

 
Oosters: 

- men gaat uit van een onpersoonlijk godsbeeld 
- eenwording met god is verzinken in de kosmos, in 

het Al 

- je wordt leeg van jezelf 
- je onthecht je van materie 

 
Christelijk: 
- christelijk geloof gaat uit van een persoonlijk God 

- deze God is aanspreekbaar: Hij hoort en verhoort. 
Hij antwoordt 

 
Oosters: 
- het gaat om zelfverwerkelijking en 

zelfvergoddelijking 
 

Christelijk: 
- alleen God verlost 
- God blijft God 

- mens blijft mens 
 

Oosters: 
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- stilte is lege stilte, waarin je alleen met jezelf 

overblijft 
 

Christelijk: 
- christelijke meditatie is gevulde stilte. 
- gericht op de ontmoeting met God, met Jezus 

Christus,  
- stilte als lofzang 

- gebed als gesprek met God 
- stilte als zogenaamde lege stilte kan ook gevuld 

zijn met (kwade) machten, zo leert de Bijbel  

 
Oosters: 

- geen object, geen maatstaf , geen norm 
 
Christelijk: 

- object is een Schriftwoord, dat ons aanspreekt, dat   
maatstaf en norm is 

 
Op God gerichte stilte 
Meditatie heeft ook heel oude en inhoudsvolle 

christelijke vormen. Denk maar aan de kloostertraditie. 
Kenmerk is: de stilte is verbondenheid, vriendschap 

met Jezus Christus (Johannes 15). Uit deze 
verbondenheid groeien vruchten. Het is dan ook 
gerichte stilte en rust. Er moet niets, maar er gebeurt 

wel iets in de ontmoeting met God. Christelijke 
meditatie richt zich op het zoeken en versterken van 

de verbondenheid met God. Daar is het onze Heer om 
te doen, Hij zoekt niet primair offers, geen getokkel 
van muziek, geen aanbiddings liederen, geen daden 

maar leven in relatie met Hem. Dat leven begint vaak 
vanuit de stilte, vanuit een ontvankelijke en 

verwachtingsvolle houding. Daarmee wordt niet 
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grenzeloze introspectie bedoeld,  maar een manier om 

gericht te luisteren en je te laten vervullen door de 
Heilige Geest. Soms ontvang je troost, een andere 

keer heling. Weer een andere keer vermaning of 
uitdaging. In ieder geval gebeurt er dan iets van wat 
Jezus beschrijft als: ‘wie zijn leven verloren heeft om 

Mijnentwil, die zal het vinden’. Vanuit dat vinden 
mogen wij vervolgens weer de wereld in om onze 

roeping te vervullen.  

 

Meditatieoefening 
 

Het bovenstaande nodigt uit om daarmee te oefenen. 
Het gaat in deze oefening om te ontdekken wat de 

relevantie is van de Bijbel als een woord van God voor 
jouw en uw leven hier en nu. Hoe kan de Bijbel naast 
ons hoofd ook ons hart en concrete leven beïnvloeden? 

Lees en herlees Lucas 4: 16 -21 en stel je daarbij de 
volgende vragen: 

 
1. Lees deze tekst met al je zintuigen en ga in 
gedachten erbij staan: Wat hoor je? Wat zie je? Wat 

ruik je? Wat voel je? Wat proef je?  
Stel jezelf vragen als: Wat betekent dit voor mij? Wat 

doet het met mij? In welke gevangenis zit ik? Waar 
ben ik blind? 
2. Jezus is gekomen om wat gebroken is te herstellen. 

Jij en ik zijn geroepen tot navolging. Wil je de 
komende dagen één ding doen om iets van de 

gebrokenheid van een ander te verlichten? Bv. een 
praatje maken met een eenzame buurvrouw; 

voetballen met je zoon of dochter; dat jochie van 
verder in de straat die altijd zo alleen loopt vragen om 
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een ijsje mee te eten; een verwaarloosde vriend(in) 

iets laten horen. 
 

Ik hoop dat u/jij even verrast zult worden als ik. 
 

ds. Gerard Kansen  

Theologie: leven in de spanning van geloof en 

wetenschap. 

 
Na het overlijden van mijn moeder op 14 mei 2017 

heb ik samen met mijn broer en zussen haar huis 
opgeruimd en leeggehaald. Dat was een aangrijpend 

gebeuren, want bij alle spullen die je tegenkomt 
komen herinneringen boven. In een van haar mappen 
trof ik een krantenknipsel aan met daarin onderstaand 

artikel. Ik schreef dat als beginnend predikant in 1995. 
Aangezien de Diependaalse wijkgemeente in mijn 

studietijd een grote rol heeft gespeeld, lijkt het mij 
leuk het in dit zomernummer op te nemen. Lydia en ik 
waren van 1990 tot aan onze verhuizing naar Burgh-

Haamstede in september 1995  lid van deze 
wijkgemeente. In die jaren hebben wij een steentje 

bijgedragen, onder andere  als lid van de 
beroepingscommissie en in het kring- en jeugdwerk. 
Zo was de huidige voorzitter van de kerkenraad, Han 

Monsees, een gewaardeerd catechisant van ons. Ook 
zijn wij vanaf die tijd, toen wij in Zeeland en Overijssel 

woonden, vaste gastvoorgangers geweest. Het leuke 
van dit artikel is dat het weergeeft hoe ik de studie 
heb ervaren en ook al in die fase besef had van dingen 

waar ik nu nog steeds veel waarde aan hecht: de 
combinatie van hoofd en hart ofwel de wetenschap 

naast een persoonlijke omgang met God; een 
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missionaire insteek; het zoeken van eenheid met 

andere gelovigen; het leren leven met onbeantwoorde 
vragen en het zoeken en uitzien naar Gods Koninkrijk.    

“In dit artikel wil ik enige opmerkingen plaatsen bij 
mijn persoonlijke gang op de weg van kerk en 
theologie die geleid heeft tot het predikantschap. 

Aanvankelijk heb ik mij op een andere weg begeven, 
namelijk die van de (elektro)techniek. Vooral tijdens 

de periode van kennismaking met de praktijk, in het 
stagejaar, werd het me steeds duidelijker dat deze 
studierichting mij te weinig voldoening zou 

verschaffen. De vraag kwam toen heel nadrukkelijk 
naar voren om de reeds bestaande persoonlijke 

betrokkenheid bij het geloof in Jezus Christus te 
verdiepen door de studie Godgeleerdheid. Vooral door 
het camping-evangelisatiewerk, waar ik in die jaren 

aan meegedaan heb, groeide het verlangen met 
anderen het geloof te delen, en om dat geloof in onze 

cultuur te ‘vertalen’. Dat leidde ertoe dat ik me in 1987 
liet inschrijven als student voor de geïntegreerde 
propedeuse (dat is de propedeuse Theologie 

gecombineerd met de vooropleiding Grieks en Latijn) 
aan de Universiteit van Utrecht. 

Aan het begin van zo’n studie weet je niet wat je te 
wachten staat. Sommige dingen overvielen mij. Tal 
van geloofszekerheden werden in de eerste jaren van 

de studie aan het wankelen gebracht. De dogmatische 
stellingnames van vroeger waren niet langer 

vanzelfsprekend. Ik werd gedwongen veel te lezen en 
na te denken over wat voorheen gesneden koek  was. 
Tussen haakjes: ik kwam uit een tamelijk traditioneel 

christelijke gereformeerd milieu, waar de klassieke-
gereformeerde belijdenis en de persoonlijke omgang 

met God in het middelpunt stonden. De ‘objectieve’ 
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wetenschappelijke benadering van de theologie, die 

door verschillende docenten verdedigd werd, kwam 
hiermee in conflict. Naar gelang de studie vorderde 

ontmoette ik ook docenten en hoogleraren die 
wetenschap en geloof niet per se tegen elkaar 
uitspeelden, maar beide elementen de hun 

toegemeten ruimte gaven. 
Zoals de eerste jaren in het teken van toenemende 

twijfel stonden, werden de latere jaren van mijn studie 
gekenmerkt door toenemende samenhang. Steeds 
meer facetten van theologie en geloof kwamen op hun 

plaats terecht. Veel van wat ik voor aanvang van de 
studie dacht en geloofde kwam vernieuwd op een 

verdiepte wijze terug. Terwijl ik daarnaast leerde leven 
met onbeantwoorde vragen. In het leven van mensen 
en ook in de theologie bestaan nu eenmaal 

ongerijmdheden. Dit gegeven: dat niet alles eenduidig 
en simpel is, hoeft niets af te doen aan de zekerheid 

van het geloof in God. 
 
In dit proces naar hernieuwde zekerheid speelde de 

overgang naar de Hervormde  kerk ook een rol. Het 
loslaten van het oude kerkelijk nest en het je inleven 

in een nieuwe kerkelijke omgeving heeft de nodige tijd 
gekost. Het was wel een vruchtbare tijd. In die tijd 
leerde ik ook de verschillende kerkelijke tradities in 

hun beperktheid te zien. Waar het immers om gaat is 
de eenheid van het geloof in het Hoofd van de kerk 

Jezus Christus. Als die eenheid er is kunnen verschillen 
tussen kerken vervallen. En dan blijkt dat we vooral in 
deze tijd elkaar zo nodig hebben om het evangelie zo 

te verwoorden dat ook de komende generaties 
daardoor aangesproken worden. Dat is immers onze 

taak; om niet alleen maar te willen houden wat we 
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hebben, maar om met elkaar een wervende gemeente 

van Christus te zijn. 
 

Voor mij zijn gedurende de studiejaren de volgende 
aspecten van groot belang geweest om  niet onder te 
gaan in de stroom van kritische theologie: 

- De ontmoeting met studenten op een 
studentenvereniging en op het (theologisch) 

dispuut. 
- De gesprekken met mijn vrouw Lydia, die 

eveneens predikant is, over wat de 

onopgeefbare elementen in het christelijk geloof 
zijn en wat niet. 

- De doorlopende persoonlijke omgang met en 
toewijding aan God. Om op deze manier het 
verstandelijk bezig zijn met de Schrift te 

combineren met een relatie van vertrouwen op 
God. 

- De kennisname van theologische werken, vooral 
ook uit een persoonlijk geloof theologische 
wetenschap bedrijven. 

 
In het toekomstig werk als gemeentepredikant hoop ik 

de theoretische vorming vruchtbaar te kunnen maken 
in de ontmoeting met mensen. Om in verkondiging en 
gesprekken in pastoraat en catechese te ervaren dat 

God zelf in ons midden is. En dat Hij in alle 
omstandigheden waarin mensen verzeild kunnen raken 

zelf nabij is door de Heilige Geest. En in het kerkelijke 
leven, met zijn ontelbare menselijke gebreken en 
tekorten, zelf Zijn gemeente bouwt en leidt naar het 

Koninkrijk dat komt.” 
  

ds. Gerard Kansen  
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Vervolgplan Vitamine G 2017-2020 

 
In het vorige nummer van Diependaal Contact hebt u 

kunnen lezen dat we nog 3 jaar lang landelijke 
ondersteuning kunnen krijgen voor de pioniersplek 

Vitamine G. Inmiddels heeft de Algemene kerkenraad 
van de Protestante gemeente van Hilversum met die 
plannen ingestemd. In het onderstaande willen we u 

op de hoogte brengen van die plannen aangaande de 
pioniersplek Vitamine G. 

 
Visie en motivatie  
Wij worden gedreven door de liefde van Jezus 

Christus, willen Hem volgen en aanbidden. Wij 
strekken ons uit naar de kracht van de Heilige Geest 

om in onze eigen levens en context mensen te laten 
delen in de blijde boodschap van Gods Koninkrijk. We 

geloven in de kracht van het gebed. De pioniersplek is 
uit gebed geboren en is afhankelijk van de Geest die 
leven geeft.   

 
In de afgelopen 3 jaar hebben we ervaren dat God 

mensen op ons pad brengt. We hebben hen kunnen 
laten kennismaken met God, die ons eerst heeft 
liefgehad. Andere deelnemers zijn gegroeid in hun 

toewijding als leerling van Jezus Christus. Ongeveer 
10% van de momenteel 80 betrokkenen heeft geen 
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christelijke achtergrond, een aantal van hen staat open 

voor het christelijk geloof en een aantal blijft meer op 
afstand, zij zijn betrokken via hun gelovige partner. 

Vitamine G is ook tot zegen van mensen die passief 
gelovig waren en nu (weer) geestelijk opbloeien. 
 

Wij zijn enthousiast over de hechte missionaire 
gemeenschap die is ontstaan. Het is een hartelijke en 

open gemeenschap, waar mensen zich ongeacht hun 
achtergrond aanvaard voelen. We zijn gericht op de 
bron van ons geloof, Jezus Christus die onze Heer is, 

maar er is ruimte voor de betrokkenen zich op hun 
wijze en in hun eigen tempo te verhouden tot die bron 

die Jezus is. 
 
Over drie jaar zien wij een gemeenschap voor ons die 

stevig staat. Dat geldt voor de inhoud, aangezien we 
onze theologische identiteit en spiritualiteit willen 

ontwikkelen. Maar dat geldt ook voor het aantal 
betrokkenen, dat uitgroeit tot 125 mensen. Van hen 
participeert het overgrote deel. We zien een 

gemeenschap voor ons met een  gemiddelde leeftijd 
van 35 jaar. Die gemeenschap bestaat, net zoals dat 

nu het geval is, uit mensen met verschillende sociale, 
maatschappelijke en etnische achtergronden. Zowel 
gezinnen als singles, kinderen, jongeren en ouderen 

voelen zich deel van het geheel.     
 

Verbinding met de context 
Is er ten opzichte van het eerdere pioniersplan wat 
veranderd in de doelgroep? Hoe willen jullie betrokken 

blijven op de context? Met welke niet-kerkelijke 
partners willen jullie (blijven) samenwerken?  
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We richten ons naar buiten door middel van de 

mensen met wie wij in contact komen en die in hun 
eigen sociale netwerk aanstekelijk leven als leerling 

van Jezus. De uitbreiding van het aantal betrokkenen 
vindt over het algemeen via relaties plaats. Daarom 
zetten wij in op het verdiepen van het geloof van de 

deelnemers en het creëren van een stimulerende 
omgeving waardoor de onderlinge verbondenheid 

toeneemt. Wij geloven dat deze twee onderdelen 
enthousiasme genereren, wat anderen nieuwsgierig 
maakt. 

De verbinding met de directe buurt vindt het meest 
plaats door de succesvolle kerstmaaltijd, A Taste of 

Christmas. Het merendeel van de 90 gasten komt uit 
de directe omgeving van de wijk. Een aantal van hen 
raakt juist door deze activiteit betrokken bij de 

pioniersplek.  
We hebben besloten de buurtmaaltijd om te dopen 

naar een ‘vriendenmaaltijd’ waarbij de insteek is dat 
betrokkenen bij zowel de moedergemeente als 
Vitamine G kunnen mee-eten en hiervoor vrienden en 

kennissen kunnen meenemen. Buurtbewoners zijn 
daarbij uiteraard ook welkom, maar zullen dan via het 

netwerk moeten worden uitgenodigd. Hierin wordt de 
focus op het netwerk zichtbaar. 
Vitamine G streeft naar het uitbouwen van een relatie 

met stichting Laleaua in Roemenië. Een lid van het 
kernteam kent degene die dat project leidt, dat zich 

richt op kansloze Roma-kinderen met educatie en door 
hen kennis te laten maken met Jezus. Jaarlijks bestaat 
de mogelijkheid voor deelnemers van Vitamine G om 

zelf kennis te maken met het project, de leiding en de 
kinderen, door het organiseren van een reis daar 

naartoe.  
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Verbinding met elkaar in het pioniersteam 
Welke omvang heeft het pioniersteam idealiter over 

drie jaar? En zien jullie mogelijkheden om mensen uit 
jullie (niet-kerkelijke) doelgroep onderdeel te laten 
worden van jullie pioniersteam? Hoe zorgen jullie voor 

een goede sfeer en samenwerking in het pioniersteam? 
 

Als kernteam vergaderen wij maandelijks. De ene keer 
is die vergadering gericht op de praktische uitvoering 
van het werk, de andere keer investeren wij 

inhoudelijk/geestelijk in elkaar. Dan reserveren wij tijd 
voor het luisteren naar de God en naar elkaar, het 

lezen en overdenken van de Bijbel, het samen bidden 
en verdiepen wij ons in missionaire thema’s.   
 

Het team bestaat nu uit 6 mensen, die elk een eigen 
verantwoordelijkheid hebben. Jaarlijks reserveren wij 

één dag om te brainstormen en zaken te delen over 
hoe wij als team functioneren. Daarnaast streven wij 
ernaar jaarlijks een moment van ontspanning in te 

plannen. In de afgelopen periode zijn er drie nieuwe 
mensen vanuit de doelgroep het kernteam komen 

versterken. 
 
We zoeken de komende periode naar een 

organisatievorm, waarmee de omvang en taak van de 
leden van het kernteam en van het kernteam als 

geheel worden geformaliseerd.    
 
Wat ons helpt in het uitgroeien tot een hecht team is 

het bezoeken van de zomerconferentie van New Wine. 
De ervaring heeft geleerd dat wij daar inspiratie en 

geloofsgroei ontvangen die we kunnen inbrengen in 
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onze pioniersplek. We hopen niet alleen teamleden 

maar ook deelnemers van Vitamine G die ervaring 
tijdens die conferentie te laten opdoen. 

 
 
Verbinding met elkaar in het netwerk 

Hoe werken jullie de komende jaren aan groeiende 
verbinding in het netwerk van jullie pionierslek? 

Hoeveel mensen zijn er dan regelmatig (minimaal 
maandelijks) betrokken? Met hoeveel mensen is er 
incidenteel contact? Hoe zorgen jullie dat meer 

mensen de pioniersplek organisatorisch en financieel 
gaan dragen? 

 
Zoals eerder vermeld geloven wij in de kracht van 
relaties en gebed. Waar mensen gezegend worden 

door Vitamine G gaan ze daarvan uitdelen. Dat gaat 
organisch en daar hoeven we dan in zekere zin ook 

niets aan te doen. God voegt mensen toe. Ook via de 
website of een stuk in de krant. We willen meer 
inzetten op het gebruik van sociale media, om mensen 

te bereiken. Binnen de Protestantse gemeente willen 
wij Vitamine G onderdeel laten zijn van de hele 

gemeente in plaats van de wijkgemeente. Wij hebben 
de verwachting dat dat een positieve uitwerking zal 
hebben.  

 
Momenteel hebben we met ongeveer 80 mensen 

contact, die de diensten bezoeken. Ongeveer 35 
volwassenen zijn lid van een GroeiGroep. We proberen 
mensen aan te spreken op hun gave en zegenen hen 

in wat zij doen. Waar we de komende jaren meer op in 
willen zetten is het jongerenwerk, aangezien we 
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iemand binnen onze gelederen hebben die daar veel 

gaven en hart voor heeft. 
 

We zien een groei in financiële betrokkenheid waar wij 
dankbaar voor zijn. De hoop is dat de financiële 
structuur eenvoudiger zal worden, waardoor het 

geefgedrag zal toenemen. Punt van aandacht daarbij is 
dat een aantal deelnemers (nog geen) lid is van de 

gemeente of bij een andere gemeente betrokken wil 
blijven. De vraag en uitdaging is hoe we die mensen 
ook kunnen aanspreken op hun financiële 

verantwoordelijkheid.  
 

Verbinding met God 
Hoe werk je aan geloofsverdieping binnen het 
pioniersteam en met anderen die daar mogelijk 

behoefte aan hebben? Hoe bied je andere mensen uit 
het netwerk rond de pioniersplek kansen om geloven 

te verkennen?  
 
De missie van Vitamine G luidt: 

Leven van de liefde van God, de Vader.  
Groeien in toewijding aan onze heer, Jezus Christus, 

de Zoon 
Delen wat de Heilige Geest aan ons geeft en in ons 
doet. 

 
De verdieping van het leven met God en elkaar krijgt 

daarom ook veel aandacht.  
1.We ontvangen die verdieping in de diensten die twee 
keer per maand worden gehouden en waarin 

deelnemers worden aangemoedigd zelf te participeren. 
Door iets te delen, te doen, te  bidden, te getuigen, te 

zingen, of met anderen in gesprek te gaan.  
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2. Waar we veel zegen van krijgen en ook op willen 

inzetten is het integreren van het Evangelie in het 
dagelijks leven. Om elkaar daarin te helpen, zijn we 

met triades gestart. Dit zijn drietallen die zo concreet 
mogelijk met elkaar delen in welke gebieden zij willen 
groeien in hun persoonlijk leven met Jezus. We 

bespreken deze behoeften met elkaar en bepalen 
welke doelen we willen stellen. Op de volgende 

bijeenkomst (na gemiddeld een maand) vragen we 
elkaar hoe we gevorderd zijn: wat ging goed? Wat nog 
niet? Hoe kunnen we elkaar verder helpen? Dit kan 

bijvoorbeeld door met elkaar te bidden, een 
bemoedigend appje te versturen, etc. 

3. Twee- of driewekelijks komen mensen bij elkaar in 
een Gemeente Groei Groep (GGG).  
GGG’s zijn er op diverse dagen in de week. Sommige 

groepen starten met een gezamenlijke maaltijd, 
andere groepen beginnen met koffie en thee. De 

GGG’s komen samen in huiskamers in Hilversum. In de 
groep wordt met elkaar meegeleefd, voor elkaar 
gebeden en gesproken over geloofs- en levenszaken. 

4. Elke donderdagavond ná een Vitamine G-dienst 
komt een groepje mensen bij elkaar om samen te 

bidden voor de Diependaalse kerk en Vitamine G, de 
kerken en inwoners van Hilversum, voor mensen 
persoonlijk, voor de wereld waarin wij leven. 

Gebedspunten worden actief ingediend en geworven. 
5. We bieden om het jaar een Alphacursus of een 

Ministrycursus aan. We merken dat beiden in een 
behoefte voorzien. Op de Alphacursus stromen nieuwe 
zoekers of pasgelovigen in en bij de Ministrycursus 

ontvangen al langer betrokken mensen een 
inspirerende omgeving waardoor ze ervaren dat God 

spreekt en leeft.  
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6. We nodigen mensen uit om mee te gaan naar 

conferenties waar geloofsverdieping en geloofservaring 
hand in hand gaan.   

 
 
 

Verbinding met de kerk als groter geheel 
Hoe werken jullie de komende jaren aan verbinding 

met de kerk als groter geheel? Wat verwachten jullie 
van de betrokken gemeenten? En wat hebben jullie te 
bieden? Welke plek hebben jullie over drie jaar 

bestuurlijk binnen de Protestantse Kerk? (B.v. als 
zelfstandige gemeente of als onderdeel van een 

gemeente.) 
 
Vitamine G beoogt een pioniersplek van en voor de 

hele Protestantse gemeente Hilversum (PgH) te zijn. 
Dat is altijd al de intentie geweest, hoewel Vitamine G 

is voortgekomen uit een van de vijf wijkgemeenten, te 
weten de Diependaalse kerk. In de komende periode 
zoeken we in organisatorische zin naar een plek binnen 

de PgH. Daartoe is de bereidheid toegenomen, zowel 
vanuit de kerkenraad van de Diependaalse kerk als 

vanuit de Algemene Kerkenraad van de PgH. 
 
De meest recente ontwikkeling is dat een commissie 

wordt gevormd die bestaat uit een vertegenwoordiger 
van de kerkenraad van de Diependaalse kerk, het 

kernteam van Vitamine G, de Stichting Diependaal, het 
College van Kerkrentmeesters en het Breed 
Moderamen van de Algemene Kerkenraad. De 

commissie doet onderzoek op de volgende drie punten.    
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1. Hoe Vitamine G een meer zelfstandige plaats binnen 

de PgH kan krijgen. 
2. Of de huidige manier van financieren van 0,25 fte 

aanstelling van de voortrekker van het pioniersteam 
ds. Gerard Kansen gewijzigd kan worden. De wens 
leeft de subsidie van de Stichting te koppelen aan 

Vitamine G in plaats van aan de persoon van ds. 
Kansen.  

3. Te zoeken naar alternatieve manieren om 
deelnemers van Vitamine G zich (financieel) te laten 
committeren aan Vitamine G. Het blijkt dat het 

klassieke model van lidmaatschap gekoppeld aan doop 
en belijdenis voor een deel van de Vitamine G'ers niet 

passend is, bijvoorbeeld omdat zij dat lidmaatschap als 
een te hoge drempel ervaren of de banden met een 
andere (wijk)gemeente niet willen verbreken.  

 
Bovenstaande sluit aan bij de beleidslijn zoals die 

onlangs door de Algemene Kerkenraad is aangenomen. 
In de vergadering van 3 oktober 2016 is het 
beleidsadvies 'Een nieuw geluid en een nieuw beeld' 

als richtinggevend voor de ontwikkeling van beleid met 
het oog op de toekomst van de PgH aangenomen. 

Daarin wordt het volgende vermeld:  
 
‘De Protestantse gemeente te Hilversum heeft in 2025 

een aantal bloeiende, levensvatbare buurtgemeenten 
met een heldere identiteit, waaronder Vitamine G'. 

‘Vitamine G is een leer- en oefenplaats voor de hele 
PgH' 
‘Ieder van de buurtgemeenten heeft een 

predikantsformatie met een minimale omvang van 0,5 
fte'. 
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Punt van aandacht is dat de identiteit van Vitamine G – 

wat haar aantrekkelijk maakt om deel te nemen – 
gewaarborgd blijft. We hechten aan inhoudelijke 

zelfstandigheid die samengaat met een meer 
organische verbondenheid met de PgH als geheel. 
Vitamine G wil zich inzetten om ervaring en de 

geleerde lessen te delen met het geheel van de PgH.    
 

 
Samenstelling pioniersteam 
Welke mensen vormen op dit moment het 

pioniersteam?  
 

Gerard Kansen, algehele leiding 
Freek Bakhuis, ondersteuning VG-diensten 
Annemarie Biebericher, PR  

Kaj ten Voorde, coördinatie GGG en gastvrijheid 
Rianne ten Voorde, gastvrijheid en vrijwilligersbeleid 

Jan-Reindert Voogdt, discipelschap 
 

Namens het kernteam, Gerard Kansen  

 
 

 

Overeenkomst toekomst Vitamine G 

De afgelopen maanden heeft er druk overleg 

plaatsgevonden tussen de Stichting Diependaal, het 
College van Kerkrentmeesters, de kerkenraad en 
Vitamine G. De aanleiding hiervoor is tweeledig. 

Enerzijds bestaat er het verlangen om Vitamine G een 
stevig (financieel) fundament te geven, ook als de 

pionierssubidie in de komende jaren wordt afgebouwd. 
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Op die manier kan Vitamine G zich volledig richten 

waarop het zich moet richten: Geloof, Gemeenschap, 
Geest en God. Anderzijds leeft het besef dat de 

Diependaal solidair moet zijn naar de andere 
wijkgemeenten toe. Door het afscheid van ds. Broeijer 
en ds.Loosman is de totale predikantenformatie met 

1,5 volledige banen afgenomen. Het zou niet fair zijn 
naar de andere wijken toe als de Diependaal niet ook 

een deel van de pijn zou dragen. Met bovenstaande 
overwegingen in het achterhoofd, is er een mooi 
voorstel op tafel gekomen dat voor alle partijen 

aanvaardbaar is. Dit bleek ook op de Algemene 
Kerkenraad van april, waar het voorstel is 

aangenomen. Het besluit houdt in dat de 
Wijkgemeente Diependaal een kwart (25%) 
predikantsplaats inlevert. Voor de wijkgemeente is dit 

natuurlijk een aderlating, maar aan de andere kant 
doet het wel recht aan de omvang van de 

wijkgemeente. Vitamine G krijgt (naast de 25% die 
door de Stichting betaald werd en wordt) voor het 
eerst van de Algemene Kerkenraad 

predikantsformatie, namelijk 0,25 fte . Dat is aan de 
ene kant een stuk erkenning voor het werk dat er 

gedaan is en een stap in het volwassen worden van 
Vitamine G. Aan de andere kant is het ook een 
opdracht: Vitamine G moet het nu gaan waarmaken, 

want in 2020 zal worden gekeken of Vitamine G zich 
voldoende heeft ontwikkeld om aanspraak te kunnen 

blijven maken op mensen en middelen vanuit de 
Algemene Kerkenraad. Daarnaast vindt de Algemene 
Kerkenraad het belangrijk dat Vitamine G zich richt op 

heel Hilversum.  
Deze nieuwe verdeling (0,5 fte wijkgemeente 

Diependaal en 0,25 fte Vitamine G) sluit beter aan bij 
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hoe het in de praktijk al ging. U zult er dus 

waarschijnlijk relatief weinig van merken. 

Het besluit voorziet er ook in dat de teruglopende 

pionierssubsidie door de Algemene Kerkenraad wordt 
aangevuld met het geld dat twee erflaters hebben 

nagelaten voor missionaire doeleinden. Daarnaast 
continueert de Stichting Diependaal de betaling van 

een kwart predikantsplaats en gaat het leden van 
Vitamine G gemakkelijker gemaakt worden om een 
bijdrage te doen die specifiek voor Vitamine G bedoeld 

is. 

Al met al ben ik ervan overtuigd dat Vitamine G 

dankzij de overeenkomst die gesloten is, de komende 
jaren op een stevig fundament staat. Maar in de tijd 

die komt zal Vitamine G wel de uitdaging aan moeten 
gaan om binnen het pallet van de Protestantse 
gemeente te Hilversum een volwaardige plaats te gaan 

innemen en aan te tonen dat Vitamine G een 

onmisbaar onderdeel is van de kerk in Hilversum. 

Namens de kerkenraad, 

Han Monsees 

 

 

Kopij Diependaalcontact  september 2017 
 
In september zal Diependaalcontact weer verschijnen. 

In verband met de vermenigvuldiging en de bezorging 
zou ik graag uiterlijk op 22 augustus over de 

benodigde kopij kunnen beschikken. U kunt uw kopij 
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naar mij mailen (kopij@diependaalsekerk.nl) of 

toezenden (Stieltjeslaan 9), 1222 RC Hilversum) 
 

Theo Biebericher 
 
 

 

Zingen uit het nieuwe liedboek 
 

Al eerder heb ik u geïnformeerd over het beamen van 
de notenbalken bij de liederen uit het Nieuwe 

Liedboek. Waar we echter niet over nagedacht hebben 
is dat de tekst dan een stuk kleiner op het scherm 
komt te staan. 

Daarom zijn er inmiddels 4 grootlettervarianten van 
het Nieuwe Liedboek aangeschaft en geplaatst bij de 

‘normale’ liedboeken rechtsvoor in de kerkzaal. Het 
betreft 2 delen per liedboek. 
Mocht er behoefte zijn aan meer bundels, of vindt u 

het lastig om de juiste liederen te vinden, dan 
verneem ik dat graag. 

                                                    Maurice de Jong 
 

Pannenbier voor ons jongerenwerk 
 
De eerste bijdrage over het jongerenwerk is alweer 
van een tijdje geleden en dus volgt in deze editie van 

Diependaalcontact een ‘update’, zodat u als gemeente 
van de Diependaalse kerk en Vitamine G op de hoogte 

blijft van e.e.a. 
Er zijn diverse zaken aan de orde geweest, zoals het 
verzamelen van 06-nummers en mailadressen van 

jongeren tot 24 jaar. Dit is geen gemakkelijke klus en 
helaas hebben we maar van enkele jongeren hun 

mailto:kopij@diependaalsekerk.nl
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contactgegevens ontvangen. Daarom is in de laatste 

Kerkenraadsvergadering afgesproken, dat alle 
kerkenraadsleden ouders van jongeren hiernaar gaan 

vragen, dus mocht u worden aangesproken hierover, 
weet u waarover dit gaat. Voor goed jongerenwerk 
binnen onze twee gemeente-onderdelen, is het echt 

belangrijk hierover te kunnen beschikken. Dit betekent 
echter niet, dat ouders ‘buitenspel’ gezet zullen 

worden. Uiteraard wordt u ook op de hoogte 
gehouden. Echter, deze tijd vergt een rechtstreekse 
benadering van de individuele jongeren. Ze willen 

graag als zelfstandig worden aangezien met hun eigen 
social media. Zo bereik je hen het snelst en de 

resultaten zijn vaak groter hierdoor. 
De vorige update over het jongerenwerk had als titel 
‘Ons jongerenwerk in de steigers’. We zijn hier zeker 

nog niet klaar mee, maar we kunnen nu aan het 
pannenbier. Het dak kan er nu op, door de contacten 

en activiteiten die er nu al zijn. Zo hebben een aantal 
gemeenteleden [DDK/VG] begin april bij elkaar 
gezeten om het te hebben over de inrichting van de 

jongerenruimte boven. Daar zijn goede plannen in de 
week gezet en hier hopen we de komende tijd mee 

verder te gaan, zodat er een eigentijdse ruimte 
ontstaat, waar jongeren, niet alleen van onze kerk, bij 
elkaar kunnen komen en elkaar kunnen ontmoeten. 

Elkaar kunnen ontmoeten zorgt ervoor, dat er 
waardevolle contacten ontstaan, die soms voor het 

leven kunnen zijn. 
Maar iets anders dat ons vreugdevol stemt, is dat het 
gelukt is om vanuit ons jongerenwerk contacten te 

leggen met het jongerenwerk van andere kerken. Op 3 
april j.l. zijn er vertegenwoordigers van 8 kerken bij 

elkaar gekomen om kennis te maken en samen ideeën 
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te ontwikkelen voor de toekomst van het 

overkoepelende kerkelijk jongerenwerk; 6 kerken uit 
Hilversum, 1 uit Bussum en 1 uit ’s 

Graveland/Kortenhoef, die ook graag aansloten bij 
deze samenwerking, hebben aardig wat ideeën naar 
bovengehaald om zo samen op te gaan trekken.                  

O.a. gezamenlijk[e] kampen, acties, diensten door 
jongeren zelf voorbereid, overleg, bij elkaar diensten 

bezoeken, Kerst-, Pasen-Pinksteractiviteiten of 
bijvoorbeeld dauwtrappen op Hemelvaartsdag en nog 
veel meer. Als we dit soort dingen samen gaan doen, 

dan leren jongeren van de verschillende groepen 
elkaar nog beter kennen. Gek eigenlijk dat dit nodig is, 

ze zien elkaar bijv. op school en op zondag gaat 
iedereen naar zijn eigen kerk, terwijl verbinding in 
deze tijd juist hét woord is. Nu de PKN-kerken moeten 

herijken en allerlei zaken bovenkerks centraal regelen, 
kan het jongerenwerk niet achterblijven, we merkten 

al pratend, dat de tijd hier nu rijp voor is. 
Inmiddels delen we met elkaar allerlei gegevens m.b.t. 
kerkelijke jongerenactiviteiten. We kennen elkaar nu 

beter en dus kun je elkaar ook bevragen over 
ervaringen met bepaalde zaken. Zo gaan er dit jaar al 

3 kerken samen op kamp. Dit zullen er de komende 
jaren vast en zeker meer samen gaan doen. Je drukt 
zo de kosten, door dit samen op te pakken en uit te 

voeren en vaak is het ook leuk wanneer vrienden 
vanuit diverse kerken, dan toch samen op kamp 

kunnen gaan i.p.v. ieder met zijn of haar eigen kerk. 
Tevens is er een kerkenkaart van Hilversum en 
omgeving gemaakt, waarop zo goed als alle kerkelijke 

gemeenten in beeld zijn gebracht, zodat het 
makkelijker is geworden om elkaar uit te nodigen en te 

betrekken bij activiteiten e.d., samen vooruit! 
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Als afsluiting, we hopen in september 2017 onze 

eerste gezamenlijke activiteit te organiseren, namelijk 
Nacht zonder Dak, dit is een bestaande actie van 

TEAR, waarbij jongeren ervaren wat het is om buiten 
te moeten slapen in een kartonnen doos bijvoorbeeld. 
Hieraan is een sponsoractie gekoppeld voor jongeren 

die echt op straat moeten wonen en leven, met alle 
zorgen van dien. We hebben er bewust voor gekozen 

om te beginnen met een bestaande actie waar we bij 
aansluiten, zodat we er langzaam ingroeien en aan 
elkaar kunnen wennen. Zo hopen we begin 2018 ook 

mee te gaan doen aan Sirkelslag, het landelijke 
interactieve spel van de jongerenorganisatie van de 

PKN-kerken. Hierbij strijd je als plaatselijke 
jongerengroep op hetzelfde moment met kerkelijke 
jongerengroepen uit het hele land, op je eigen locatie; 

dit gebeurt via computer, laptop en smartphone. U 
kunt zien, dat moderne communicatiemiddelen niet 

meer weg te denken zijn uit het hedendaagse kerkelijk 
jongerenwerk. 
Op naar een mooie toekomst voor het jongerenwerk 

van geloofsgemeenten in en om Hilversum! Doet u 
mee? Uw gebed voor ons werk wordt erg op prijs 

gesteld, met uw steun op deze manier zal het beslist 
beter gaan lukken en bouwen we met elkaar aan dit 
Hilversumse stukje van Gods prachtige Wijngaard. 

Alvast bedankt! 
Mocht u meer willen weten of ook goede ideeën hebt 

voor ons: 
e.: ruarusrob@gmail.com                                                                                                                                                  
m.: 0653914342 

GreetZ & God Bless,                                                                                                                                                               
namens iedereen die bij deze kerkelijke samenwerking 

betrokken is, 
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                                                              Rob Ruarus 

 

 

 

 

 

STICHTING DIEPENDAAL 

De boekenbeurs 
 

De boekenbeurs die op zaterdag 8 april werd 
gehouden bracht veel mensen naar de kerk. 

De opbrengst was lager dan vorig jaar toen we           
€ 902,00 ophaalden. Deze keer mochten we € 860,00 
noteren. Met weinig mensen is weer veel werk verzet. 

Hartelijk dank hiervoor. 

Onderhoud 
 
De bedekking van de luifel boven de vooringang bleek 

zeer slecht te zijn en moest helemaal vernieuwd 
worden. Dat is inmiddels gebeurd. 

De muren naast de luifel waren erg vuil omdat de 
regenafvoeren niet tot de grond reikten. Dit is ook 
veranderd: de muren zijn schoongemaakt en de 

afvoeren zijn verlengd. 

De klussenclub 
 
Omdat de perkjes voor de kerk overwoekerd waren 

met onkruid heeft de klussenclub alles verwijderd, vuil 
afgevoerd en er klimop in geplant. De groene boorden 

in deze perken zijn deskundig onder handen genomen. 
Het roest is verwijderd, ze zijn gezandstraald en van 
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een nieuwe coating voorzien. Ze kunnen nu weer jaren 

mee. 

 

 

 

Verantwoording van de ontvangsten 

INGBANK    ABN/AMRO 

23/2  €  25,00  10/2  €  23,00  

27/2  –  10,00  24/2  €  50,00 
 01/3  –  10,00  27/2  €  30,00 
27/3  –  10,00  28/2  €  15,00 

28/3  –  30,00  09/3  €  23,00 
03-4  –  10,00  27/3  €  30,00 

03-4  –  50,00  28/3  €  15,00 
18/4  –  14,00  11/4  €  23,00 

25/4  –  10,00  23/4  €  50,00 
02/5  –  10,00  25/4  €  30,00 
25/5  –  10,00  28/4  €  15,00 

25/5  €  30,00
   

Totaal aan giften ontvangen  € 523,00 

Alle gevers hartelijk dank. 

Uw giften zijn van harte welkom op: 

1. NL89INGB0000431426 

2. NL72ABNA0491273630 

t.n.v. Stichting tot behoud van de Diependaalse kerk 
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3. In de groene bussen 

Atie van Woerekom 
Hyacintenlaan 55 

1215 BB Hilversum 
Tel. 6216187  

 

Vermissing jasje 
 

Sinds de gezamenlijke paasdienst mist één van onze 
trouwe kerkleden een doorgestikt rood jasje. Het 

vermoeden bestaat dat iemand ook een dergelijk jasje 
heeft en per abuis het verkeerde heeft meegenomen. 
Indien mogelijk graag bij uw volgende bezoek aan de 

Diependaalse kerk het jasje omwisselen – het andere 
jasje hangt nog in de hal van de kerk - of even contact 

opnemen met Jaap van Woerekom/tel. 6216187 
 

Opbrengst collecten 
 
Vanaf dit nummer van Diependaalcontact zullen de 
opbrengsten van de collecten over de afgelopen drie 

maanden worden opgenomen. 

 
     1                 2                 3 

05 mrt     €  111,55      €    94,70      €    90,95 
12 mrt     -     65,80     -     51,30      -    81,70      

19 mrt     -     81,80     -     50,00      -    62,45 
26 mrt     -     60,60     -     51,45      -    82,40 
 

02 apr.    €   106,45     €    60,15      €    65,35 
09 apr.     -    72,20      -    43,75      -    52,15 

13 apr.     -    76,60             ---                 --- 
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16 apr.     -  157,10      -   178,45     -   163,60 

23 apr.     -    63,95      -    32,95      -    50,39 
30 apr.     -    62,05      -    45,95      -    82,20 

07/05      €    60,10      €    54,45      €   59,95 
14/05      -     94,95      -    41,05      -    60,00 
21/05      -   204,70      -  133,25      -  140,95 

28/05      -     31,35      -    35,15      -    37,65     

Stichting Laleaua 

Fijn om in dit Diependaalcontact te mogen schrijven 
over Stichting Laleaua. Voor velen geen onbekende 

naam omdat er regelmatig een collecte en informatie 
is over deze organisatie. Voor de mensen die nog niet 
op de hoogte zijn. Laleaua is een stichting die zich 

inzet voor de Roma kinderen in Roemenië. Voor onze 
kinderen vaak zo normaal; ‘s morgens een ontbijt, 

naar school, een gezin waar ze opgroeien in een veilige 
omgeving en liefde krijgen. Deze kinderen groeien op 
in heel andere omstandigheden. Er is veel 

werkeloosheid, alcohol problemen of verslaving. Deze 
kinderen krijgen niet mee wat wij onze kinderen 

kunnen en willen geven. Gewoon spelen en 
ontwikkelen, een liefdevol gezin is voor hen niet 
vanzelfsprekend. Ze hebben een ontwikkelings- 

achterstand zowel sociaal als emotioneel. In Tarnaveni 
staat het schooltje waar Henk Zijl met zijn 

medewerkers vol liefde de kinderen opvangen. Hier 
krijgen ze structuur ,leren spelen en kunnen ze zich 
ontwikkelen. Maar vooral krijgen ze hier liefde en 

aandacht en wordt hun verteld over de liefde van 
Jezus, die er ook voor hun is. Zelf was ik in september 

2016 in de gelegenheid met een groepje van onze 
gemeente naar Roemenië te gaan en met eigen ogen 



32 
 

te zien wat ze daar doen voor deze kinderen. Ik kan u 

zeggen, het waren geweldige dagen, maar ik heb me 
soms heel klein gevoeld en ook waren er emotionele 

momenten. Bewondering heb ik voor de mensen die 
daar vol liefde met deze kinderen werken. En ja, 
Laleaua zit nu in mijn hart. Afgelopen voorjaar is er 

toestemming gekomen van de kerkeraad om een 
werkgroep te vormen van waaruit we dit project onder 

de aandacht willen brengen. Maar we zijn vooral een 
Doen Werkgroep. In de komende tijd gaan we kijken 
welke activiteiten we kunnen opzetten zodat we 

kunnen helpen om dit prachtige werk door te laten 
gaan. De eerste plannen zijn er al, maar gaan we nog 

verder uitwerken. Ik wil ons graag voorstellen aan de 
Diependaalse gemeente . Allereerst Annemarie 
Biebericher voor velen wel bekend want zij heeft het 

project Laleaua onder onze aandacht gebracht. Dan 
Johan Stavast, Johan is vorig jaar ook mee geweest 

naar Tarnaveni en het heeft hem ook geraakt zodat hij 
mee wil werken voor dit geweldig mooie project. En 
dan ik zelf Ans Borgers. Werkzaam in de zorg in het 

bezit van 5 prachtige kleinkinderen die hier vol liefde 
opgroeien en alle kansen krijgen die ze nodig hebben. 

Dat wil ik zo graag aan alle kinderen van Laleaula 
geven. Ik kan u nu alvast zeggen dat we volgend 
voorjaar (20 – 24 maart 2018) van plan zijn om weer 

met een groep mensen van onze gemeente naar 
Roemenië te gaan. Denkt u, daar wil ik ook graag bij 

zijn zodat u kunt zien waar onze steun naar toegaat, 
dan kunt u dat bij één van ons doorgeven. Natuurlijk 
kunt u bij ons ook alle informatie krijgen. Ik beveel het 

met heel veel warmte en liefde bij u aan.  

Namens de werkgroep Laleaua Hilversum, 
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                                            Annemarie, Johan & Ans        

Het kindermoment 

Tijdens de gezamenlijke diensten van de 10 uur-dienst 
en de VG-dienst kunt u meestal genieten van het 

kindermoment. In VG-diensten al heel gewoon, maar 
in de 10 uur-dienst helaas een stuk minder. Toch is 

het een belangrijk onderdeel van een kerkdienst, een 
moment voor kinderen en daarom proberen we, vanuit 
het kinder- en jeugdwerk, bij onze gezamenlijke 

kerkdiensten iets hiervan te laten zien.  

Kinderen leren en ervaren van een dienst nu eenmaal 
meer, wanneer er visueel iets in beeld gebracht wordt. 

Dit hoort bij de belevingswereld van een kind. Maar 
wat mij opvalt, is dat ‘ouderen’ ook vaak zo genieten 
van het kindermoment. Dit is niet zo bijzonder, omdat 

er in hun jeugd vaak ook zo beeldend verteld werd. 
Wie herinnert zich niet de vertellingen met flanelplaten 

en/of Bijbelse schoolplaten? Dit staat bij velen van ons 
nog in het geheugen gegrift. 
Daarom was het ook zo leuk, dat er op een avond op 

22 mei jl. over het toerusten van het kinderwerk in 
kerken, juist zoveel succes was met beeldend werken 

met kinderen en jeugd. Ook jongeren leren heel veel 
van de vele Bijbelse filmpjes, die bijv. via Youtube te 

vinden zijn. Te zien is dat de flanel- en schoolplaten 
van vroeger er eigenlijk nog zijn, maar dan via 
Internet. Zo is er voor ieder wat wils te vinden her en 

der. Zoek en u zult vinden. Ook voor Bijbeleducatie in 
een gezin is veel materiaal voor handen op diverse 

websites of stap eens binnen in een willekeurige 
Evangelische boekhandel. Daar is te kust en te keur, 
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heel veel materiaal te vinden, dat u helpt om u hierin 

te ondersteunen. 
Terug naar het kindermoment, de leiding van de 

PowerKids [zeg maar onze kindernevendienst] is hier 
iedere keer weer druk mee bezig om de verhalen voor 
de kinderen op hun manier te vertellen en te 

verwerken. En natuurlijk lukt dat de ene keer beter, 
dan de andere keer, maar ik ervaar een groot 

enthousiasme bij iedereen die hieraan meedoet. 

Dat we in de kerkdienst terugkomen met de kinderen 
heeft als doel, dat de kinderen even hun 
PowerKidsverhaal kwijt kunnen en dat ouders of 

grootouders horen, wat ze zoal boven bij hun dienst 
gedaan hebben. Dit geeft ook weer aanknopingspunten 

om later na te praten met uw [klein-] kinderen thuis, 
zodat de cirkel rond is. 
Geloofsopvoeding in de 

kerk wordt later thuis 
spelenderwijs voortgezet 

en zo leren en ervaren de 
kinderen, dat ze iets vanuit 

de kerk ook in hun 
dagelijks leven kunnen 
zien. Het hoort bij elkaar: 

Kerk en gezin.  
Dan gelijk nog een oproep 

hierbij. De leiding van de PowerKids zou graag nog één 
of twee mensen erbij willen hebben, om dit mooie 
werk toekomstbestendig te houden. Heeft u interesse? 

Meld dit dan bij de PowerKidsleiding tijdens de 
diensten of bij ondergetekende. Heeft u ideeën voor  

kindermomenten, of vindt u het leuk om dit te doen 
en/of mee te doen, laat het aan ons weten. Er is geen 
mooier werk dan aan kinderen en jongeren van nu, het 
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eeuwenoude verhaal te mogen doorvertellen. Ook al 

komt u niet uit de onderwijswereld, maar bent u een 
meester [of juf] in het vertellen van verhalen, dan 

wordt er door de kinderen van de PowerKids op u 
gewacht. 
(e.: ruarusrob@gmail.com, m.: 0653914342)                                                                                                                                           

     

Rob Ruarus 

Preekrooster ( 11 juni – 17 september ) 
 

(onder voorbehoud) 

o. = ochtenddienst 10.00 uur       Vitamine G 12.00 uur 

a. = avonddienst 19.30 uur   

 

11 jun.   o. Ds. G.A. Kansen       Ds. G.A. Kansen       

18 jun.   o. Ds. W. Bos, A’foort    

25 jun.   o. Ds G.A. Kansen        Ds. G.A. Kansen       

02 jul.    o. Ds. J. Scheele Goedhart, A’dam        

09 jul.    o. Ds. W. van Laar, R’dam      Ds. G.A. Kansen       

16 jul.    o. Ds. G.A. Kansen       

23 jul.    o. Ds. J. Scheurwater        Geen Vitamine G 

30 jul     o. Ds. G.J. Wisgerhof, A’foort (Bethlehemkerk)  

06 aug.  o. Ds. J. Scheurwater 

13 aug.  o. Ds. G.A. Kansen, (Bethlehemkerk)  

       Ds. G.A. Kansen       

20 aug.  o. Ds. G.A. Kansen 

27 aug.  o. Ds. J.D.F. van Halsema (Bethlehemkerk) 

        Ds. J.M. Goedhart, Utrecht 

mailto:ruarusrob@gmail.com
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03 sept.  o. Ds. J. Eschbach, A’foort  

10 sept.  o. Dhr. K. ten Voorde        Dhr. K. ten Voorde 

17 sept.  o. Ds. G.A. Kansen (Startzondag, gezamenlijke 

                 dienst Diependaalse kerk 

               en Vitamine G)          

 

 


