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Meditatie 

 

Dit seizoen is het jaarthema van de PGH-kerken 

‘Schepping’. Over schepping lezen we op allerlei 

plekken in de Bijbel. Bijvoorbeeld in de brief aan de 

Kolossenzen waar we een hymne vinden uit de Oude 

kerk. Een lied dat werd gezongen over Jezus Christus 

en zijn rol in de schepping van de wereld: 

 

Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, 

eerstgeborene van heel de schepping: 

in Hem is alles geschapen, 

alles in de hemel en alles op aarde, 

het zichtbare en het onzichtbare, 

vorsten en heersers, machten en krachten, 

alles is door Hem en voor Hem geschapen. 

Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. 

Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk, 

Oorsprong is Hij, 

eerstgeborene van de doden, 

om in alles de eerste te zijn: 

in Hem heeft heel de volheid willen wonen 

en door Hem en voor Hem alles met zich willen 

verzoenen, 

alles op aarde en alles in de hemel, 

door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. 

(Kolossenzen 1,15-20) 

 

Dit lied wil zingen dat alles wat die eerste christenen 

zagen en merkten in de wereld met Jezus Christus te 
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maken heeft. De natuur: de zee, de bomen, de lucht 

en de sterren. De cultuur, de maatschappij, de kunst, 

de muziek. En ook de genade en liefde van God. De 

vergeving. Alles wat van belang is in het leven. Alles 

heeft te maken met Jezus Christus. Alles draait om 

hem. Zoals de planeten draaien om de zon. Zo draait 

alles om Jezus Christus. En zo wordt alles verlicht en 

verwarmd door zijn aanwezigheid. En zo is de wereld 

en ons eigen hart een lichte plek, waar Christus’ licht 

schijnt. Hij is het antwoord op al onze grote vragen. 

Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? 

We komen bij Jezus Christus vandaan en we gaan naar 

hem toe. Hij is als de zon voor ons. 

 

Het zijn natuurlijk hele grote woorden. Heel groot. En 

je moet je wel bedenken dat dit een lied is. Geen 

wetenschappelijk verslag over de wereld of zoiets. We 

proberen in de kerk iets te zeggen wat we eigenlijk 

niet kunnen zeggen. En omdat we ook niet stil willen 

blijven gaan we zingen. Je zou bijna zeggen: we 

zingen een liedje. Het liedje van het christelijk geloof. 

Een liedje dat wij zingen tussen alle grote theorieën 

van de filosofie en de wetenschap en de economie en 

de politiek en de reclame. Tussen al die stoere 

verhalen van macht en geld, en you only live once, en 

mijn levensproject. Tussen al die verhalen zingen wij 

een liedje. Een liedje over Jezus Christus. Dat het ons 

gaat om Hem. En dat liedje wordt al 2000 jaar 

gezongen en het heeft miljoenen mensen vrede 

gebracht en genade. En dit zingen blijft altijd te horen. 
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Zoals je een heldere kinderstem hoort zingen door het 

mompelen van een menigte heen. 

 

Het is goed voor een mens om dit lied te gaan zingen. 

We hebben als mensen vandaag de dag de neiging om 

alles om onszelf te laten draaien. Ik ben de zon in het 

middelpunt van mijn wereld. Alles draait toch om mij? 

Het is mijn story. Mijn foto’s op social media. Het is 

mijn leven waar ik zoveel mogelijk uit wil halen. Mijn 

werk en mijn familie. Het is mijn geloof en mijn God 

die ik erbij haal als ik hem nodig heb om een beetje 

gelukkiger te worden. Het is mijn leven dat ik zinvol 

maak en de moeite waard. Het is mijn leven en mijn 

geluk waar het om draait... Het is mijn groepje. Mijn 

land, wij Nederlanders... Wij mensen zijn hier de baas, 

en we plunderen de schepping alsof het onze 

voorraadkast is, met spullen die helemaal van ons zijn 

en alleen van ons. 

 

En dan dit lied. De belijdenis dat het niet draait om 

mij. De wereld is groter dan mijn ego. Ze is veel groter 

dan wat ik kan zien. Ze is veel groter zelfs dan alles 

wat ik kan fantaseren. Het is de ervaring van ‘s nachts 

op je rug liggen in een weiland en de sterren zien. Je 

kijkt in de oneindigheid. En je bent een mens...  

Ik heb maar een kleine rol in een groot en lang 

verhaal. En niet ikzelf ben de hoofdpersoon, maar de 

hoofdpersoon is de Heer: Jezus. Ik begin te zingen dat 

ik met lichaam en ziel, in leven en in sterven, niet 

mijzelf toebehoor. De wereld draait helemaal niet om  
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mij en mijn succes en mijn status en mijn happiness. 

Ik behoor toe aan mijn getrouwe Zaligmaker Jezus 

Christus. En daar mag ik me aan overgeven. Want dat 

is de plek van de mens in het grote verhaal van God. 

 

Zo zingen we ons vrij. We zingen het lied over Christus 

en het opent ons. We beginnen te ademen. Het kleine 

kringetje van ons eigen leventje breekt open. Ons ego 

sterft ergens aan een kruis. En vrij worden we. Vrij en 

open richting Christus. Voortaan leven we voor hem. 

We zien een licht dat in de wereld schijnt. Een licht van 

energie dat alles schiep en alles blijft scheppen en alles 

opnieuw zal scheppen. Het licht van Christus. Het licht 

van de wereld. Dat vrede brengt. Tot alles vrede is. 

 

 

Vanuit de consistorie 

 

In juli/augustus was ik een paar weken op vakantie. 

Met een vriend was ik een weekje in Frankrijk, bij de 

gemeenschap van Taizé. Ik kom daar nu een aantal 

jaren op rij en het is telkens weer een week van 

bezinning en gebed. Stil worden, overwegen wat 

belangrijk is, en ook de horizon verbreden. De 

wereldkerk is zoveel groter dan onze Protestantse Kerk 

in Nederland. Ik ben blij dat ik er ondanks Corona toch 

een week kon zijn. Daarna heb ik nog gewandeld in de 

Achterhoek, ook een mooie hoek van het land. 
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Daarbij kwam in juli het goede nieuws dat ik kon 

blijven wonen als vaste huurder in het appartement op 

de Ruitersweg waar ik sinds maart al woonde. Toen ik 

terugkwam van vakantie kon ik dus officiëel naar deze 

plek verhuizen. Ik ben er erg blij mee. Het is een 

mooi, licht appartement met leuke buren. Daarnaast is 

het dichtbij de wijk van de kerk en aan de goede kant 

van het spoor. Het is prettig om nu te kunnen settellen 

in Hilversum, want daar was ik na een jaar wel aan 

toe. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor het 

meedenken en het gebed hiervoor. Dat heeft me goed 

gedaan. 

 

Het is leuk en inspirerend om weer een nieuw seizoen 

te beginnen met elkaar. We kunnen voorzichtig weer 

wat activiteiten gaan opstarten in de kerk, te beginnen 

met de diensten. Ook de Bijbelkring en de 

jongerengroep gaan weer van start in de kerk, zoals u 

verderop kunt lezen. Ik heb ook een paar nieuwe 

ideeën voor het seizoen. Vanwege Corona blijven die 

nu nog even liggen, maar te zijner tijd hoort u daar 

meer van. 

 

Met hartelijke groet, 

ds. Willem Nijsse 
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Ontmoetingspastoraat voor ouderen 

In dit seizoen wil de kerkenraad beginnen met een 

nieuwe activiteit voor de ouderen in de gemeente. We 

noemen het: ontmoetingspastoraat. De naam zegt 

eigenlijk al veel over de inhoud van de bijeenkomsten. 

Ontmoeting is een belangrijk onderdeel: samen koffie 

drinken, bijpraten, onze vreugde delen, maar ook ons 

verdriet kunnen delen. Daarbij is er elke bijeenkomst 

een thema: zoals een tekst uit de Bijbel of bijvoorbeeld 

een lied of gedicht. Dit wordt ingeleid door degene die 

de leiding heeft en daarbij zijn dan gespreksvragen. 

Die vragen zijn niet gericht op Bijbelstudie, maar gaan 

meer over ons eigen leven en onze eigen ervaringen. 

Op die manier gaan we met elkaar in gesprek. Zo leren 

we elkaar beter kennen en kunnen we er voor elkaar 

zijn als kinderen van God. 

Henk van ter Meij en ds. Willem Nijsse nemen vanuit 

de kerkenraad het initiatief voor deze bijeenkomsten. 

We zouden het fijn vinden als er nog enkele 

gemeenteleden kunnen meedoen met het organiseren 

van deze bijeenkomsten. Als u daar een taak voor 

uzelf ziet, laat het dan aan een van ons weten voor 1 

oktober. We kunnen dan in oktober bij elkaar komen 

om het specifieker in te vullen en ook te bepalen 

wanneer en hoe we op een veilige manier kunnen 

starten in Coronatijd. We horen graag van u! 

Henk van ter Meij 
ds. Willem Nijsse 
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Bijbelkring 

De Bijbelkring gaat weer van start in het gebouw van 

de kerk. Net als vorig seizoen is de tekst voor de 

Bijbelstudie dezelfde als de tekst van de 

dichtstbijzijnde zondag waarop ds. Nijsse voorgaat. Zo 

is de Bijbelstudie een verdieping en een verwerking 

van de kerkdiensten. Hieronder ziet u de data met de 

thema’s die al bekend zijn. (Als ezelsbruggetje voor de 

datum: de Bijbelstudie is elke laatste donderdag van 

de maand.) 

 

24-09-2020 Filippenzen 2 

29-10-2020 Genesis 1 

26-11-2020 Advent 

28-01-2021 Gebed 

25-02-2021 40 dagen tijd 

25-03-2021 40 dagen tijd 

29-04-2021 Nog in te vullen 
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27-05-2021 Nog in te vullen 

 

Zolang de Coronamaatregelen van kracht zijn zitten 

we op minimaal 1,5 meter van elkaar. De avonden 

duren van 20.00-21.30 uur. Halverwege is er een 

pauze van een kwartier waarin op veilige wijze koffie 

en thee wordt geschonken. 

Aanmelden kan bij ds. Nijsse via 

predikant@diependaalsekerk.nl of 06-40794651. 

 

. 

Start normale diensten in de kerk 

 

Na maandenlang alleen online diensten te hebben 

gehad, zullen vanaf begin september elke 

zondagmorgen de deuren van de kerk voor de 

gemeente weer open gaan. Een bijzonder moment. De 

kerkenraad is dan ook blij en dankbaar, dat het 

‘gewone’ gemeenteleven - zij het in aangepaste vorm - 

stapsgewijs weer kan starten.  

Voor de precieze datum en meest actuele informatie 

verwijs ik u graag naar de afkondigingen en de website 

van onze wijkgemeente.  

 

De kerkenraad hecht groot belang aan een veilige 

omgeving en een zorgvuldige voorbereiding. Voor het 

gebruik van de kerk is daarom een gebruiksplan 

mailto:predikant@diependaalsekerk.nl
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opgesteld. Dit plan is gebaseerd op de richtlijnen 

vanuit de landelijke PKN en van het RIVM. Voor meer 

informatie over het plan kunt u terecht op de website 

van onze wijkgemeente. Een samenvatting van het 

gebruiksplan met de belangrijkste punten zal in de 

kerk te vinden zijn. Eind augustus zal tijdens 

oefenmomenten worden bepaald of de richtlijnen uit 

het gebruiksplan goed werken. Aan de hand van deze 

ervaringen zal de precieze startdatum van de diensten 

worden bepaald.  

 

Om de diensten en andere momenten van 

samenkomst zo veilig mogelijk te laten verlopen doet 

de kerkenraad een dringend beroep op allen die willen 

komen. Hoe fijn het ook is om elkaar weer te zien, 

houdt u wel aan de richtlijnen. En volg de aanwijzingen 

op van de coördinatoren, die zich willen inzetten om de 

diensten in goede banen te leiden. Het is ter 

bescherming van u zelf, maar ook van de mensen om 

u heen.  

De kerkenraad realiseert zich, dat niet iedereen het zal 

aandurven om te komen. Laten we elkaar daarin 

vooral respecteren en naar elkaar omzien. Er zal ook in 

de diensten zoveel mogelijk rekening mee worden 

gehouden, dat niet iedereen in de kerkzaal zit. 

 

Namens de kerkenraad, Annemarie Biebericher 
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Faith & Friendship 

 

Faith & Friendship is een jongerengroep van Vitamine 

G en Diependaal samen voor jongeren tussen de 18-25 

jaar. De groep wordt geleid door pionier Kaj ten 

Voorde en ds. Willem Nijsse. Dit seizoen komen de 

belangrijkste thema’s uit het christelijk geloof voorbij. 

We gaan over die thema’s in gesprek door samen een 

tekst uit de Bijbel te lezen. De ervaring van afgelopen 

seizoen was dat dit tot spannende en serieuze 

gesprekken leidt, waarin iedereen wat leert! 

 

We komen dit seizoen weer bij elkaar in de kerk met 

1,5 meter afstand. Normaal gesproken beginnen we 

met een gezamenlijke maaltijd, maar vanwege de 

Coronamaatregelen vervalt dit de komende periode. 

We komen op zondagavonden bij elkaar. Als je 

interesse hebt om mee te doen, app of bel ds. Nijsse 

voor meer info (06-40794651). 

 

 

Besluitenlijst wijkkerkenraad  
 
Op 18 augustus is tijdens de kerkenraadsvergadering 
besloten: 

- dat Eeuwigheidszondag op 22 november - zij het in 
aangepaste vorm - doorgaat.  

- tot vaststelling van het gebruiksplan voor de 
Diependaalse kerk in deze Corona-tijd. 
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Zoekt de Here en leeft 

Als ik mensen vertel naar welke kerk ik ga, dan zeggen 

ze vaak ‘Oh, dat is toch die kerk met “Zoekt de Here 

en leeft” boven de voordeur? Herkent u dat? 

Deze tekst van Amos 5: 6 prijkt al bijna 100 jaar 

boven de ingang van de Diependaalse kerk. Het is een 

aansporing, ook voor ons en voor onze kerk, maar wat 

kunnen wij daarmee? 

Met zijn uitspraak ‘Zoekt de Here en leeft’, roept Amos 

de Israëlieten – die zich van God afgekeerd hadden – 

op om God echt te zoeken. Wij worden ook 

uitgenodigd om God, om Zijn aangezicht te zoeken. 

Dat staat op meerdere plaatsen in de Bijbel.  

Als u dit zo leest, denkt u misschien: “Maar hoe 

kunnen wij God dan echt zoeken?” 

God wil graag een relatie met ons. Hij wil geen 

zakelijke relatie, zoals we die bv. kennen in de 

werksfeer. Wij werken voor de baas, die ons daarvoor 

vervolgens betaalt. God wil met ons een relatie op 

basis van wederzijdse liefde, zoals een Vader met Zijn 

kind.  

God is onze liefdevolle Vader in de hemel, Hij houdt 

zoveel van ons dat Hij Zijn enig geboren Zoon Jezus 

voor ons gegeven heeft. Door wat Jezus voor ons 

gedaan heeft, door Zijn bloed, mogen wij vrijmoedig 
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tot God gaan! God wil ons in Zijn armen sluiten en 

voor ons zorgen.  

Er wordt vaak gezegd dat wij Gods kinderen zijn. Het 

zou kunnen zijn, dat we dat belijden met ons verstand. 

We weten dat we – als gelovigen - Gods kinderen zijn. 

De vraag is echter of wij dat ook zo voelen. 

Zou daar niet de sleutel liggen tot het vinden van God? 

Worden als een kind (Marcus 10: 13 - 16)? Houden wij 

ook van Hem, zoals een kind van z’n vader (en 

moeder) houdt? 

Kinderen zijn onbevangen en volledig afhankelijk van 

hun ouders, op wie ze (als het goed is) blindelings 

vertrouwen. Om ons echt kind te voelen t.o.v. God, 

moeten wij ons eigenlijk klein maken 

(verootmoedigen). Dan kunnen wij ons in kinderlijk 

vertrouwen toevertrouwen aan God, aan Zijn liefde en 

Zijn zorg. Dan gaan we ons afhankelijk weten van Hem 

en we mogen het ook allemaal van Hem verwachten. 

Hij is erbij en Hij wil ons leiden.  

Maar hoe kunnen wij dan een goede en diepere relatie 

met God opbouwen? Toen Jezus op aarde was, bad Hij 

veel om contact te hebben met Zijn Vader in de hemel. 

Laten wij Hem daarin ook navolgen en een biddend 

leven lijden.  

 

Het bidden en ons klein maken, of verootmoedigen 

komt bv. ook terug in:  
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2 Kronieken 7: 14 (NBG): En Mijn volk waarover Mijn 

Naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden 

en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun 

boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun 

zonde vergeven en hun land herstellen.  

Het is een belofte van God aan Israël, maar het geldt 

ook voor de Nieuwtestamentische gemeente. God doet 

hier een belofte die nog steeds geldt, maar Hij vraagt 

daarbij ook wat van ons! Ik geloof, dat als wij als 

Christenen gaan doen wat God hier van ons vraagt, 

dat Hij ons land (geestelijk) gaat herstellen! Hoe mooi 

zou dat zijn, als velen tot Jezus mogen gaan!  

Als wij gaan leven in afhankelijkheid van God en ons 

steeds biddend richten op Hem, bekeren wij ons 

automatisch van boze wegen. Dan zal God ons horen, 

onze zonden vergeven en ons land herstellen!  

Daarnaast geloof ik – kijkend naar Amos 5: 6 – dat we 

veel meer tot bloei komen en gaan leven, als we op die 

manier God zoeken. Dat merk ik in mijn eigen leven 

heel duidelijk en dat gun ik een ieder van harte! 

Arja Biebericher, jr. 
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Collecte na corona-tijd 

Zoals ook al met enige regelmaat is afgekondigd 

hebben we tijdens de weken dat de kerkdiensten niet 

fysiek bij te wonen waren geen collectes gehouden. Er 

zijn zo’n 24 weken geen collectes mogelijk geweest. U 

kunt zich voorstellen dat dit een flinke deuk in de 

begroting van onze kerkelijke organisatie en de door 

ons gesteunde doelen heeft geslagen. Daarom willen 

we graag tijdens de diensten die wel weer fysiek te 

volgen zijn in september een “inhaal-collecte” 

organiseren. 

We hopen daarmee alle ‘achterstand’ weer te kunnen 

inhalen. Wanneer u bijvoorbeeld tijdens normale 

weken € 3,- in de collectezakken doet, hopen we dat u 

nu € 72,- (24x € 3,-) wil doneren. Als u gewend bent 

meer of minder te geven kan u zelf een vergelijkbare 

rekensom maken.  

De verdeling van de collectedoelen is iets aangepast 

ten opzichte van het oorspronkelijke rooster. Hieronder 

een samenvatting daarvan: 

• Een kleiner aandeel naar de lokale kerkelijke 

gemeente (landelijk, centraal en wijkgebonden) 

en een groter aandeel naar de diaconale doelen.  

• Alle specifieke acties van Kerk in Actie worden 

algemeen beschikbaar gesteld aan Kerk in Actie 

omdat de specifieke acties vaak al afgesloten 

zijn. 
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In de kerk vindt u tijdens de komende diensten, naast 

de drie collectedoelen van die week, de mogelijkheid 

om een bedrag in contanten of collecte-bonnen te 

geven. Het is ook mogelijk om deze gift via de 

bankrekening van de wijkkas te laten lopen. Hieronder 

de benodigde informatie. 

Rekeningnummer: NL 33 RABO 0373 7225 16 

ten name van ‘Wijkkas Diependaalse kerk te 

Hilversum’ 

onder vermelding van 

‘collecte na corona’ 

Het is ook mogelijk om deze 

QR-code te gebruiken.  

Namens de kerkenraad, 
Maurice de Jong 

 

 

 

Kopij Diependaalcontact december 2020 
 

Kopij voor het volgende Diependaalcontact kunt u tot  

18 november mailen naar kopij@diependaalsekerk.nl. 

Het is ook mogelijk deze toe te zenden aan  

Theo Biebericher, Stieltjeslaan 9, 1222 RC Hilversum. 

 

 

mailto:kopij@diependaalsekerk.nl
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Bezorgen bloemen 

Al vele jaren worden er elke zondag namens de 

gemeente bloemen bij één van de leden van onze 

gemeente bezorgd. Deze bloemen gaan dan naar 

mensen die iets te vieren hebben, een naaste hebben 

verloren, ziek zijn of ergens voor bedankt worden. 

Voorheen door vaste vrijwilligers, maar al weer een 

aantal jaar door mensen die zich daar tijdens de 

afkondigingen voor aanmelden nadat bekend is 

gemaakt waar de bloemen naartoe mogen gaan. 

Het idee hierachter is dat we zo de taken wat meer 

over de gemeenteleden kunnen verdelen en dat 

iemand de bloemen kan bezorgen wanneer de 

ontvanger in de buurt woont of een bekende is. 

Daarnaast is het voor de ontvanger vaak plezierig even 

iemand uit de gemeente te zien en eventueel een 

gesprekje aan te knopen. Om dit op deze manier vol te 

kunnen houden is het echter wel van groot belang dat 

iedereen af en toe de bloemen wil bezorgen. De 

afgelopen tijd merken we steeds vaker dat het meestal 

dezelfde mensen zijn die dit op zich nemen, of dat er 

zich eigenlijk niemand meldt. Daarom vraag ik u 

vriendelijk om af en toe deze taak op u te nemen 

zodat we als gemeente wekelijks een bos bloemen bij 

één van de leden kunnen bezorgen. 

 

Namens de kerkenraad,  
Maurice de Jong 
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Nieuws van de stichting Diependaal 
 
Er is niet veel nieuws te melden. De gewone 
werkzaamheden gaan op een laag pintje door. 

In het soort perkje aan de voorkant van de 
parkeerplaats is de beplanting verwijderd en in plaats 

daarvan is er grint gestort. Hopelijk zijn we verlost van 
het onkruid dat daar welig tierde. Het eerste blad gaat 

al weer vallen, zeker bij zo'n droge periode. Dus er is 
altijd wel wat te doen buiten. 
Het op afstand koffie/theedrinken hoort er ook weer 

steeds bij. 
 

Verantwoording van de ontvangsten 
 
INGBANK    ABN/AMRO 

25/5  €  10,00  25/5  €  30,00 
25/6  –  10,00  28/5  -   25,00 

27/6  –  35,00  25/6  -   30,00 
07/7  –100,00  29/6  -   25,00 
25/7  –  10,00  27/7  -   30,00 

     28/7  -   25,00 
Totaal    € 330,00 

 
Alle gevers hartelijk dank. 
 

Uw giften zijn van harte welkom op: 
NL89INGB0000431426 

NL72ABNA0491273630 
t.n.v. Stichting tot behoud van de Diependaalse kerk 
in de groene bussen 

 
Atie van Woerekom, Hyacintenlaan 55 

1215 BB Hilversum, tel. 035-6216187 
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Klussenclub 
 
Zoals bekend, heeft de Diependaalse kerk een 

klussenclub die iedere maandagmiddag bij elkaar komt 

en klusjes in en om het kerkgebouw doet. 

Het aantal medewerkers is de laatste jaren erg 

teruggelopen. Dit betekent dat een kleine groep 

mensen de werkzaamheden moet verrichten. Het zou 

bijzonder fijn zijn als de club kan worden uitgebreid 

met enkele enthousiaste mensen. Bent u een handige 

klusser en houdt u van gezelligheid, kom dan eens bij 

ons kijken. Er is altijd iets te doen. De koffie/thee staat 

klaar.  

Wim van der Kolk  
(tel. 06-53847675, e-mailadres: w-vd-kolk@hetnet.nl) 

 

 

Gemeente-avond Protestantse gemeente 

Hilversum  

 

Om alvast te noteren in uw agenda; op 17 september 
a.s. vindt de gemeente-avond van de Protestantse 
gemeente Hilversum plaats. Nadere informatie over de 

invulling van de avond volgt. 
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Bedankjes 

 

Lieve Diependalers, 

Wat een verrassing om, werkelijk een prachtige, kraak 

verse, grote bos tulpen te mogen ontvangen van de 

gemeente Diependaal. Dank u wel! 

De reden hiervoor was dat ik de hele maand april ziek 

was en moest binnen blijven om eventuele besmetting 

te voorkomen. Ik had lang koorts, dus het duurde wel 

lang. Getest op Covid-19 ben ik niet, maar de huisarts 

die mij iedere dag belde, meende dat het Corona was! 

Voor mij was het een wonder dat ik het niet in mijn 

longen heb gekregen, waar ik ook dagelijks voor heb 
gebeden. Dankbaar ben ik dus. 
 

Hartelijke Groet, Annette Hartog 

 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, 

bloemen, e-mails en telefoontjes die ik heb gekregen 

bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis na mijn 

hartinfarct. Ik ben nu aan het revalideren en heb nog 

een lange weg te gaan, maar ik ga positief weer 

verder. Namens Theo, Arja en Annemarie nogmaals 

bedankt, het deed ons goed zoveel reacties te hebben 

ontvangen.    

Arja Biebericher-Beukelaar 

 
Voor de telefoontjes, kaarten en de bloemen van de 

kerk die ik in de corona-tijd heb ontvangen wil ik 

graag iedereen bedanken. 

Mevr. B. Beute 
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Corona en Laleaua 

 

Ook Roemenië is in de ban van Covid-19. De overheid 

stelt daarom steeds verdergaande regels, ook voor de 

scholen. Er wordt anders aangekeken tegen de 

verspreiding van het virus via kinderen dan in 

Nederland. Om in het nieuwe seizoen te kunnen en 

mogen starten eind september, moeten er daarom 

allerlei aanpassingen worden gedaan.  

Voor de kleuterschool betekent dit onder meer, dat 

een groep kleuters tijdelijk zal verhuizen naar het 

nieuwe gebouw, omdat alle kinderen een apart tafeltje 

moeten krijgen op minimaal 1 meter afstand van 

elkaar. Helaas betekent dit dat - zeker in de winter - 

het nieuwe gebouw veel vaker verwarmd moet gaan 

worden. De kinderen krijgen elk een eigen bakje met 

pennen en potloden en ook eigen speelgoed om mee 

te spelen en kinderen vanaf 5 jaar moeten een 

mondkapje dragen. Deze zullen ook dagelijks aan de 

kinderen worden verstrekt. Alle spullen en lokalen 

moeten twee keer per dag worden gereinigd.  

De kinderen in de basisschool-leeftijd zullen 

hoogstwaarschijnlijk geheel of gedeeltelijk online les 

krijgen op hun Roemeense basisschool. De Roma-

kinderen hebben echter thuis geen wifi of computer. 

Om te voorkomen dat deze kinderen een nog grotere 

leerachterstand zullen oplopen, wil Laleaua drie 

klaslokalen beschikbaar stellen zodat deze kinderen via 

het wifi-netwerk van Laleaua alsnog mee kunnen doen 

met hun juf of meester. Daarvoor hoopt Laleaua ook 
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nog een aantal laptops/tablets te kunnen aanschaffen. 

Deze laptops en tablets kunnen ook in de toekomst 

worden gebruikt tijdens het afterschoolprogramma; dit 

betreft dus een investering ook voor de langere 

termijn. 

Uiteraard zijn de extra kosten niet begroot, maar de 

stichting hoopt dat de Roemeense overheid een extra 

vergoeding zal geven. Helaas is de verwachting dat 

deze vergoeding niet groot zal zijn. Omdat het 

momenteel lastig is om via acties of andere wegen 

geld te verzamelen, zou ik u daarom graag willen 

vragen of u wellicht een gift zou willen geven. Ook 

kleine giften zijn zeer welkom. U kunt dit doen via mij, 

of het geld overmaken naar stichting Laleaua te 

Veenendaal, NL39 RABO 0380 7057 29. Ik zal u op de 

hoogte houden van de ontwikkelingen!  

Alvast hartelijk dank!  

Annemarie Biebericher 

 

 

A Taste of Christmas 

Toen we begin dit jaar A Taste Of Christmas aan het 

evalueren waren dachten we er geen seconde aan dat 

het wellicht dit jaar niet door zou kunnen gaan. Maar 

er is tussendoor wel heel erg veel veranderd en 1,5 

meter afstand is in de opzet van de laatste jaren 

onmogelijk. 
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Toch zijn we aan het kijken wat er wél zou kunnen, 

door bijvoorbeeld in meerdere ‘shifts’ een beperkt 

aantal mensen toe te laten en meer een soort theater 

opstelling aan te houden. Met onder andere vaste 

zitplaatsen en geen uitgebreide catering. 

Heeft u hier ideeën over, wilt u mee werken in de 

voorbereiding of zou u op de dag zelf mee willen 

helpen dan vernemen wij dit graag van u via 

kerk@diependaalsekerk.nl. Houdt in ieder geval alvast 

zaterdag 12 december vrij in uw agenda, dan zien we 

u graag als bezoeker of vrijwilliger.  

Vanzelfsprekend houden ook wij de ontwikkelingen 

rondom het Corona virus in de gaten en zullen we onze 

ideeën en besluiten baseren op de regels van het 

RIVM. Mochten de plannen drastisch wijzigen naar 

aanleiding van de ontwikkelingen, dan zullen wij daar 

tijdig over informeren. In dat geval hopen we met een 

alternatief plan wel iets leuks voor de mensen uit de 

buurt van de kerk te kunnen bieden. Ook bij de 

uitvoering daarvan is alle hulp welkom. 

Namens de “A Taste of Christmas”-organistatie 

Maurice de Jong 

 

 

 

mailto:kerk@diependaalsekerk.nl
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Top 2000 dienst 2020 

Een jaarlijkse Top 2000-viering wordt door iedereen 

als positief gezien. Dit jaar is de organisatie in handen 

van Aster Abrahamsen, Rianne ten Voorde en Paul-

Dirk van Buuren. Zij zeggen daarover: “We staan nog 

helemaal aan het begin van de organisatie en hebben 

er heel veel zin in. We zien een groot muzikaal feest 

voor ons, waar veel plezier en inspiratie van uit mag 

gaan. Qua planning zal de viering plaatsvinden op  

vrijdagavond 18 december in de Bethlehemkerk 

(gezien de verwachtingen rondom Corona 

waarschijnlijk ook via live-stream te volgen). Niet op 

zondag dus. Dat is anders dan vorige jaren.  

Uiteraard kunnen we dit Top 2000-feest niet met zijn 

drieën organiseren. We zijn dus op zoek naar mensen 

uit alle wijken en Vitamine G die mee willen 

organiseren en/of mee willen musiceren. Uiteraard 

rekenen we ook op medewerking van de projectband. 

Hoe meer mensen, hoe meer we voor elkaar kunnen 

krijgen. 

Aanmelden kan bij: 

* Rianne te Voorde (rianne@vitamineg.net) 

* Aster Abrahamsen (dominee.abrahamsen@live.nl) 

* Paul-Dirk van Buuren (pdvbuuren@gmail.com) 

We kijken uit naar een leuk en goed proces richting 

een heel mooie, inspirerende avond op 18 december”. 

Namens de kerkenraad, Maurice de Jong 



27 
 

Preekrooster  ( 6 september – 13 december) 

 
o. = ochtenddienst 10.00 uur        

a. = avonddienst 19.30 uur   

 

06 sept.  o. Ds. A. van Duinen, Loosdrecht 

13 sept.  o. Ds. W. Nijsse 

20 sept.  o. Ds. G. van Meijeren, ‘s-Graveland 

27 sept.  o. Ds. B.J. v.d. Kamp, Harderwijk 

04 okt.    o. Ds. W. Nijsse   

11 okt.    o. Ds. G. Bikker, Harderwijk 

18 okt.    o. Ds. J.W. Scheurwater 

25 okt.    o. Ds. W. Nijsse 

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

08 nov.    o. Ds. W. Nijsse 

15 nov.    o. Ds. W. Bos, Amersfoort 

22 nov.    o. Ds. W. Nijsse  

29 nov.    o. Ds. G.J. Mantel, Woudenberg 

06 dec.    o. Ds. I. Terlouw, Huizen 

13 dec.    o. Ds. W. Nijsse 
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