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Beste gemeenteleden en iedereen die dit leest 
 

U heeft er lang op moeten wachten: een nieuwe 

dominee voor de Diependaalse kerk. Het was een tijd 

van zoeken, een tijd van gebed ook. En het is nu 

zover. Op 15 september zal ik bevestigd worden in het 

ambt van predikant en intrede doen in uw gemeente. 

En ook voor mij is dit het eindpunt van een lange weg. 

Acht jaar geleden in september 2011 begon ik aan 

mijn studie theologie. Vijftien september wordt een 

beginpunt voor mij als predikant en ook weer een 

nieuwe fase voor u als gemeente. 

We zullen in de eerste maanden vooral gaan 

kennismaken. En om daar alvast mee te beginnen 

schrijf ik hier iets over mezelf om me aan u voor te 

stellen. Mijn naam is Willem Nijsse. Ik ben geboren in 

het mooie Leiden en opgegroeid in Leiderdorp. Geloof 

was belangrijk in het gezin waar ik opgroeide. Ik heb 

het geloven daar geleerd. Mijn studiekeuze was 

theologie, omdat ik al langere tijd erover dacht om 

predikant te worden. Eerst studeerde ik in Apeldoorn 

op een kleine universiteit waar veel aandacht was voor 

de Bijbeltalen en uitleg. Daarna ging ik verder in 

Amsterdam waar ik de predikantsmaster volgde en 

stage liep in twee gemeenten. In de loop van de jaren 

ontdekte ik wat je roeping zou kunnen noemen: Het 

verlangen, de drang en de moed om het ambt op me 

te nemen. 
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Ik houd van tuinen en van katten en ik hoop in 

Hilversum een mooie plek te gaan vinden om te wonen 

met een tuin en een kat. Waarschijnlijk zal ik nog niet 

gelijk in september een huis hebben en zal ik de eerste 

tijd dus nog heen en weer reizen. Naast mijn werk in 

de gemeente zal ik ook nog ongeveer 10 uur per week 

werken als docent huiswerkbegeleiding op een 

middelbare school in Weesp. Ik heb veel zin om dit 

allemaal op te pakken! 

Ik hoop in de komende jaren als predikant met u de 

weg te gaan van het geloof: simpelweg te leven in 

relatie met God. Bij de woorden van de Bijbel, bij 

brood en wijn en doopwater en bij het dienen van de 

ander. In de verwachting om verrast te worden door 

de Heilige Geest. 

Ik zie ernaar uit om verder met u kennis te maken! 

Met een hartelijke groet, ds. Willem Nijsse 
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Uitnodiging voor de bevestigings- en 

intrededienst van 

Willem Nijsse 
 
Het moderamen van de generale synode van 

de Protestantse Kerk in Nederland, haar 

dienstenorganisatie en de wijkkerkenraad van 

de Diependaalse kerk van de Protestantse 

gemeente Hilversum nodigt u van harte uit 

om de kerkdienst bij te wonen, waarin  

Willem Nijsse wordt bevestigd en intrede doet 

als predikant in algemene dienst van de 

Protestantse Kerk in Nederland, ten dienste 

van de Diependaalse kerk in Hilversum. 

 

De bevestiging wordt verricht door  

ds. W. Pieterse op 15 september 2019 om 

15:00 uur in de Diependaalse kerk, 

Diependaalselaan 138 te Hilversum. 

 

Tijdens de dienst is er oppas voor de 

allerkleinsten en een activiteit voor kinderen 

van de basisschoolleeftijd. Na afloop van de 

dienst bent u van harte uitgenodigd voor 

koffie/thee en om Willem persoonlijk te 

feliciteren. 
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Amen 

In het afgelopen seizoen stond het thema gebed 

centraal. In de nieuwe kerkelijke periode zal een ander 

thema de aandacht vragen. De wijkkerkenraad zal u 

hierover binnenkort nader inlichten. Met het thema 

waren we een seizoen bezig in de bijbelkring. Ook in 

een aantal kerkdiensten ging het over het gebed. Ik 

schreef in dat kader enkele meditaties. Eerst over “Bid 

onophoudelijk” in het septembernummer 2018 van dit  

wijkblad. Later volgde nog een meditatie over “Het 

gebed voor elkaar en voor anderen: de voorbede”. En 

vergeet de gebedsgroep niet die in het afgelopen 

seizoen met vaste regelmaat op zondag na de 

morgendienst bijeenkwam en nog komt. Zo werkten 

we het thema uit. 

Wanneer wij ons gebed beëindigen, dan sluiten we 

altijd af met het woordje “amen”. Wat is de betekenis 

van dat woordje? Weten we dat en zijn we ons van die 

betekenis voldoende bewust, wanneer we het 

uitspreken? Is het zo iets als een signaal “einde 

gebed”? Een soort stopwoord: nu mogen de ogen weer 

open en kunnen we onze gevouwen handen weer 

ontvouwen? Nee, wie dat denkt, ontgaat de 

veelzeggende en rijke betekenis van dit woord geheel. 

In het algemene spraakgebruik is het woord “amen” 

ingeburgerd als een uiting van instemming. Soms 

wordt het in allerlei situaties wat schertsend gebruikt, 

bijvoorbeeld in de uitdrukking “We mochten overal ja 
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en amen op zeggen”. Dat wil zeggen: wij werden 

geacht overal kritiekloos mee in te stemmen of het 

mee eens te zijn. Ook kennen we de uitdrukking 

“Amen en uit!” Afgelopen! 

Veel vaker komen we het woord tegen in de 

geloofstaal. Ik vermeldde al aan het eind van onze 

gebeden. In de gang van de liturgie in de kerkdienst 

klinkt het woord ook aan aantal keren. Naast als 

afsluiting van de gebeden klinkt het na bemoediging 

en groet aan het begin van de dienst; alsook na de 

preek en na de zegen aan het einde van de dienst. In 

dat laatste geval spreekt de voorganger het soms uit, 

maar veel vaker zingt de gemeente het “amen”. Soms 

wel drie keer achter elkaar. Of zoals tijdens de 

diensten in de Diependaalse kerk in de vorm van Lied 

415: 3. “Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen, 

Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter 

eer!” En dan is dit nog niet eens een uitputtende 

opsomming. Het wordt nog wel vaker gebruikt in de 

gang van de eredienst. 

Laten we nu naar de betekenis van dat woordje 

“amen” gaan; in het bijzonder aan het eind van onze 

gebeden. 

“Amen” komt van een Hebreeuwse woordstam, die als 

werkwoord (in verschillende vormen) kan betekenen: 

ondersteunen, trouw zijn, zeker zijn, geloof stellen in. 

De betekenis van het verwante woord “amen” kan 

omschreven worden als “waarlijk”. In het Grieks, de 

oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament, is dit 
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Hebreeuwse woord “amen” vaak onvertaald 

overgenomen. In een aantal gevallen wordt het woord 

door de evangelisten vertaald met “waarlijk” of 

“voorwaar”. Wanneer het door Jezus bijvoorbeeld 

wordt gebruikt aan het begin van een zin. Dan wil Hij 

daarmee zijn woorden onderstrepen en kracht 

bijzetten. Zoals in Matteüs 5: 26 “Voorwaar, Ik zeg u” 

(NBG51). Daar staat het woordje “amen” in de 

oorspronkelijke tekst. De Nieuwe Bijbelvertaling 

vertaalt het met: “Ik verzeker je “ als versterking van 

“Ik zeg je”. 

In het Hebreeuwse woord “amen” klinken dus woorden 

mee als: waarheid, trouw, geloof, vertrouwen, zeker 

zijn. We zeggen dus niet teveel, wanneer we stellen 

dat Amen een woord met een rijke betekenis is. Juist 

aan het slot van het gebed. 

Wanneer in het oude leerboek van onze kerk, de 

Heidelbergse Catechismus, de betekenis van het 

woordje “amen” aan het eind van ons gebed wordt 

uitgelegd, dan lezen we in vraag en antwoord 129 als 

volgt: 

Vraag 129: Wat betekent het woord amen? 

Antwoord: Amen wil zeggen: het is waar en 

zeker. Want het is veel zekerder dat God mijn 

gebed verhoort, dan dat ik in mijn hart gevoel 

dat ik die verhoring van Hem begeer. 

Amen betekent dus niet zoveel als een punt achter het 

gebed, maar het is een belijdenis, ja een 
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geloofsbelijdenis! Het is een wezenlijk onderdeel van 

ons gebed. In ons gebed spreken we met en tot God. 

Ook met dat laatste woord van ons gebed richten we 

ons tot Hem. Wij belijden daarmee ons geloof en 

vertrouwen in Hem, dat Hij een Hoorder en Verhoorder 

van ons gebed is.  

Het verlangen van ons hart, dat God ons gebed hoort 

en verhoren zal, is soms heel sterk. Maar antwoord 

129 zegt daarover: nog sterker en vaster dan ons 

verlangen is de zekerheid van de verhoring. 

 

In het nieuwtestamentisch spreken over het gebed is 

evenals in dat van het Oude Testament één ding direct 

duidelijk: God is een hoorder van het gebed. Die blijde 

zekerheid die in het Oude Testament onder woorden 

wordt gebracht, bijvoorbeeld in psalm 17: 6 – “Ik roep 

tot u om hulp, want u geeft mij antwoord”, - klinkt ook 

door in het Nieuwe Testament. 

Nee, dat betekent niet, dat God ons altijd precies zo 

verhoort als wij ons dat in ons bidden dachten. Vaak 

beantwoordt God ons gebed anders. En ook op een 

andere tijd. Toch spreken we aan het eind van ons 

gebed het geloof en vertrouwen uit, dat Hij ons hoort 

en verhoort. 

In Matteüs 21: 22 zegt Jezus: “Alles waarom jullie in je 

gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar 

gelooft”. In de paralleltekst in Marcus 11: 24 brengt 

Jezus het nog sterker onder woorden: “Daarom zeg ik 

jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, gelooft dat 
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je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen”. In 

deze woorden van Jezus gaat het dus om het geloof 

waardoor de bidder zo zeker is van de verhoring van 

zijn gebed, dat het voor Hem is alsof hij al ontvangen 

heeft wat hij vroeg! Een rijkere belofte over de 

verhoring van het gebed is moeilijk denkbaar.  

Dat klinkt dus allemaal mee in dat woordje “amen”, 

waarmee we onze gebeden besluiten. 

Nog één kanttekening wil ik maken. Ik zei er al iets 

over. Amen houdt een geloofsbelijdenis in. Wij kunnen 

ons gebed naar vorm en inhoud keurig en onberispelijk 

onder woorden brengen. Maar doet het hart ook mee? 

In geloof en vertrouwen. Soms kunnen wij zo 

gedachteloos onze gebeden uitspreken en onze 

wensen uiten. Kunnen en mogen we dan eigenlijk wel 

ons gebed met een amen afsluiten? Dat geldt ook voor 

datgene waar wij om vragen. Ook daarvoor geldt de 

vraag: kan en mag ik mijn gebed met die 

geloofsbelijdenis “Amen” afsluiten?  

We zeggen aan het einde van ons gebed amen. Maar 

vanaf het begin van ons gebed moeten we ons al 

bewust zijn dat we ons gebed met een Amen zullen 

besluiten. Is ons gebed daarmee in overeenstemming? 

Wat kan er in één woordje van vier letters, dat we 

soms zo achteloos uitspreken, een rijkdom aan 

bemoediging schuil gaan.  

    Ds. Gerrit Jan Wisgerhof 
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Aan alles komt een einde; ook aan mijn 

hulpdienst 

Per 15 september a.s. wordt de predikantsvacature 

vervuld door de komst van proponent Willem Nijsse. 

Graag feliciteer ik de wijkgemeente en de Protestantse 

Gemeente te Hilversum van harte met de vervulling 

van deze vacature. Een vreugdevolle gebeurtenis, 

waarnaar door de wijkgemeente lang is uitgezien. 

Eindelijk, het is zover. 

Toen ik in september 2017 door de voorzitter van de 

wijkkerkenraad werd benaderd met de vraag of ik 

gedurende de vacaturetijd voor één dag per week 

bijstand in het pastoraat kon verlenen, vertelde hij er 

direct bij: het zou wel eens vanwege het overleg in de 

algemene kerkenraad een lange vacature kunnen 

worden. Een gemiddelde predikantsvacature duurt in 

onze kerk gemiddeld een jaar. Dus ik hield er terstond 

rekening mee, dat een eventuele aanstelling voor 

langer dan een jaar zou kunnen zijn. Nu we er achter 

staan weten we, dat het een kleine twee jaar is 

geworden. 

Graag heb ik indertijd ingestemd met het verzoek van 

de wijkkerkenraad. Het lokte me wel. Door de vele 

gastbeurten, die ik in uw midden al had vervuld kende 

ik de sfeer in de wijkgemeente al een beetje. 

Bovendien werd me tot mijn verrassing de gelegenheid 

geboden om na vele jaren weer terug te keren tot het 
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gewone handwerk van een gemeentepredikant. Ik heb 

in het verleden gedurende bijna 22 jaar achtereen-

volgens drie gemeenten gediend. Per 1 oktober 1985 

verwisselde ik het werk van wijkpredikant in 

Amersfoort voor een bovenplaatselijke, bestuurlijke 

opdracht in toen nog de Hervormde Kerk: scriba van 

de provinciale kerkvergadering Utrecht. Dat werk deed 

ik tot aan mijn emeritaat per 1-1-2004. Daarna volgde 

een periode van heel ander werk, ook bovenplaatselijk. 

Het voorzitterschap van de Commissie voor bijzondere 

zorg met betrekking tot de hervormde gemeenten. 

Samen met de 17 andere leden van de commissie 

hebben we ons gedurende bijna 10 jaar bezig moeten 

houden met een groot aantal gescheurde gemeenten, 

omdat een aanmerkelijk deel van de gemeenteleden 

niet mee wilde gaan in de vereniging van de drie 

Samen op Weg-kerken. Dat was een heel heftige en 

drukke periode. Ook een trieste periode, omdat we 

geconfronteerd werden met tal van moeilijkheden en 

droevige situaties en met ingewikkelde puzzels. Maar 

goed, ook daaraan kwam weer een eind. Daarna werd 

me op grond van de opgedane ervaringen in die 

commissie gevraagd om af en toe een gemeente te 

begeleiden, waar zaken waren vast gelopen en/of 

knopen moesten worden doorgehakt. 

Toen kwam het verzoek uit Hilversum. Tot mijn 

verrassing. Ik mocht nog een poosje voor één dag per 

week terugkeren naar het pastorale handwerk van een 

predikant. Hoe zou me dat vergaan na zoveel jaren? 
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Het is me goed bevallen. Ik vond het fijn op deze 

manier de wijkgemeente te kunnen helpen en zo na 

vele jaren weer te mogen “herderen’. Het moet helaas 

gezegd worden: een belangrijk onderdeel van mijn 

werk was het begeleiden van een groot aantal 

begrafenissen en crematies. Dat zal niemand ontgaan 

zijn. Vooral in de eerste vier maanden van dit jaar 

waren het er veel. 

Ik denk ook terug aan veel fijne bezoeken en 

gesprekken die ik gevoerd heb. Dank voor alle 

openheid en vertrouwen, die ik ontmoette, om een 

stukje van de levensweg met verschillenden van u te 

mogen optrekken. Hoewel dat niet tot mijn opdracht 

behoorde – het waren gewoon beurten als 

gastpredikant – denk ik ook met dankbaarheid terug 

aan de kerkdiensten in de afgelopen twee jaar. Ik 

voelde me thuis onder u. 

Bewust heb ik afgezien van het afleggen van 

afscheidsbezoekjes. De beperkte tijd liet dat niet toe. 

Daarom groet ik u allen vanaf deze plaats. Ik dank de 

(oud-)leden van de wijkkerkenraad voor de prima 

samenwerking en het vertrouwen dat u in mij stelde. 

Ook wil ik in dit verband de naam van de heer 

Lambour noemen, die vaak als trait-d’union voor me 

optrad. 

De komende tijd hoop ik u als wijkgemeente nog te 

ontmoeten in diensten, waarvoor de kerkenraad me 

als gastpredikant uitnodigt. Ik hoop dat dienstwerk 

nog een poosje te kunnen blijven doen in Hilversum en 
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andere gemeenten. Ik doe dat graag. Je blijft bezig en 

er is telkens weer aanleiding tot studie. 

Het ga u allen persoonlijk en als wijkgemeente goed 

onder Gods zegen met uw nieuwe predikant. Hem in 

het bijzonder wens ik de bijstand en het licht van Gods 

Geest toe tot opbouw van de wijkgemeente. Heb het 

goed met elkaar! 

          Ds. Gerrit Jan Wisgerhof 

 

Een woord van dank 

Twee jaar lang is de wijkgemeente Diependaal vacant 

geweest. U zult het ongetwijfeld met me eens zijn dat 

dit geen makkelijke tijd was. Enerzijds was er lang 

onzekerheid hoe de vacature ingevuld zou worden, 

anderzijds ging alles wel door. Gelukkig hebben we 

veel steun gehad aan twee predikanten die ons de 

afgelopen tijd hebben bijgestaan.  

Al snel na het afscheid van ds. Kansen hebben we  

ds. Wisgerhof bereid gevonden om als bijstand in het 

pastoraat te fungeren. Ds. Wisgerhof was geen 

onbekende voor de gemeente; tijdens het eerste 

gesprek dat we met hem hadden, vertelde hij dat hij 

op dat moment al 39 keer voorgegaan was in de 

Diependaal. Ik heb niet geteld maar ik ben er vrij 

zeker van dat we inmiddels boven de 50 zitten. En wat 
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mij betreft komen er daar nog wel wat bij.  

In de twee jaar dat ds. Wisgerhof ons heeft bijgestaan, 

hebben we afscheid moeten nemen van een behoorlijk 

aantal gemeenteleden. We zijn ds. Wisgerhof dankbaar 

voor de manier waarop hij hier mee is omgegaan en 

waarop hij de achtergeblevenen heeft ondersteund. 

Dat geldt ook voor de vele bezoeken die hij heeft 

afgelegd, aan zieken, ouderen of anderen waar de 

behoefte bestond.  

Naast het werk in het pastoraat heeft ds. Wisgerhof 

ons ook bijgestaan in de kerkenraad. Er kwam een 

hoop op ons af en dan is het goed om zo’n ervaren 

persoon in je midden te hebben die de weg kan wijzen 

in het woud van regels in de kerkorde en ons zo heeft 

kunnen behoeden voor overhaaste beslissingen. 

 

Hoewel de taak van ds. Van Meijeren zich wat minder 

op de voorgrond heeft afgespeeld, is deze niet minder 

belangrijk. Het is inmiddels traditie dat de predikant 

van ’s Graveland als consulent optreedt bij een 

vacature in de Diependaal en vice versa.  

Ds. Van Meijeren was dan ook onze eerste keus en we 

waren blij dat hij, ondanks gezinsuitbreiding, de klus 

aanpakte. In de bestuurlijke achtbaan waar we na het 

ontstaan van de vacature in terecht leken gekomen, 

was ds. Van Meijeren een rustpunt en ook bij het 

formuleren van de profielen van de gemeente en de 

predikant en in de beroepingscommissie was zijn rol 

belangrijk. Dat ds. Van Meijeren zelf via de 

mobiliteitspool (als eerste in Nederland) is beroepen 
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en daarmee ervaringsdeskundige is, is een bijkomend 

voordeel. 

 

Beide predikanten wil ik heel hartelijk danken voor hun 

inzet, hulp en steun in de afgelopen twee jaar en we 

hopen beiden nog vaak op de kansel van de 

Diependaal terug te zien! 

 

      Han Monsees, voorzitter  

 

Afsluiting beroepingswerk 
 

In de zomer wordt er vaak gesproken over 

komkommertijd, de benaming wordt gegeven aan de 

zomerperiode waarin er doorgaans weinig nieuws is te 

melden. Alles gaat dan zijn gangetje en de meesten 

van ons zijn lekker op vakantie. Echter, de 

Diependaalse kerk draait op volle toeren. Op 

donderdag 4 juli hebben we een gemeenteavond 

gehad die in het teken stond van wederzijdse 

kennismaking tussen Willem Nijsse en de gemeente. 

Op deze avond zijn er veel vragen gesteld en hebben 

we elkaar beter leren kennen. Na de positieve 

stemming hebben we Willem laten weten dat we hem 

graag beroepen. Een week later kregen we het goede 

nieuws te horen. We hebben een nieuwe predikant.  

 

Dat betekent dat de taak van de beroepingscommissie 

erop zit en deze ontbonden gaat worden. Het was voor 
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ons een lang traject van bijna twee jaar. Toen we 

aangesteld werden zijn we begonnen met het opstellen 

van een profielschets van de gemeente en van een 

predikant. Daarin hebben aangegeven wie we als 

gemeente zijn en wat we zoeken in een predikant. 

Daarna hebben we gesprekken gevoerd met 

predikanten binnen de PGH. De situatie was complex 

omdat Vitamine G en de Bethlehemkerk ook vacatures 

kenden. Uiteindelijk werd er een besluit genomen dat 

er voor 0,5 fte (voor 5 jaar) beroepen mocht worden. 

Verschillende mogelijkheden zijn toen onderzocht 

zoals: 

- “normaal” beroepen, echter met duidelijke 

vermelding over beperkte contractduur. 

- het beroepen van een predikant die binnen de 

contractduur aan het eind van zijn/haar carrière 

is gekomen. 

- beroepen via de Mobiliteits pool van de PKN. 

 

Na het afwegen van de drie genoemde opties hebben 

we de laatste optie gekozen en zijn we in gesprek 

gegaan met de Mobiliteits pool en konden we met 

ondersteuning van de PKN op zoek gaan naar een 

startende predikant.  

 

Daarna was het wachten op de solvabiliteitsverklaring 

van het CCBB (afdeling van de PKN die per regio de 

financiële situatie van gemeenten bekijkt en middels 

deze verklaring toestemming geeft tot beroepen).  

Later bleek er ook nog goedkeuring nodig te zijn van 
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de Classis Noord-Holland wat ook aardig wat tijd heeft 

gevergd. Maar het moment was eindelijk daar dat we 

een vacature konden uitzetten. Daar hebben we toen 

de reactie van Willem Nijsse op ontvangen en de rest 

is geschiedenis zouden wij bijna willen zeggen. Na een 

aantal mooie en goede gespreken hebben we als 

beroepingscommissie de wens uitgesproken om Willem 

te beroepen. We wilden dit echter niet doen zonder de 

instemming van de gemeente. Door de 

gemeenteavond werd ons gevoel bevestigd en kunnen 

we nu zeggen dat onze gemeente niet meer vacant is 

en dat we weer een predikant hebben.  

 

Al met al kijken we terug op een lang maar ook mooi 

proces waarbij we de steun van de gemeente en van 

God hebben ervaren. In de kerkdiensten maar ook 

daarbuiten hebben we veel gebeden. Er heerste een 

hoopvolle houding. Laten we die blijven vasthouden, 

dan gaat er nog een veel moois gebeuren.   

 

          Namens de beroepingscommissie, Tom Mantel  

          Maurice de Jong  

 

Terugblik kennismaking met Willem Nijsse 4 

juli 

Nadat de Kerkenraad en de Algemene Kerkenraad het 

advies tot beroep van Willem Nijsse hebben 
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overgenomen is er op donderdagavond 4 juli een 

moment geweest waarop de gemeente kennis kon 

maken met Willem Nijsse, en andersom. 

De avond was druk bezocht door meer en minder 

bekende gemeenteleden. Fijn om te zien dat u allen zo 

betrokken bent! 

Op deze avond heeft Willem zich aan de gemeente 

voorgesteld, is het beroepingsproces van begin tot 

eind doorgenomen en was er de mogelijkheid om 

vragen te stellen aan Willem Nijsse en door hem aan 

ons als gemeente. 

Er werden goede, inhoudelijke vragen gesteld en ook 

de vragen van Willem aan de gemeente werden actief 

beantwoord en besproken. Zowel Willem Nijsse als de 

kerkenraad hebben de sfeer als zeer plezierig ervaren. 

Aan het eind van de avond, hebben we een stemronde 

gehouden waarbij alle stemgerechtigde leden voor of 

tegen een beroep op Willem Nijsse konden stemmen. 

Met 56 tegen 1 is er volmondig voor het beroepen van 

Willem Nijsse gestemd. We zijn verheugd dat hij ons 

beroep binnen een week (officieel had hij drie weken 

de tijd) heeft aangenomen. 

Elders in dit Diependaalcontact leest u meer over 

Willem Nijsse en over zijn intrede in onze gemeente. 

Namens de kerkenraad, Maurice de Jong 
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Invulling werkzaamheden ds. W. Nijsse 

We hebben weer een dominee! Het bericht met dit 

nieuws werd met grote blijdschap ontvangen. Toen de 

witte rook was opgetrokken en iedereen weer met de 

voeten op de grond stond, zijn we goed gaan kijken 

wat dit allemaal betekent en wat er allemaal geregeld 

moet worden. Eén van de dingen die met voorrang in 

orde gemaakt moet worden, is de invulling van de 

werkzaamheden van onze nieuwe predikant en, nauw 

verwant daarmee, de invulling van het preekrooster.  

De kerkorde schrijft voor dat er voor een predikant die 

niet volledig in dienst is een gedetailleerd werkplan 

wordt gemaakt. Het doel hiervan is om zowel de 

predikant als de gemeente te beschermen. Het is niet 

de bedoeling dat een predikant die voor 50% is 

aangesteld het werk van een fulltimer gaat doen en 

andersom is het ook niet goed als de gemeente 

verwachtingen heeft die de predikant binnen zijn 

aanstelling niet kan waarmaken. Er moeten dus keuzes 

gemaakt worden en die keuzes moeten vastgelegd 

worden. Evaluatie van die keuzes is ook een belangrijk 

aspect; blijven communiceren is belangrijk en 

voortschrijdend inzicht kan er toe leiden dat het 

werkplan wordt bijgesteld.  

In de zomer hebben ds. Nijsse en het moderamen van 

de kerkenraad, ondersteund door consulent  
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ds. van Meijeren, overlegd over het werkplan. Het 

resultaat is voorgelegd aan en goedgekeurd door de 

kerkenraad. De eerste vraag tijdens het overleg was: 

wat doet een dominee nou eigenlijk? Een dominee 

doet domineesdingen, maar wat zijn dat dan? Op de 

voorstelavond in juni zijn er al enkele zaken naar 

voren gekomen die voor de gemeente belangrijk zijn: 

voorgaan in diensten en pastoraat. Maar een predikant 

doet meer. Een predikant verzorgt ook toerusting 

(onderwijs). Het kan hierbij gaan om het zelf leiden 

van bijbelkringen, gemeente-avonden of catechisatie 

maar ook om het toerusten van anderen om dit werk 

te kunnen doen. Daarnaast moet een predikant ook 

zelf ‘gevoed’ worden: een deel van de aanstelling 

wordt vrijgemaakt voor studie en begeleiding. 

Tenslotte is een predikant ook bestuursmatig en 

beleidsmatig actief. Om met dit laatste te beginnen: Of 

een predikant nu fulltime of parttime in dienst is, voor 

kerkenraadsvergaderingen, collegiaal overleg en 

dergelijke taken is een aantal uren nodig. Natuurlijk 

kan de kerkenraad hierbij ondersteunen (bijvoorbeeld 

door de taak van voorzitter bij iemand anders neer te 

leggen of door een vrijwilliger te vinden voor de 

wijkberichten in Kerkbrink). Ook de Algemene 

Kerkenraad zal parttimepredikanten, zeker in hun 

eerste jaar, ontzien als het gaat om bovenwijkse 

taken. 

Zoals op de kennismakingsavond al bleek, is het 

voorgaan in de diensten voor de gemeente belangrijk, 
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evenals pastoraat. Het merendeel van de invulling van 

het takenpakket van ds. Nijsse zal dan ook hier uit 

bestaan. Er is gekozen om de verhouding tussen 

pastoraat en preken ongeveer gelijk te houden als bij 

een voltijdspredikant. Met andere woorden: u kunt van 

ds. Nijsse verwachten dat hij ongeveer de helft van het 

aantal diensten zal doen dat een voltijdspredikant 

doet. Dat is wel een dingetje om in de gaten te 

houden: voor een voltijdspredikant staan 34 

zondagsdiensten per jaar. De helft daarvan is 17. 

Hierbij komen nog wel drie diensten op feestdagen die 

niet op zondag vallen. Dit lijkt misschien weinig maar 

een sterkere keuze voor het leiden van diensten zou 

ten koste gaan van het pastoraat.  

Al met al ziet de werkverdeling van ds. Nijsse er 

grofweg als volgt uit: 30% leiden diensten, 30% 

pastoraat, 10% vorming en toerusting, 10% verplichte 

scholing, 20% bestuurswerk, vertegenwoordiging en 

overige werkzaamheden.  

Tenslotte wil ik er op wijzen dat de bovenstaande 

verdeling door de kerkenraad is besloten en dat de 

kerkenraad ook de verantwoordelijkheid heeft om goed 

in de gaten te houden of de gekozen verdeling werkt 

en deze eventueel aan te passen. Mocht u dus 

opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u hiervoor 

terecht bij de kerkenraad.  

     Han Monsees, voorzitter 
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Huisvesting ds. Willem Nijsse 

Nadat Willem Nijsse definitief ons beroep heeft 

aangenomen en zelfs heeft aangegeven graag zo snel 

mogelijk naar Hilversum te verhuizen was en ben ik 

zeer verheugd. Vanuit de beroepingscommissie en de 

kerkenraad heb ik al meerdere gesprekken en 

overleggen met hem mogen voeren en ik ben er van 

overtuigd dat hij goed bij onze gemeente zal 

aansluiten. 

Echter valt het voor hem nog niet mee om een 

geschikte en betaalbare woonruimte te vinden. Voor 

iemand die geen wachttijd bij de Hilversumse 

woningcorporaties heeft opgebouwd en startend op de 

woningmarkt is, is het vrijwel ondoenlijk om voor 

minder dan € 1.200,- per maand een simpel 

appartement te huren. Met een dienstverband van 

50% en daarbij dus ook een salaris van 50% is het 

geen ingewikkelde rekensom dat zoiets onhaalbaar is. 

Daarom zou ik graag onderzoeken of het mogelijk is 

om als gemeenteleden een woning aan te kopen die 

we daarna voor een net maandbedrag aan Willem 

Nijsse kunnen verhuren. Uiteraard is daar een 

passende administratieve vorm voor nodig, waarin alle 

afspraken goed worden gedocumenteerd en zal er een 

duidelijke huurovereenkomst met overzichtelijke 

afspraken gemaakt moeten worden. Een eerste 

inventarisatie heeft al getoond dat daar goede vormen 

beschikbaar voor zijn. 
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Ik stel me voor dat als er 20 gemeenteleden zijn die 

voor € 10.000,- willen meedoen, er een prima woning 

voor Willem Nijsse aangekocht kan worden. Niet om 

een mega-rendement te maken, maar om als 

gemeente zorg te dragen voor een snelle en soepele 

huisvestiging voor de predikant waar we al zo lang op 

gewacht hebben. Uiteraard moet er ook goed gekeken 

worden welk rendement dan wel nodig en acceptabel 

is. Daar moeten we als deelnemers goed met elkaar 

over in gesprek gaan.  

Hierbij dan ook het verzoek aan ieder die hier wellicht 

in geïnteresseerd is of meer informatie over wenst te 

ontvangen even contact met mij op te nemen via 06-

52633290 of maurice@diependaalsekerk.nl. Echt 

spoed is niet aan de orde, maar omdat er ook nog wel 

wat tijd zal gaan zitten in overleg en administratie 

hoor ik graag voor 30 september van u. 

             Als betrokken gemeentelid, Maurice de Jong 

 

Terugblik gemeente-avond 17 juni 

Op 28 maart hebben we samen benoemd dat we 

vooral behoefte hebben aan meer vrijwilligers, een 

predikant en meer ambtsdragers. Een predikant is al 

gelukt, daarover is al veel gecommuniceerd en elders 

in dit Diependaalcontact leest u daar nog veel meer 

mailto:maurice@diependaalsekerk.nl
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over. Vrijwilligers en ambtsdragers blijkt wat lastiger, 

al doen heel veel mensen gelukkig al veel. 

Op 17 juni hebben we opnieuw een fijne gemeente- 

avond gehad, als vervolg op de gemeente-avond van 

28 maart. Deze keer hebben we gesproken over wat 

wij als gemeente nodig hebben om op korte termijn te 

blijven functioneren. 

De zoektocht naar nieuwe ambtsdragers is urgent 

omdat we vanuit de landelijke kerk verplicht zijn aan 

een minimum aantal ambtsdragers te voldoen. 

Verderop in dit Diependaalcontact leest u over het 

afscheid van Han Monsees die na 13 jaar lid te zijn 

geweest van de kerkenraad en 5 jaar voorzitter geen 

nieuwe periode aan mag gaan. Vrijwilligers zijn onder 

andere nodig om met een kleine kerkenraad te kunnen 

functioneren, maar we zien ook dat sommige mensen 

best zouden willen stoppen met taken die ze al heel 

lang uitvoeren. Dat betekent dan automatisch dat we 

wel nieuwe vrijwilligers nodig hebben om deze taken 

over te nemen.  

Ook hebben we op deze avond gesproken over 

priesterschap en welke, misschien minder abstracte, 

taken we ook zelf kunnen invullen in plaats van alles 

van de voorganger te verwachten. 

Het was een avond die zich kenmerkte door een open 

houding en fijne groepsgesprekken door alle 

aanwezigen. Na de zomer zal er nog een 
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gemeenteavond zijn waarin we ons juist wat meer 

willen richten op de langere termijn. We hopen u ook 

daar te ontmoeten. 

Namens de kerkenraad, Annemarie Biebericher en 

Maurice de Jong 

 

Time to say goodbye 

In 2006 werd ik gevraagd om scriba te worden van 

onze wijkkerkenraad. Ik vond het een hele klus voor 

een nog-net-geen-30-jarige, maar ik zou het niet 

alleen hoeven te doen dus ik heb ja gezegd. Inmiddels 

zijn we zo’n 13 jaar verder en zit ik in de blessuretijd 

van mijn ambtsdragerschap. Immers: de kerkorde 

staat slechts drie termijnen van vier jaar (met wat 

uitloop) toe. Tijd dus om terug te kijken. 

De eerste vraag die bij me op komt, is of ik, als ik alles 

van te voren had geweten, ook ja had gezegd. 

Natuurlijk is dat een hypothetische vraag maar toch. 

Hoe langer ik er over nadenk, hoe stelliger ik word. 

Ook in dat geval zou ik ja gezegd hebben. Dat 

betekent niet dat de afgelopen dertien jaar altijd leuk 

zijn geweest. Niet altijd, maar vaak wel. Het betekent 

ook niet dat de afgelopen dertien jaar altijd makkelijk 

zijn geweest. Soms wel, maar soms ook werd er een 

flink beroep gedaan op geduld, inventiviteit, 
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volharding, incasseringsvermogen. En vooral ook op 

vertrouwen.  

Waar het voor mij al die tijd om draaide, was de 

combinatie van verantwoordelijkheid en 

afhankelijkheid. En om de combinatie van roeping en 

vertrouwen. En dat is ook meteen het grote verschil 

met bestuurslid zijn van een voetbalclub of een VVE: 

de Kerk is niet zomaar iets, de Kerk is het Lichaam van 

Christus. Dat geeft een gevoel van 

verantwoordelijkheid. Maar ook een gevoel van 

afhankelijkheid. Enerzijds zijn wij in het hier en nu de 

mensen die de beslissingen nemen, anderzijds zijn we 

ook maar radertjes in het grote Plan van alle tijden en 

plaatsen.  

Het geeft ook een gevoel van roeping. Als ledemaat 

van het Lichaam voel ik me geroepen om mijn bijdrage 

te geven. Dat vond ik soms best moeilijk, zeker op de 

momenten dat het even wat minder liep in de kerk. 

Kan ik het wel? Weet ik het wel? Wat me er doorheen 

heeft geholpen is het vertrouwen. Het vertrouwen niet 

overvraagd te worden. Maar ook het vertrouwen dat 

het goed komt, als we niet onze eigen zin doordrijven 

en onze eigen plannen najagen maar luisteren naar 

wat God van ons vraagt. 

In dertien jaar tijd is een hoop gebeurd. Mooie dingen: 

twee vacatureperiodes die leidden tot twee nieuwe 

predikanten, Vitamine G geboren zien worden, zien 

opgroeien en het huis uit zien gaan. Maar ook de 



29 
 

ontwikkeling van “gewapende vrede” in de Algemene 

Kerkenraad naar hartelijke samenwerking en echte 

belangstelling voor elkaar. Minder mooie dingen ook: 

een krimpende gemeente, steeds minder predikanten 

en iets waar ik me het meest zorgen over maak: 

steeds minder ambtsdragers. 

Toen ik aantrad telde de kerkenraad zo’n twaalf leden. 

Nu is het de helft. Dat doet pijn, juist omdat de 

gemeente als geheel zich de afgelopen jaren heeft 

ontwikkeld tot een kleine maar wel levendige 

gemeente die zich bewust is van haar zwakke plekken 

maar ook mooie en sterke kanten heeft. Een gemeente 

ook die uniek is en zijn plek heeft binnen Protestants 

Hilversum. Kortom, een gemeente die het verdient te 

blijven bestaan. Maar daar is wel bestuurskracht voor 

nodig. En een nieuwe voorzitter.  

 

Ik hoop dat die bestuurskracht behouden blijft, dat 

kerkenraadsleden komen en gaan maar dat de 

gemeente blijft bestaan. Ik wens de kerkenraad veel 

wijsheid toe en ik hoop mijn steentje in een andere rol 

te blijven bijdragen. 

Han Monsees    
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Doopdienst 6 oktober 2019 

Op zondag 6 oktober 2019 zal onze dochter Mieke 

tijdens de 10-uurs dienst worden gedoopt door onze 

nieuwe voorganger ds. Willem Nijsse. Graag nodigen 

wij u allen uit voor deze bijzondere dienst. 

Bijzonder voor ons, omdat we graag onze kinderen 

binnen de Diependaalse gemeente willen laten 

opgroeien en onderwijzen. Daar bent u voor ons een 

belangrijk onderdeel van. Maar ook bijzonder dat 

Mieke niet door een gastpredikant, maar door onze 

eigen nieuwe wijkpredikant gedoopt zal worden. 

Samen met leden van de Diependaalse kerk, Vitamine 

G en onze familie en vrienden hopen we op een mooie 

dienst waarin ook het Muziekteam zal spelen.  

Graag tot 6 oktober! 

Familie de Jong (Maurice, Karina, Gijs en Mieke) 
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Jaarthema ‘Rondom Jezus’ 

Op initiatief van het Ministerie van Predikanten (dat is 

de vergadering van alle predikanten) heeft de 

Protestantse Gemeente te Hilversum voor het eerst 

een jaarthema gekozen dat in alle wijken aandacht 

krijgt: Rondom Jezus. 

Ook in de Diependaal willen we aandacht besteden aan 

het thema. Het is met net een nieuwe predikant voor 

ons nog wat lastig om op volle kracht mee te draaien, 

maar waar het kan, zullen we aansluiten. De eerste 

activiteiten hebben te maken met de “Ik-ben-woorden” 

die Jezus heeft uitgesproken. Verschillende 

predikanten zullen hierover een preek voorbereiden en 

deze niet alleen in hun eigen kerk, maar ook in andere 

kerken houden. In onze kerk kunt u in oktober en 

november luisteren naar preken van onze 

wijkpredikant ds. Nijsse, ds. Weimar en ds. Zeilstra.   

Via Kerkbrink en een speciale website wordt u op de 

hoogte gehouden over de activiteiten die in het kader 

van het thema ‘Rondom Jezus’ in de Hilversumse 

kerken worden gehouden. Alle activiteiten zijn 

nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor leden van de wijk 

waar het plaatsvindt, maar voor alle belangstellenden 

van binnen en buiten de PgH. Er staan veel mooie 

activiteiten op het programma, van harte aanbevolen! 
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Nieuws van de Stichting Diependaal 
 
Klussengroep 
Misschien is het opgevallen dat het grind aan de kant 

van de fietsenstalling er prachtig uitziet. Er is namelijk 

een nieuwe lading grind besteld en door de 

klussengroep mooi egaal verdeeld over het terrein. 

 

Op maandagmiddag is niet alleen de klussengroep 

actief maar is er altijd een aantal vrouwen aanwezig 

dat de schoonmaak op zich neemt. Vegen, dweilen, 

stofzuigen en alles wat verder nodig is.  

Daarna drinken we gezellig met de mannen koffie of 

thee. 

Denkt u, nou dat lijkt me ook wel wat, kom eens 

kijken. 

Elke maandag vanaf 13.30 uur. 

 

Verbouwing kinderruimten 

Al eerder hebben we u gemeld bezig te zijn met het 

verbouwen van de kinderruimten. We brengen u er 

graag van op de hoogte, dat de aannemer eind 

september 2019 zal beginnen met het verbouwen van 

de kelder. Er komt onder andere een nieuwe toegang 

tot de kelder (direct aangesloten op de achterzaal), 

een toilet in de kelder, nieuwe verwarming, nieuwe 

vloeren en een nieuwe tussenwand tussen de 

kinderruimte en de achterzaal. 
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Wanneer dat gereed is wordt de start gemaakt met de 

huidige kinderruimte. De weken dat de kinderruimte 

dan niet te gebruiken is kan hiervoor de verbouwde 

kelder gebruikt worden. 

Ondanks dat de aannemer probeert om alle zondagen 

alles weer netjes te hebben zal het onmogelijk zijn dat 

u hier geen hinder van zal ondervinden. We hopen dat 

u hier begrip voor heeft en we daarna snel van de 

vernieuwde ruimten gebruik kunnen gaan maken. 

Mocht u tijdens de verbouwing klachten of vragen 

hebben dan vernemen we dit graag van u via Atie van 

Woerekom of Maurice de Jong. 

Hierbij ook een impressie van de nieuwe 

kinderruimten. 

 

kinderruimte     kelder 
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Verantwoording van de ontvangsten 
 

INGBANK    ABNAMROBANK 
 
25/5  €   10,00  27/5  €   30,00 

25/6  -    10,00  28/5  -    15,00 
25/7  -    10,00  25/6  -    30,00 

  ----------  28/6  -    15,00 
  €    30,00  29/7  -    30,00
     29/7  -    15 ,00

       -----------
       €  135,00

  
Alle gevers hartelijk dank. 
. 

Via ds. G.J. Wisgerhof €    20,00 
 

Totaal   €  185,00   
 
Uw giften zijn van harte welkom op 

 
1.  NL89INGB0000431426 

 
2.  NL72ABNA0491273630  
 

t.n.v. Stichting tot behoud van de Diependaalse kerk 
 

3. in de groene bussen 
 
Atie van Woerekom 

Hyacintenlaan 55 
1215 BB Hilversum 

Tel. 035-6216187 
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Besluiten Kerkenraad 

 
De kerkenraad heeft besloten in elke uitgave van het 

Diependaalcontact de gemeente te informeren over de 

besluiten die zijn genomen. Hiermee hoopt de 

kerkenraad, dat de besluitvorming transparanter en 

inzichtelijker wordt en daarmee de ‘afstand’ tot de 

dagelijkse werkzaamheden in de gemeente wordt 

verkleind. De meeste onderwerpen worden elders in 

Diependaalcontact verder toegelicht.  

Als u vragen of opmerkingen heeft over de besluiten 

die worden vermeld, dan kunt u contact opnemen met 

de voorzitter of de scriba.  

 

Besluiten 23 juli 2019 

1. De bevestigingsdienst van ds. Willem Nijsse vindt 

plaats op 15 september en zal beginnen om 15.00 uur. 

2. De consistorie wordt ingericht als multifunctionele 

ruimte, maar primair als werkruimte voor ds. Willem 

Nijsse. Hiermee zal de consistorie ‘minder toegankelijk’ 

worden voor gemeenteleden. 

3. Het werkplan van ds. Nijsse is vastgelegd, zodat 

duidelijk is hoe hij zijn tijd zal verdelen over de 

verschillende taken. 

4. De Diependaalsekerk doet mee in het jaarthema 

van de PgH ‘Rondom Jezus’.  

5. Eind augustus zullen opnieuw de vacatures binnen 

de kerkenraad onder de aandacht van de gemeente 

worden gebracht.  
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6. Bij het uitnodigen van gastpredikanten werken we 

met een voorkeursshort-list. Daarnaast wordt er naar 

gestreefd twee keer per jaar een van de andere PgH-

predikanten uit te nodigen om voor te gaan in de 

dienst. Daarnaast zijn er de gebruikelijke gezamenlijke 

diensten met de Bethlehemkerk.  

7. De kerkenraad maakt een aanvang met het 

opstellen van een beleidsplan, waarbij onze 

confessionele identiteit als uitgangspunt wordt 

genomen. 

 

Namens de kerkenraad, Annemarie Biebericher 

 

Seizoen 2019 - 2020 

Ook voor het seizoen 2019-2020 staan er weer allerlei 

avonden en activiteiten gepland. Hieronder een greep 

uit de mogelijkheden en bij wie er meer informatie 

opgevraagd kan worden. En er zullen vast nog meer 

mooie activiteiten en avonden georganiseerd worden 

waar u later van op de hoogte gebracht zal worden. 

GemeenteGroeiGroepen 

Een GemeenteGroeiGroep is een bijeenkomst van een 

kleine groep personen. De groep komt elke 2 of 3 

weken bij elkaar in een Hilversumse huiskamer en 

praat over de Bijbel en geloof in het dagelijkse leven. 

Het is een waardevolle toevoeging op het gemeente-

zijn en een mooie manier om elkaar beter te leren 

kennen. Ook toegankelijk voor mensen die niet 
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betrokken zijn bij de Diependaalse kerk of Vitamine G. 

Meer informatie bij Kaj ten Voorde – 

ggg@diependaalsekerk.nl 

Diependaal-Vocaal 

Diependaal-Vocaal is het gelegenheidskoor van de 

Diependaalse kerk. Jaarlijks wordt er in 2 kerkdiensten 

een bijdrage geleverd en in de weken ervoor wekelijks 

gerepeteerd. Onder begeleiding van professionele 

muzikanten wordt er vooral ook veel gezelligheid 

ervaren op deze avonden. 

Meer informatie bij Karina de Jong – 

karina@diependaalsekerk.nl 

Fietsclub Diependaal 

De Diependaalse kerk heeft een fietsclub voor 

senioren. Elke dinsdag (m.u.v. de wintermaanden) 

wordt er een mooie fietstocht uitgezet, die zowel met 

een elektrische als een normale fiets gereden kan 

worden. Tijdens deze tochten hebben we altijd een 

koffiestop en gebruiken een lunch in een restaurant. In 

de wintermaanden proberen we bij goed weer te 

wandelen. 

Meer informatie bij Theo Biebericher – 

theo@diependaalsekerk.nl  

A Taste Of Christmas 

Elk jaar op een zaterdagavond in december wordt er 

een mooie bijeenkomst voor leden en buurtbewoners 

georganiseerd in de Diependaalse kerk. Hierbij is alle 

praktische hulp van harte welkom. Meer informatie 

mailto:ggg
mailto:karina@diependaalsekerk.nl
mailto:theo@diependaalsekerk.nl
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hierover leest u elders in dit Diependaalcontact. 

Meer informatie bij Maurice de Jong of Els de Kruijf-

Satter – kerst@diependaalsekerk.nl 

Bijbelstudie 

Dit najaar zal er door ds. Willem Nijsse een 

bijbelstudie gegeven worden. Het onderwerp is nog 

niet vastgesteld, maar het is wel zeker dat het weer 

interessant, leerzaam, verdiepend en opbouwend zal 

zijn. De avonden zijn om de vier weken op 

donderdagavond van 20:00 tot 22:00 uur. 

Meer informatie en/of aanmelden bij Han Monsees – 

han@diependaalsekerk.nl 

Micha cursus 

We hopen ook in het voorjaar van 2020 weer een 

nieuwe  Micha-cursus te starten. Ook deze keer gaan 

we ontdekken wat je kleine daden dichtbij en ver weg 

voor grote gevolgen kunnen hebben om de wereld 

rechtvaardiger te maken. In het Diependaalcontact van 

april 2020 komt er meer informatie. 

Meer informatie bij Maurice de Jong – 

maurice@diependaalsekerk.nl 

Triades 

Ook in het nieuwe seizoen gaan de Triades door. 

Triades zijn drietallen die elkaar helpen te groeien in 

geloof. Per groep wordt de behoefte en werkwijze 

besproken. 

Meer informatie bij Jan-Reindert Voogdt – 

triades@vitamineG.net 

mailto:kerst@diependaalsekerk.nl
mailto:han@diependaalsekerk.nl
mailto:maurice@diependaalsekerk.nl
mailto:triades@vitamineG.net
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HA-viering in kleine kring 
 

Op maandag 16 september a.s. wordt in de 

Bethlehemkerk weer een Avondmaalsviering in kleine 

kring georganiseerd.  

Deze viering is bestemd voor gemeenteleden die niet 

(meer) de diensten op zondagmorgen kunnen 

bijwonen.  

Bij deze viering zijn ook leden van de Diependaalse 

kerk van harte welkom. 

Het is fijn als u zich vooraf even aanmeldt bij Reintje 

Hofman (tel.: 6219030).  

We gaan ervan uit dat u of op eigen gelegenheid komt 

of dat u cq. iemand van de Diependaalse kerk het 

vervoer regelt. 

De viering o.l.v. ds. Jetty Scheurwater begint om 

14.30 uur. Om ca. 15.00 uur drinken we gezamenlijk 

koffie of thee. 

  

    Herma Bosma (Bethlehemkerk) 
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Leerhuis voor diakenen en belangstellenden   

 

Op 29 oktober, 12 november en 26 november 2019 

wordt er een leerhuis georganiseerd voor diakenen en 

belangstellenden in de Regenboogkerk, van 20.00-

22.00 uur. In het leerhuis zullen onderwerpen aan de 

orde komen als globalisering, spiritualiteit en 

gerechtigheid. Alle gemeenteleden van de Protestantse 

gemeente Hilversum en ook anderen zijn welkom. U 

kunt zich opgeven bij ds. Jurjen Zeilstra, 

zeilstar@xs4all.nl.  

Meer informatie kunt u vinden op de website van de 

Diependaalsekerk en de Regenboogkerk.    

 

Giften 

 

Via Arja Biebericher sr. € 50,- en € 20,--, t.b.v. 

respectievelijk de wijkkas en Laleaua. 
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Koor Diependaal-Vocaal 

Diependaal-Vocaal is het gelegenheidskoor van de  

kerk. Jaarlijks wordt er in twee kerkdiensten een 

muzikale bijdrage geleverd en in de weken ervoor 

wekelijks gerepeteerd onder leiding van Co van der 

Kolk (dirigent) en Dianne Heijstee (pianiste). 

Ook komende Kerst zal het koor weer een bijdrage 

leveren tijdens de kerkdienst op 1e kerstdag. Om 

hierop voor te bereiden beginnen de repetities op 

maandag 21 oktober 2019. 

Repetities zijn elke maandagavond van 21 oktober t/m 

23 december en starten om 20.00 uur in de achterzaal 

van de Diependaalsekerk. 

De te zingen liederen zijn nog niet bekend, maar zullen 

voor 21 oktober gecommuniceerd worden naar de 

koorleden. Voor bladmuziek wordt gezorgd. 

We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Talent is 

geen pré, enthousiasme wel.  

Als u mee wilt zingen, kunt u gerust aansluiten op 

maandagavond of even contact opnemen met 

ondergetekende ( karina@diependaalsekerk.nl of 06-

39199296). 

Graag tot ziens tijdens de repetities of in de kerkdienst 

op 1e Kerstdag! 

         Karina de Jong 

mailto:karina@diependaalsekerk.nl
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 Fancy Fair en A Taste of Christmas - 2 grote 

activiteiten  

De komende periode staan er twee grote activiteiten in 

de Diependaalse kerk gepland. Namelijk de Fancy Fair 

op 9 november 2019 (10:00 – 14:00 uur) en A Taste 

Of Christmas op 7 december 2019 (16:00 – 20:00 

uur). In beide gevallen een heel goede manier om 

mensen uit de wijk te ontvangen en soms van nog wat 

verder weg, die we normaal gesproken niet in de kerk 

zien. Een kans voor ons als kerk en gemeente om te 

laten zien wie we zijn en wat we doen. In beide 

activiteiten trekken de Diependaalse kerk en Vitamine 

G samen op. 

Zowel de Fancy Fair als A Taste Of Christmas zijn 

waarschijnlijk bij de meeste mensen wel bekend. Toch 

zijn er ook nieuwe ontwikkelingen. De Fancy Fair is 

voor het eerst sinds een aantal jaren weer oud 

vertrouwd zoals voorheen. Een belangrijke verandering 

is het doel van de opbrengst van de Fancy Fair. Deze 

wordt nu verdeeld tussen de Stichting Diependaal en 

Stichting Laleaua (de school voor Roma-kinderen in 

Roemenië).  

A Taste Of Christmas was vorig jaar voor het eerst in 

de vorm van een kerstmarkt in plaats van een 

maaltijd. Dit concept wordt verder uitgewerkt en ook 

dit jaar in deze vorm opgezet. 
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Voor beide activiteiten zijn veel mogelijkheden om, in 

meer of mindere mate, een bijdrage te leveren en mee 

te helpen. Dat kan bijvoorbeeld in de opbouw, op de 

dag zelf, maar ook door actief mensen uit te nodigen 

of gewoon aanwezig te zijn voor een praatje en een 

goede sfeer.  

Hieronder een overzicht van dingen waarvoor er 

mensen nodig zijn, die het leuk vinden mee te helpen 

en een bijdrage te leveren: 

Fancy Fair 

 - levering van goed verkoopbare spullen (graag zoveel 

   mogelijk bewaren tot november) 

 - opbouwers in de week voorafgaand  

 - bakkers voor taart/cake 

 - verkopers op de dag zelf 

 - mensen die het leuk vinden te zorgen voor een  

   gezellige sfeer 

 - afbrekers aan het eind van de dag 

 

A Taste Of Christmas 

 - bediening / hulp op de avond zelf 

 - opbouwers op de dag voorafgaand 

 - invulling van een marktkraam 

 - afbrekers aan het eind van de dag 

 - financiële steun om de avond gratis aan te kunnen  

   bieden 
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Wij hopen dat u deze data in uw agenda schrijft en wilt 

nadenken of u mee wilt helpen. Wilt u zich dan bij één 

van ondergetekenden melden? Het is fijn om alvast 

een beeld te hebben van hoeveel mensen er mee 

willen doen. Ook voor vragen kunt u ons uiteraard 

benaderen. 

In Diependaalcontact van juni 2019 leest u 

uitgebreider over beide activiteiten en over de plannen 

en de mogelijkheden om mee te helpen. 

Annemarie Biebericher / Lianne de Jong / Lieke 

Sonderman voor de Fancy Fair.  

fancyfair@diependaalsekerk.nl 

Maurice de Jong / Els Satter voor A Taste Of Christmas 

kerst@diependaalsekerk.nl / 06-52633290 

 

Van Vitamine G 

Graag praten wij u binnenkort bij over Vitamine G in 

het nieuwe seizoen. Vanwege de inleverdatum van 

Diependaalcontact zal dat gebeuren door een aantal 

exemplaren van de Vitamine G-nieuwsbrief aan 

u op papier ter beschikking te stellen. Deze 

nieuwsbrief kunt u eind augustus op de informatietafel 

aantreffen, alvast veel leesplezier.  

 

Kaj ten Voorde 

mailto:fancyfair@diependaalsekerk.nl
mailto:kerst@diependaalsekerk.nl
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Roemenië-reis 2020 

 

Voor de vierde keer zal er vanuit onze wijkgemeente 

Diependaal en Vitamine G een reis worden 

georganiseerd naar Roemenië, naar de school van 

Stichting Laleaua. 

 

Wanneer?   

Voorjaarsvakantie, van 22 februari tot en met 29 

februari 2020. 

 

Waar?   

De school van Laleaua in Tarnaveni, Roemenië. 

 

Wat gaan we doen?   

Activiteiten samen met de kinderen op school; en 

klusjes in en rondom het gebouw en/of andere zaken. 

 

Wie?   

Iedereen die meewil, kan zich opgeven. Er is wel een 

maximum aan het aantal deelnemers per keer. Als u 

deze keer niet in de gelegenheid bent om mee te gaan 

of de reis is vol, er volgen zeker nog meer reizen.  

 

Uiterlijk aanmelden? Graag aanmelden uiterlijk  

15 oktober bij ondergetekende 

(annemarie@vitamineg.net) 

 

 

 

http://mps.kpnmail.nl/invalidurl.gif
http://mps.kpnmail.nl/invalidurl.gif
javascript:handleMailto('mailto:annemarie@vitamineg.net');return%20false;
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Hoeveel kost zo’n reis?  

Dit is sterk afhankelijk van de prijs van de vliegtickets 

(Wizzair). 

Tot op heden is de ervaring geweest, dat de kosten 

voor een hele week ongeveer tussen de 350 en 550 

euro bedragen per persoon. Dit is inclusief reis, eten 

en drinken, hotel, vervoer ter plekke. 

 

Waarom mee gaan?  

Het bijzondere van deze reizen is, dat het zoveel moois 

oplevert. Niet alleen voor de kinderen die enorm 

genieten van de gezelligheid en aandacht, maar ook 

voor u als bezoeker. De vrolijkheid op school van het 

team en van de kinderen is aanstekelijk. Het evangelie 

krijgt er handen en voeten. De deelnemers van de 

reizen vertellen tot nu toe allemaal, dat hun geloof 

door de reizen is veranderd en versterkt. 

Wij leven hier in Nederland in een maatschappij, die 

wordt overschreeuwd door de media, de welvaart en 

ons drukke bestaan. Geloven is daarmee niet 

makkelijker geworden. Het gaat in tegen de seculiere 

druk van de maatschappij. Krijgt God nog wel ruimte 

in ons drukke bestaan? 

Daarom kan het soms verrijkend zijn om plekken te 

bezoeken waar het evangelie zo’n duidelijk verschil 

maakt, je ziet het als het ware voor je neus gebeuren. 

De liefde van Jezus is voelbaar, de hulp aan de armen 

zichtbaar en het geloof tastbaar. Het kan emotioneel 

zijn, maar roept tegelijkertijd ook vaak veel vreugde 

op. 
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We delen als groep onze ervaringen tijdens de reis met 

elkaar en lezen samen uit de Bijbel. Het zijn mooie 

momenten, die vaak in het geheugen geprent blijven. 

Wellicht dat u twijfelt om mee te gaan, omdat u het 

niet prettig vindt geconfronteerd te worden met de 

leefomstandigheden van deze kinderen. Dat is goed te 

begrijpen, want het is ook niet niks. Het is een 

onvoorstelbare realiteit, die vrijwel niemand onberoerd 

laat. Het zou daarnaast een absurde gedachte zijn, als 

wij als westerlingen de ellende komen bekijken van 

deze bevolkingsgroep. 

Het is daarom goed te weten, dat wij slechts bij 

uitzondering de wijk in gaan, en altijd alleen met het 

busje van de school en dus op afstand. 

De reis is juist bedoeld om te zien en om zelf mee te 

maken wat er op de school van Laleaua wordt gedaan 

en om samen met de kinderen plezier te hebben. 

En daarmee een beeld te krijgen van waar de collecte-

opbrengsten en uw andere giften naar toe gaan. 

 

Het grootste deel van de week zullen wij in en rondom 

de school zijn. We logeren in een hotel in het centrum 

van Tarnaveni. Alleen het ervaren en zien van het 

Roemeense leven is al een belevenis op zich. Niet alles 

is zo strak georganiseerd als in onze westerse 

maatschappij. Het communistische denken is nog 

geregeld te herkennen. Toch is het een prettige 

omgeving. De mensen zijn vriendelijk en het is er 

minder hectisch. De meeste spullen die wij in 

Nederland gewend zijn, zijn ook daar te koop.  
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De reis sluiten we traditiegetrouw af met een dagje uit, 

zodat u ook kunt genieten van het prachtige 

Roemeense landschap en de cultuur. Het is altijd 

hartstikke gezellig! 

Denkt u erover na?  

 

Namens werkgroep Laleaua Hilversum,  

Annemarie Biebericher   

 

De onbekende ansichtkaartenschrijver 

Het lijkt wel een soort mysterie te worden, een verhaal 

dat niet onder doet voor de boeken van Agatha 

Christie.   

Een aantal ouderen in onze gemeente keken deze 

zomer verrast op, toen zij in hun brievenbus een 

ansichtkaart zagen glimmen. De een kreeg een 

ansichtkaart uit Vlieland, de andere een uit 

Schiermonnikoog of Nunspeet. En wat blijkt, vorig jaar 

rolden er ook al ansichtkaarten in de brievenbus, bij 

andere ouderen. Van wie komen deze kaarten toch? 

Wie reist heel Nederland door en denkt dan ook nog 

aan de ouderen in onze wijkgemeente? Op de kaarten 

staat geen naam, alleen een zomergroet van de 

Diependaalse kerk. De ouderen waarderen het zeer en 

willen deze kaartverstuurder hartelijk bedanken voor 

de kaart. 
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Kopij Diependaalcontact december 2019 

 

Uw kopij voor het volgende Diependaalcontact kunt u 

tot uiterlijk 9 november naar mij mailen via het 

volgende emailadres: kopij@diependaalsekerk.nl. 

Het is ook mogelijk deze aan mij toe te zenden. 

Mijn adres is: Stieltjeslaan 9, 1222 RC Hilversum. 

 

Theo Biebericher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kopij@diependaalsekerk.nl
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Preekrooster  ( 1 september – 8 december ) 

 
(onder voorbehoud) 

o. = ochtenddienst 10.00 uur        

a. = avonddienst 19.30 uur   

 

01 sept.   o. Ds. G. van Meijeren, ‘s Graveland 

08 sept.   o. Ds. H. Brandsen, Harderwijk 

15 sept.   m. Ds. W. Pieterse, Amstelveen (intrededienst  

                  ds. W. Nijsse), aanvang 15.00 uur 

22 sept.   o. Ds. B. van ’t Veld, Vaassen 

29 sept.   o. Ds. G. Bikker, Harderwijk 

06 okt.     o. Ds. W. Nijsse  

13 okt.     o. Ds. H. Weimar 

20 okt.     o. Ds. G. J. Wisgerhof, Amersfoort 

27 okt.     o. Ds. W. Nijsse 

03 nov.    o. Ds. J. Zeilstra  

10 nov.    o. Ds. A. van Duinen, Oud-Loosdrecht 

17 nov.    o. Ds. G. Bikker, Hardewijk 

24 nov.    o. Ds. W. Nijsse en ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort 

                (eeuwigheidszondag) 

01 dec.   o. Ds. A. de Boer, Utrecht 

08 dec.   o. Ds. W. Nijsse 
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