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Vrede op aarde in een wereld vol onrecht 
 
Ga je mee terug in de tijd? Naar je kindertijd. Je speelt 
met je vriendjes op het schoolplein. Ik was als kind dol 

op knikkeren. Je maakte een gat in de grond voor een 
potje. Of je ging gewoon op de grond zitten. Je zette 

een ‘mooitje’ voor je en je liet anderen daarop mikken.  
Ouder geworden denk je wel eens: kon ik maar zo 

spelen, spelen als een kind. Met overgave en plezier.  
Toch is het op het schoolplein niet altijd gezellig. 
Zomaar ineens kan er ruzie ontstaan en roepen 

kinderen: ‘Dat is niet eerlijk. Je speelt vals.’  Als je 
hierover nadenkt zijn deze uitspraken opmerkelijk. Hoe 

weten kinderen nu wat eerlijk of oneerlijk is? Zou een 
zeker besef van eerlijkheid en gerechtigheid tot de 
basisuitrusting van de mens behoren? Het lijkt erop, 

want kleine én grote mensen verlangen naar 
gerechtigheid en heelheid.  

Gelukkig zijn wij mensen in staat veel dingen recht te 
zetten. Een gebroken been kunnen we heel maken, 
een kapot stuk speelgoed of een defecte Laptop 

kunnen we repareren en een kinderruzie beslechten. 
Toch blijft er genoeg onrecht over dat niet bestraft, 

laat staan, geheeld kan worden. Er zijn onschuldige 
mensen veroordeeld en schuldigen vrijgelaten. ‘Dat is 
niet eerlijk’, roepen ook volwassenen regelmatig.  

Maar er is zoveel niet eerlijk, niet alleen in de wereld in 
het groot, ook in ons eigen leven. Dat kan je behoorlijk 

dwars zitten. Laat ik bij mezelf beginnen. Ik probeer te 
leven vanuit een aantal waarden en principes. Zo wil ik 
geen andere mensen veroordelen, zo lang mogelijk 

vriendelijk blijven, me niet overmatig bezorgd maken, 
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geen wraak nemen, delen van mijn overvloed en een 
ander vergeven. Helaas moet ik erkennen dat ik deze 

norm vaak niet haal. Mijn en onze idealen blijken nogal 
eens te botsen met de weerbarstige praktijk. Wie lukt 
het om altijd en overal te leven vanuit de principes die 

het Evangelie ons voorhoudt? Dat maakt dat wij 
moeten erkennen dat het gevecht tussen recht en 

onrecht, goed en kwaad, zich niet buiten ons maar 
binnen in ons afspeelt. Dat maakt ons dubbel: aan de 
ene kant verlangen wij ernaar om dingen recht te 

zetten en aan de andere kant lukt het ons vaak niet  
dat ook daadwerkelijk te doen? 

Daarom ben ik zo dankbaar dat we weer kerst mogen 
gaan vieren. Op dat feest horen wij dat God zelf aan 

ons verlangen naar vrede en gerechtigheid tegemoet 
komt.  
 

Eer aan God in de hoogste hemel 
En vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft. 

 
De engelen zingen het na de geboorte van Jezus. Die 
geboorte wil zeggen dat de vrede die we op aarde zo 

missen in Jezus Christus naar de aarde toekomt. 
‘Vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft’. God 

zelf brengt het recht op aarde.  
Nu kan ik me voorstellen dat u dit een merkwaardige 
sprong vindt. Van ons menselijke verlangen naar 

recht, naar de geboorte van het kind Jezus. Van ons 
onvermogen principes in praktijk te brengen, naar een 

man die 2000 jaar geleden ter wereld kwam. Wat 
hebben die twee nou met elkaar te maken? Daarvoor 
moeten we eerst achterhalen wie dit bijzondere kind 

is. Het kerstverhaal zoomt in op een klein groepje 
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Joden aan het begin van de jaartelling. Die groep 
geloofde dat er een grotere realiteit buiten ons 

bestaat, een persoonlijke God en ontdekte op een 
gegeven moment dat die onzichtbare en oneindige God 
vlees en bloed was geworden in de Messias Jezus. Dat 

was een bijzondere gedachte! Nog merkwaardiger was 
dat deze Jezus geen superheld bleek te zijn of een 

heerser die  orde op zaken stelde, maar een weerloze 
man aan wie het lijden niet voorbijging. Hij werd 
geboren in een uithoek van de wereld. Hij moest als 

baby al ervaren wat het is vluchteling te zijn. Hij kwam 
ter wereld in een doodgewoon gezin. Hij had geen 

plaats om zijn hoofd neer te leggen. En uiteindelijk 
werd hij geëxecuteerd tussen twee criminelen in. En 

juist dat leven begon met die mooie engelenzang: 
 
Eer aan God in de hoogste hemel 

en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft. 
 

Een mooie tekst die raakt aan ons verlangen naar 
vrede, naar heelheid, naar eerlijkheid en naar liefde. 
Dit lied en vooral dit Kind is een klein begin van iets 

heel bijzonders. Dit Kind maakt het goed tussen de 
Hemelse Vader en zijn mensenkinderen met en door 

zijn leven, sterven en opstaan uit de doden. Dit Kind 
draagt het onrecht en de oneerlijkheid van de wereld 
tot op het kruis. Dat kruis laat op een ondubbelzinnige 

manier zien dat God mensen liefheeft! Daaraan 
voorafgaand heeft Jezus al op talloze manieren laten 

zien wat dat betekent voor onzekere en verdrietige, 
wanhopige en twijfelende mensen.  
Aan Jezus Christus zien wij dat God  niet immuun is 

voor onze sores en voor het onrecht op deze aarde. 
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Dwars door het lijden en de dood heen baant het Kind 
van Bethlehem de weg voor ons naar zijn Koninkrijk 

dat is gekomen en zal komen.  
 

ds. Gerard Kansen  

 

 
  

 

 

 

Uit de kerkenraad 

 

Nieuwe ambtsdragers 
 

Met dankbaarheid heeft de Kerkenraad twee nieuwe 
ambtsdragers mogen verwelkomen: Maurice de Jong 
en Rob Ruarus. Afscheid is er genomen van Annette 

Hartog. Om met dat laatste te beginnen: afscheid 
nemen doet altijd een beetje pijn, zo ook het afscheid 

van Annette. In zes jaar heeft Annette veel werk 
verzet op het pastorale vlak: het verwelkomen van 
nieuw ingekomen gemeenteleden, het bezoekproject 

en het aansturen van de bezoekmedewerkers. Ook bij 
Vitamine G heeft Annette vanaf het begin mee- 

geholpen. Een welgemeend 'bedankt voor alles' is dan 
ook zeker op zijn plaats. In de persoon van Maurice de 
Jong is een organisatorische duizendpoot tot de 

De kerstboodschap ligt in het 

winkelwagentje. 
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kerkenraad toegetreden. Veel dingen die Maurice al 
deed, zal hij als kerkrentmeester blijven doen. Hierbij 

valt te denken aan het coördineren van ATOC, de 
logistiek rond Diependaalcontact en het organiseren 
van het beamen in de ochtenddienst. In de 

vergaderingen hebben we al kunnen profiteren van de 
scherpzinnigheid en denkkracht van Maurice. Voor het 

eerst sinds lange tijd heeft de Diependaal weer een  
jeugdouderling. Puttend uit zijn ervaring als jeugd 
werker (o.a. in Hoofddorp) gaat Rob Ruarus aan de 

slag om ook in de Diependaal en Vitamine G kinderen 
en jongeren meer bij de gemeente te betrekken. 

Hierbij wordt ook een beroep gedaan op de kerkenraad 
en eigenlijk op de hele gemeente: jeugdwerk is niet 

alleen het 'ding' van de jeugdouderling, hoe goed die 
ook is. Jeugdwerk kan alleen slagen als het gedragen 
wordt door de hele gemeente. We wensen Maurice en 

Rob veel zegen toe in hun werk. 
 

Herijking 
 
In het voorjaar hebben er twee Hilversum-brede 

gemeente-avonden over de herijking plaats gevonden 
en hebben we ook in de eigen gemeente van 

gedachten gewisseld over de toekomst van de 
Diependaal, van Vitamine G en van de Protestantse 
Gemeente te Hilversum in het algemeen. Daarna is het 

wat stiller geworden. Op de achtergrond wordt er 
echter hard doorgewerkt. Zowel in de wijkkerkenraad 

als in de bovenwijkse vergaderingen is gesproken over 
hoe het nu verder moet. In de Algemene Kerkenraad is 
het besluit genomen dat er in de komende tijd vooral 

geluisterd moet worden naar de gemeente. U dus. Op 



6 
 

advies van ds. Wüllschleger wordt er binnenkort een 
taakgroep ingesteld die als voornaamste doel heeft om 

het mogelijk te maken dat het geloofsgesprek gevoerd 
wordt in de gemeente. Hoe dat er allemaal uit gaat 
zien, moet zich in de komende maanden 

uitkristalliseren. Ondertussen wordt er ook gewerkt 
aan een oplossing voor de vacature in de Morgenster. 

Ook wij als Diependaal zullen hier mee te maken 
krijgen omdat de oplossing gevonden moet worden 
binnen het huidige predikantencorps. Hierop 

anticiperend is de kerkenraad in overleg met de 
Stichting en met de Algemene Kerkenraad over de 

positie van de Diependaal en Vitamine G. Ook dit 
proces zal in de komende maanden concreet worden. 

Zodra dat het geval is zal de kerkenraad de gemeente 
informeren en de gemeente raadplegen. 

 

Namens de kerkenraad,  
Han Monsees, preses 

 

Kerstboodschap 
 
Geachte mevrouw, mijnheer en/of familie, 
 
Nu de adventsweken weer zijn aangebroken en we ook 

mogen uitzien naar het geboortefeest van onze Heer 
Jezus Christus, willen wij u namens de wijkgemeente 

“Diependaal” allereerst gezegende dagen toewensen.  
 
Voor allen die treuren om het gemis van een heel 

speciaal iemand, voor hen die zich eenzaam of niet zo 
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goed meer voelen, willen wij u bovendien God’s 
eeuwige troost en nabijheid toewensen.  

Ter overdenking enige coupletten uit gezang 496:  
 

 

Een ster ging op uit Israël! 
Na duizend en één nacht. 

Een oud verhaal werd doorverteld, 
een lied klonk onverwacht. 

Dit was het uur van onze God, 

een mensenzoon gelijk, 
die onze naam draagt en ons lot, 

die nacht begon zijn rijk. 
 

Gij morgenster en mensenzoon, 
breng ons de nieuwe tijd, 

waarin de wereld wordt bewoond. 

door uw gerechtigheid. 
Dan is uw heil aan ons geschied, 

u allen even na,- 
dan zingt de schepping weer dit lied 

tot in de gloria! 

 
In de komende periode hopen we D.V. weer een 

afspraakje met u te maken voor een bezoekje.  
 
Tenslotte, u een mooie jaarwisseling, een in alle 

opzichten goed 2017 en het beste wensend sluit ik 
deze brief af met de hartelijke groeten, mede namens 

alle bezoekdames.     
        
  Jaap van Woerekom, ouderling/scriba 
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A Festival of Lessons and Carols, 11 december 19.00 
uur  
 
De geschiedenis van een Festival of Lessons and 

Carols gaat deels terug naar Kerstavond 1880. Toen 
organiseerde de bisschop van Truro (Cornwall) een 

dienst in een houten schuur, die vooral was bedoeld 
om mannen uit de cafés te houden. De populariteit 

was zo groot dat spoedig andere kerken dit voorbeeld 
volgden. Later werd de liturgie aangepast met 
elementen uit de Metten: het nachtgebed in het 

klooster. De psalmen en responsories die daar werden 
gezongen verving men door gemakkelijke liederen –  

veelal uit de volkstraditie (carols) – zodat de officiële 
liturgie ook voor de 'gewone' kerkganger toegankelijk 
kon worden gemaakt. In de twintigste eeuw werden de 

diensten in de kapel van King's College in Cambridge 
wereldbe- roemd. Tal van andere christelijke kerken 

hebben deze liturgische vorm tot onderdeel gemaakt 
van hun kerstviering. Ook buiten Engeland zijn de 
laatste decennia de 'Lessons and carols' een geliefde 

vorm geworden om het Kerstfeest voor te bereiden.  
Bij het Festival of Lessons and Carols wisselen negen 

carols en negen Schriftlezingen elkaar af. De 
Schriftlezingen werden gelezen door mensen met 
verschillende functies binnen de kerk, te beginnen met 

een koor- knaap en eindigend met de Bisschop.  
Kings College Cambridge hield voor het eerst een 

Festival of Nine Lessons and Carols op kerstavond 
1918. Een herziening van de Carolservice vond plaats 
in 1919, waarbij de lezingen herzien werden en vanaf 
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toen begon de dienst altijd met het gezang ‘Once in 
royal David’s city’.  

Datum:     Zondag 11 december.  
Tijd:        19.00 uur. 
Plaats:      Diependaalse kerk. 

M.m.v.      Vocaal ensembele Voices o.l.v. Piet Philipse;  
       Wybe Kooijmans, organist; 

       Gerard Kansen, voorganger. 

 

A Taste of Christmas 2016 

Op 17 december organiseren we opnieuw A Taste of 
Christmas, waarbij we voor ongeveer 100 mensen een 
gezellige avond organiseren rondom een heerlijke 

maaltijd. Afgelopen jaren is gebleken dat deze avond 
een heel mooie gelegenheid is om mensen uit onze 

gemeente en uit de wijk samen een mooie avond te 
bezorgen en ons en onze kerk op een ongedwongen 
manier aan de buurtbewoners te laten zien. 

Afgelopen jaren hebben we deze avond gefinancierd 

uit giften, waarvoor alsnog hartelijk dank voor uw 
bijdrage. Dit jaar wordt de avond gefinancierd vanuit 
de wijkkas. We zullen dit jaar dan ook naar buiten 

treden met de kreet ‘de kerk trakteert’. 

Er zijn meerdere manieren waarop u deel kunt nemen 
aan deze avond:       
   

Deelnemen aan de avond 
U bent van harte uitgenodigd om deze avond als gast 

mee te maken, neem gerust ook iemand mee, maar 
ook als u alleen komt wordt het een gezellige avond 
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rondom een goed gevulde tafel en met een boeiend 
programma. 

Praktische hulp vooraf 
We hebben nog hulp nodig tijdens het opbouwen op 
zaterdagochtend en -middag. Ook zijn we nog op zoek 

naar mensen die een gerecht willen bereiden (recept 
en ingrediënten worden aangeleverd) en mensen die 

een huis-aan-huis flyer willen verspreiden. 
 

Praktische hulp tijdens de avond 
100 gasten een fijne avond geven kan alleen met veel 

handen. We zoeken nog mensen voor o.a. de 
bediening en hulp achter de schermen. 

 

Praktische hulp na afloop 
Zondagochtend hopen we weer zoals gewoonlijk een 

kerkdienst te houden. Dat betekent dat zaterdagavond 
alles weer moet worden afgebroken. We kunnen alle 
hulp daarbij goed gebruiken! 

Als u praktische hulp wilt bieden, meer informatie 

wenst te ontvangen, of u wilt opgeven als gast kunt u 
zich voor algemene informatie en aanmeldingen 
richten tot Maurice de Jong 

(maurice.de.jong@hotmail.com of  06 - 526 332 90) 
en voor de praktische zaken bij Rianne ten Voorde 

(rianne@vitamineG.net of 035 - 688 00 26). 

Namens de kerkenraad, Maurice de Jong 

 
 
 

Genade is als ademhalen: je bent je er niet 

van bewust, totdat de benauwd wordt. 
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Feest van het Koninkrijk (1) 

Gemeenteproject Vitamine G en Diependaalse kerk 
 

 

Doel  geloofsverdieping, inzicht in de realiteit 
van het koninkrijk van God aan de hand 

van het Onze Vader. Jezus leert ons vurig 
bidden om de komst van Gods Koninkrijk 

op aarde. En Hij zendt ons uit om het te 
verkondigen.  

 

Tijdpad: twaalf weken van januari tot en met 
maart 2017. 

 
Middelen: persoonlijke verwerking (studie en 

retraite) 

zes themazondagen  
tweewekelijkse Groeigroep of Feest van 

het Koninkrijk-kring 
 
Materiaal  Feest van het Koninkrijk, een verdiepend 

gemeenteproject rond het Onze Vader. 
Ronald Westerbeek, ISBN 978-90-5881-

899-7, vanaf 11 december in de kerk te 
verkrijgen. 

 

Website  http://feestvanhetkoninkrijk.nl/ met 
downloads voor kinderwerk  

 
Data van de themazondagen 
 

http://feestvanhetkoninkrijk.nl/
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8 januari  God is onze Vader en wij bidden als zijn 
geliefde dochters en zonen. 

22 januari God maakt zijn schepping heel en wij 
worden betrokken in die heelmaking. 

 

12 februari God brengt recht en nodigt ons uit om 
een gemeenschap van gerechtigheid te 

zijn. 
 
26 februari Wij mogen leven in vrijheid – als vergeven 

mensen die ook elkaar vergeven. 
 

12 maart God bevrijdt en nodigt ons uit om een 
bevrijdende gemeenschap te zijn. 

 
26 maart God maakt het waar en Hij nodigt ons uit 

om te leven vanuit zijn toekomst. 

 
 

Feest van het koninkrijk: een uitdaging (2) 
 
Wil je mee op ontdekkingstocht met God? Dan is dit je 

kans. Een unieke gelegenheid om voor jezelf, samen 
met een aantal andere mensen en in de kerkdiensten 

te ervaren wat de concrete betekenis is van het Onze 
Vader. Wat is dat Koninkrijk waar Jezus over spreekt 
en hoe breekt dat door in ons leven en in deze wereld? 

Het gebed dat Jezus ons leert bidden gaat over de 
komst van Gods Koninkrijk op aarde. Tegelijk maakt 

Jezus duidelijk dat de komst van dat Koninkrijk niet 
buiten ons omgaat. Ik spreek veel mensen die graag 
meer van God willen ervaren, en die ook graag 

concrete handvatten aangereikt willen krijgen hoe ze 
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als christen kunnen leven. Wat we zullen zien in het 
Feest van het Koninkrijk is dat het Koninkrijk alles te 

maken heeft met ons dagelijkse leven en onze 
menselijke ervaring. Thema’s als sociale gerechtigheid 
en zorg voor de schepping staan naast zaken als 

genezing en bevrijding. Jezus zet ons met zijn gebed 
aan tot actie, maar wel actie die begint met, uitloopt 

op, en voortdurend afhankelijk is van een levende 
relatie: wij zijn geliefde zonen en dochters van de 
Vader, in Christus door de Heilige Geest.  

 
Feest van het koninkrijk: voor nieuwe toewijding 

(3) 
 

De achterliggende gedachte van het materiaal is dat 
God ons wil ontmoeten. God zoekt contact met ons: 
Hij heeft ons vol liefde uitgekozen (Efeze 1: 4) en 

verlangt ernaar tijd met ons door te brengen. ‘Nader 
tot God en Hij zal tot U naderen’, schrijft Jakobus 

(Jakobus 4: 8). Jezus zelf belooft ons: ‘Vraag en er zal 
je gegeven worden, zoek en je zult vinden, en voor 
wie klopt zal opengedaan worden’ (Mattheüs 7: 7).  Uit 

de Bijbel weten we dat een ontmoeting met God 
mensen verandert. Denk aan de Samaritaanse vrouw 

in Johannes 4. Ik neem daarom graag het appèl over 
dat de schrijver op mensen doet die ervoor kiezen mee 
te doen met het Feest van het Koninkrijk. Ik wil het 

ook aan u en aan jou, aan oudere en jongere mensen 
voorleggen met de vraag of je erover in gebed wilt 

gaan. Vraagt God op dit moment van u of van jou een 
extra inspanning om Hem beter te leren kennen?  
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“‘Ik geloof dat God jou en mij wil ontmoeten en 
vernieuwen, zodat zijn Koninkrijk zichtbaar gaat 

worden in ons, door ons heen. Hij wil ons ontmoeten 
en aanraken: zodat we mensen worden die leven 
vanuit zijn toekomst. Wij zijn geroepen om 

gemeenschappen te zijn waar die toekomst op een 
verrassende manier al begonnen is – als een teken van 

genade in een genadeloze wereld. Gemeenschappen 
die hoop bieden voor hopeloze gevallen. Waar 
genezing gevonden kan worden voor wat 

onherstelbaar beschadigd lijkt. Die in hun woorden en 
daden zeggen: ‘Houd moed, Gods nieuwe wereld 

breekt aan! Kom en proef de goedheid van de Heer’ 
Daarom wil ik je vragen om een keuze te maken. Wil 

jij je laten ontmoeten? Wil je je hart openen voor je 
broers en zussen in de kringen en groeigroepen en 
bovenal voor God? Wil jij je laten aanspreken en 

aanraken, zodat jouw hart gaat overstromen van zijn 
liefde en je vrijmoedig gaat getuigen van Gods liefde 

en genade? Mag de Geest van God vrij spel hebben in 
je hart en je leven gaan vernieuwen, zodat door jouw 
getuigenis mensen tot geloof in Jezus komen? Dan wil 

ik je vragen dit gebed te bidden: 
 

Vader in de hemel, 
ik verlang ernaar U echt te ontmoeten en door U 
aangeraakt te worden. Want ik geloof dat bij U volheid 

van leven is, waar ik nog veel meer van mag gaan 
proeven. En ik geloof dat de mensen om mij heen 

meer mogen proeven van die volheid van leven. 
 
Daarom wil ik mij door het Feest van het Koninkrijk 

openen voor wat U in mij gaat doen. Wilt U deze tijd 
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gebruiken om mij dichter naar uw Vaderhart te 
brengen en mijn leven te vernieuwen? Wilt U mij 

helpen om toegewijd te zijn en mij niet te laten 
afleiden van wat U in mij wilt doen? Help mij om 
mijzelf aan U toe te vertrouwen, en U toe te laten in 

alle kamers van mijn hart. 
 

Kom, Heilige Geest van God 
vul mijn hart,  
ontsteek in mij het vuur van uw liefde. 

Vernieuw mij, 
Heer, hier ben ik.  

U behoor ik toe. 
Laat uw Koninkrijk kome  

doe uw wil in mij. 
Amen.”  
 

Feest van het Koninkrijk-kringen (4) 
 

Deze kringen zijn er om de week telkens op donderdag 
na de zondag waarin het thema aan de orde is 
geweest. Afhankelijk van het aantal gemeenteleden 

dat gaat meedoen kunnen er diverse groepen draaien. 
Om ook oudere gemeenteleden de mogelijkheid te 

bieden mee toe doen is er een groep die ’s middags 
samenkomt. Ik zou het heel erg mooi vinden als juist 
ook oudere gemeenteleden hierin willen investeren. ’s 

Avonds kunnen er meerdere kringen draaien. De 
eerste bijeenkomst is in de kerk, daarna kunnen de 

bijeenkomsten bij een van de deelnemers thuis of in 
de kerk plaatsvinden. Mochten er mensen graag willen 
meedoen, maar niet op de donderdag kunnen dan 

bestaat er voor een aantal mensen de mogelijkheid 
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met een van de Groeigroepen die op andere dagen 
samenkomen tijdelijk in te stromen. In dat geval dient 

u contact op te nemen met Kaj ten Voorde 
(mail@kajtenvoorde.nl).  
 

Data:   Donderdag 12 januari; 26 januari; 16 
februari; 2 maart; 16 maart; 30 maart  

 
Tijd:   15.00-17.30 uur én 20.00-21.30 uur.  
 

Opgave: ds. Gerard Kansen, 
gerardkansen@gmail.com 

 
ds. Gerard Kansen   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

A Taste of Christmas 

Zaterdag 17 december 19.00 uur 
(zaal open vanaf 18.45 uur) 

 

Krijg de smaak van Kerst te pakken tijdens dit 

geheel verzorgde avondje uit. Muziek, spel, goede 
verhalen … én een heerlijk driegangendiner, 

 
De kerk trakteert, dus je kunt kosteloos 
aanschuiven. Meld je wel graag uiterlijk 14 

december even aan. Dat kan bij Maurice de Jong: 
06 52633290, atoc@diependaalsekerk.nl 

 
Wees welkom! 
 

Diependaalse kerk & Vitamine G 

mailto:atoc@diependaalsekerk.nl
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Jongerenwerk in de steigers! 

Sinds 25 september jl. heeft onze gemeente weer een 
jeugdouderling en ben ik werkzaam binnen de 

Diependaal voor en met dit doel. Zelf doe ik dit soort 
werk al lang, maar het is een uitdaging om dit samen 
met de kerkenraad nu weer op te pakken. 

Maar zijn er nog wel jongeren in de kerk te vinden, die 

hieraan mee willen doen en werken? Mijn ervaring 
leert, dat je ze vooral zoeken moet op de plekken waar 
ze toch al zijn en dat je jongeren die er altijd nog zijn 

binnen de kerk, hierbij moet betrekken. Kortom, niet 
ze alleen binnen de kerk weer terug zien te krijgen, 

maar ze opzoeken waar ze zijn, ze te betrekken en te 
verbinden met een kerk die leeft en bruist. Dit 
betekent, dat ook binnen onze gemeente misschien 

veranderingen nodig zijn, om zo weer jongeren 
enthousiast bij de kerk en het kerkenwerk te 

betrekken. Voor mij werkt het beste - heb ik 
regelmatig gezien en ervaren – wanneer meerdere 
generaties binnen de kerk en binnen gezinnen hier 

open over praten en discussiëren. Wist u, dat 
grootouders tegenwoordig zeer belangrijk zijn in de 

geloofsopvoeding van hun kleinkinderen? Uit 
onderzoek blijkt, dat zij hierbij echt nodig zijn, omdat 
ouders soms al wat verder van de kerk afstaan en 

hierdoor er ook minder van weten. Er bestaan zelfs 
filmpjes op internet waarin kinderen hun [groot-] 

ouders oproepen hen meer te vertellen over de 
verhalen uit de bijbel, zodat HET VERHAAL door kan 
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blijven gaan. Wie weet kunnen we met 
kinderen/jongeren uit onze gemeente een keer zo’n 

filmpje maken en dit tijdens een dienst laten zien, 
zodat we met elkaar kunnen zien, dat het kerkelijk 
jongerenwerk niet alleen voor jongeren is, maar 

gedragen moet worden door de hele gemeente in de 
kerk. 

Binnen de kerkenraad hebben we met elkaar gekeken, 
wat wij belangrijk achten binnen goed jongerenwerk, 

daar is al veel uit naar voren gekomen, een mix van 
traditie en nieuw, want we hoeven niet alles ‘over 

boord te gooien’, maar we moeten goede tradities 
gaan verbinden met wat jongeren zelf belangrijk 
vinden. Verder kwam naar voren, dat we hiervoor 

samenwerking moeten zoeken met de ons omringende 
kerken, niet ieder voor zich, maar samen sterk staan, 

daarom is er al contact gezocht met meerdere kerken 
in Hilversum Zuid. Als we toch met elkaar eens iets 
moois kunnen opzetten op Praise-/Gospelgebied [niet 

alleen voor jongeren], dan zouden we al een eind op 
weg zijn; gezien de belangstelling voor zoiets als the 

Passion, weten we dat daar echt behoefte aan is.  

Jongeren zijn misschien niet meer zoveel in kerken te 

vinden, maar dat wil niet zeggen, dat ze niet bezig zijn 
op kerkelijk gebied, jongeren voegen graag de daad bij 

het woord, m.a.w. zij willen vooral laten zien wat het is 
om praktiserend als christen bezig te zijn. 
Vrijwilligersreizen vanuit kerkelijke achtergrond zitten 

vaak iedere zomer barstensvol, een teken dat 
organisaties als Tear, Livingstone, World Servants, 

enz., jongeren actief weten te krijgen om hun handen 
diaconaal uit de mouwen te steken en of dit geen 
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kerkelijk werk pur sang is. Een oude kerkelijke traditie 
in een nieuwe jas! 

Alle jongeren ontvangen binnenkort een attentie of 
andere vorm van contact namens onze gemeente, als 

teken van ‘je bent er nog voor ons’, ‘we weten dat je 
nog bestaat’, aandacht; daar begint het mee, een 

teken van leven van de oeroude kerk aan de jongeren 
van nu. Gekend worden, dat is een eerste 
aandachtspunt, waarmee we aan de slag willen, om 

jongeren weer te benaderen. Daarom ook die attentie 
of andere contactvorm, zodat jongeren zien dat we 

nog oog voor ze hebben en dat we ze niet afwijzen, 
omdat ze er niet iedere zondag zijn. Belangstelling 
wekken voor de kerk, die leeft en bruist en waar zij 

hun plaats mogen hebben en innemen, niet voor hen 
dingen regelen in de kerk, maar met, voor en door 

hen. Er is hierbij zoveel mogelijk, te denken valt aan 
acties als Zipp your Lip, Nacht zonder Dak, Paaswake-
nacht met activiteiten in de vorm van een kleinere 

opzet van iets als the Passion [geen grootspektakel, 
maar in een afgeslankte versie], diaconale reizen voor 

jongeren, werk voor dak- en/of thuislozen, enz., enz., 
dit is dan echt de daad bij het woord voegen en kun je 
tijdens deze acties ook met hen de waarden en 

tradities van onze drijfveer - ons geloof - aan de orde 
stellen. 

Wanneer we de ons bekende jongeren bereikt en 
gesproken hebben, is het de bedoeling om u als 

gemeente ook hierbij te betrekken, zodat 
jongerenwerk niet alleen een zaak is van de jongeren 

zelf, maar ook van u, als gemeente van de 
Diependaal/Vitamine G. Dan willen we u ook t.z.t. in 
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bijvoorbeeld een gemeenteavond/-middag vragen om 
met ons mee te denken en/of te werken. Jeugdwerk, 

een zaak van jong[-eren] & oud[-eren]; samen sterk, 
voor goed jongerenwerk! 

Wat u nu al kunt doen? We vragen uw gebed voor het 
slagen van ons jongerenwerk. 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, tips en 
succesverhalen van elders, laat het a.u.b. weten via: 

e.mail: ruarusrob@gmail.com of via m.: 0653914342, 
uw meedenken wordt zeer gewaardeerd ! 

Met een hartelijke groet en God Bless! 

Rob Ruarus, jeugdouderling                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kerstviering 
 

Kerst toont ons het hart van het christelijk 
geloof: God is met ons. Daar is de geboorte van 
Jezus Christus het zichtbare teken van. Ben je 

nieuwsgierig naar wat dat voor jou zou kunnen 
betekenen? Kom dan met Kerst naar de 

Diependaalse kerk. 
 

Zondag 25 december 10.00 uur 
 
Diependaalse kerk & Vitamine G 

 
Wij wensen u goede Kerstdagen en een gezegend 

2017 toe. 
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Week van gebed voor de eenheid 15 – 21 januari 
2017 
 
Vorig jaar deden de Diependaalse kerk en Vitamine G 

voor de eerste keer mee met de week van gebed. Het 
was heel bijzonder om met zoveel mensen samen tot 

God te gaan. De Heilige Geest was merkbaar aanwezig 
toen we elkaars kerken en de inwoners van Hilversum  

voor Gods aangezicht brachten.  Ook dit jaar doen we 
daarom weer van harte mee.  
 

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen 
doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen 

met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft 
een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer 
je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere 

gebedsvormen en verschillende geloofstradities 
kunnen inspirerend en verfrissend zijn.  

 
We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens 
de Week van Gebed (15-22 januari 2017).  De Week 

van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, 
ieder op zijn eigen manier. God verbindt ons aan 

elkaar als wij ons aan Hem verbinden.  
In 2017 staat de Week van Gebed volledig in het teken 
van verzoening en 500 jaar Reformatie. De centrale 

tekst is 2 Korintiërs 5:14-20, waarin Paulus ons 
oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn 

woorden over de liefde van Christus die ons drijft (vers 
14). De slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld 
van deze verzoening. Door elkaar een hand te geven is 

er fysiek contact en maak je het weer goed. De reactie 
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daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat 
verzoening van twee kanten komt. Het is aan ons om 

te reageren als iemand ons de hand reikt. 
 
Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen 

christenen die wereldwijd samen komen om te bidden. 
Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed 

christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar 
ontmoeten rondom de Liefde van Christus. Bid u mee? 
 

De voorlopige indeling is als volgt: 
 

Zondag 15 januari Alle kerken  
 

Maandag 16 januari Vitamine G & Diependaalse 
kerk 

Dinsdag 17 januari NGK Loosdrecht, Oude 

Loosdrechtsedijk 124 
Woensdag 18 januari De Verbinding Pniëlkerk, Van 

Ghentlaan  
Donderdag 19 januari  Vrije Evangelische kerk, 

Taludweg 

Vrijdag 20 januari  De Verbinding Rehobothkerk, 
Kleine Drift 

Zaterdag 21 januari  Grote Kerk, Kerkbrink 
 
Aanvang alle avonden 19.30 uur. 

 
Meer informatie volgt in het kerkblad. 

Als God zwijgt, vragen we waarom Hij niet 
spreekt.  Als Hij spreekt, luisteren we niet. 
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Stichting Diependaal 
 
Fancy-fair 
 
De fancy-fair van 12 november jl. was een groot 

succes. 
De mensen stonden in grote getale voor de deur te 

wachten. Zo druk hadden we het nog nooit gezien. 
Om 10.00 uur werd er al gevraagd of de krokettenl 

gaar waren. De erwtensoep was ook zeer in trek en 
voor 13.00 uur was er geen kroket of kop soep meer 
te krijgen.  

Het gebak en de cakes liepen ook geweldig.  
Het rad heeft ook weer veel rondjes gedraaid. Evert 

had zich er prachtig voor aangekleed. 
Het tafeltje met informatie over de stichting Laleaua 
(voor zigeunerkinderen in Roemenië) werd ook goed 

bezocht. 
Rob Ruarus was de schoenpoetser dit jaar. Hij heeft 

geen schoen gepoetst maar wel leuke en mooie 
gesprekken gehad. 
De pannenkoeken gingen wat minder dan vorig jaar 

toen we prachtig weer hadden. De pannenkoekbakkers 
hadden het koud maar gingen gewoon door. 

De treintjes deden ook weer mee en dat trekt altijd 
wat meer bezoekers. Een win-win situatie. 
Al met al een groot succes.  

De opbrengst € 6.550,00, waarvan € 500,00 is 
geschonken aan Laleaua. 

Alle medewerkers, door de week bij de opbouw, 
zaterdag bij de verkoop en het opruimen. 
 

HARTELIJK DANK! 
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Kronen 
 

De lampjes in de kronen zijn vervangen door LED 
lampjes. Om de paar weken was er het wel weer nodig 
een of meer lampjes te vervangen. 

Dan moesten de stoelen weer opzij en met een lange 
ladder moest iemand zonder hoogtevrees  

de klus weer klaren. Daar hopen we nu vanaf te zijn. 
 
Verantwoording van de ontvangsten 

 
INGBANK    ABN/AMROBANK 

 1/9  €    10,00  29/8  €  30,00 
26/9  -    10,00  12/9  -   23,00 

 3/10  -    10,00  26/9  -   30,00 
25/10  -    10,00  28/9  -   30,00 
31/10  -  100,00  28/9  -   30,00 

31/10  -  100,00  10/10  -   23,00 
31/10  -  100,00  25/10  -   30,00 

31/10  -  100,00  28/10  -   30,00 
31/10  -  100,00  28/10  -   50,00 
 1/11  -    10,00   9/11  -   23,00 

  -----------    ---------- 
€  550,00    € 299,00 

 
collecte  €     68,10 
via Inge B    -     25,00 

via Arja B  -     20,00 
via Jaap van W -     20,00 

Fancy-Fair  - 6.050,00 ( € 6.550,00 - € 500,00 
voor Laleaua) 
     

TOTAAL € 7.032,10 
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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 

3. In de groene bussen 
 
Atie van Woerekom 

Hyacintenlaan 55 
1215 BB Hilversum 

tel 035-6216187 
 

Van de kerkrentmeesters  

Wijkkas  

 
Vanuit de wijkkas worden die activiteiten en 
aanschaffingen betaald die noodzakelijk zijn om 

invulling te geven aan het samen kerk zijn. Ook in 
2016 zijn de kosten betaald voor o.a. de diensten 

rondom Pasen en de startzondag, Diependaal-Vocaal, 
het koffiedrinken na de dienst, de maaltijden van 

Vitamine G, publiciteit en attenties. In december 
volgen nog de kosten voor A Taste of Christmas.  

In 2016 hebben we naast de jaarlijks terugkerende 
kosten nieuwe apparatuur voor in de kerkzaal en een 

doopbad aangeschaft en hebben we een Alpha-cursus 
georganiseerd.  
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Wij danken u hartelijk voor uw giften aan de wijkkas. 
Ook veel dank aan allen die bijdragen aan het 

Verjaardagsfonds en degenen die zich hiervoor 
inzetten! Als u de wijkkas extra wilt steunen, kunt u 
uw gift overmaken op IBAN nummer NL49FVLB 063 58 

09 400 ten name van Wijkkas Diependaalse kerk te 
Hilversum.  

Kerkbalans 2017  

 
In januari staat de Actie Kerkbalans weer op het 

programma. Via Actie Kerkbalans worden de predikant 
(75%), de gastpredikanten, organisten en de pastorie 
betaald.  

Dit jaar doen we het op dezelfde manier als afgelopen 
jaar. De enveloppen liggen na afloop van de dienst van 
8 januari in de achterzaal klaar. U kunt zelf uw envelop 

meenemen met het verzoek om deze ook weer zelf na 
het invullen van het antwoordformulier in te leveren.  

De enveloppen die op die zondag niet zijn 

meegenomen, worden bij de leden thuis bezorgd en 
weer opgehaald. Met uw medewerking verlichten we 
het werk van de vele vrijwilligers!  

Namens de kerkrentmeesters, Herman Verra  

 
 
 
 

Er is meer genaden dan wij denken: 

de wereld is ervan vergeven. 
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Vitamine G – 3 jaarlijkse evaluatie 2014 - 2016 
 
Aangezien de termijn van drie jaar pionieren aan het 
einde van dit jaar afloopt, hebben we als kernteam een 

evaluatie gemaakt over de afgelopen jaren. Uit het 
uitgebreide evaluatieverslag wil ik graag het slot met u 

delen: 
   
“We voelen ons gezegend. Dat hangt voor een groot 

deel samen met de wijze waarop Vitamine G zich 
kwalitatief en kwantitatief ontwikkeld. We zien dit jaar 

duidelijke vruchten op onze gebeden en inspanningen:  
 
- de cursus Bijbellezen voor Dummies, waardoor de    

Bijbel voor mensen die de Bijbel niet of nauwelijks 
kennen is opengegaan;  

- de cursus Groeien in geloof, waardoor deelnemers 
hebben ontdekt dat God niet alleen in theorie goed is;  
- de Ministry-cursus met 14 deelnemers. Prachtig om 

samen te ontdekken dat Gods Geest ons te hulp komt 
in het opbouwen en bemoedigen van elkaar; 

- de Alpha-cursus met 10 deelnemers, waaronder een 
aantal zoekers;. 
- de volwassendoop van drie mensen, waarvan twee 

niet zijn opgegroeid in een christelijke omgeving. 
 

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 christelijke achtergrond, een 
aantal van hen staat open voor het christelijk geloof en 



28 
 

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. (zie verder in dit nummer onder 
de kop ‘recente cijfers betrokkenheid Vitamine G 

Hilversum – stand half november 2016, GAK). 
 

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. 
 
Uiteraard willen wij als kernteam en Vitamine G 

doorgaan. We willen graag groeien om nog meer naar 
buiten gericht te zijn. Een van grootste uitdagingen 

voor de komende tijd is het om de deelnemers zo toe 
te rusten dat ze in hun eigen netwerk tot zegen zijn. 
Waar we ook aandacht aan zullen gaan geven is om 

Vitamine G meer dan nu al het geval is van betekenis 
te laten zijn in de Protestantse gemeente van 

Hilversum. Om dat laatste mogelijk te maken wordt er 
momenteel energie gestoken in een andere organisatie 
vorm van Vitamine G. “ 

 
Kernteam Vitamine G  (Freek Bakhuis, Annemarie 

Biebericher, Gerard Kansen, Kaj en Rianne ten Voorde, 
Jan-Reindert Voogdt, Carina de Wit)        
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Vervolgplan Vitamine G 2017 -2020 
Eind oktober hebben we als kernteam, na overleg met 

de kerkenraad, een vervolgaanvraag ingediend bij de 
afdeling Missionair werk en kerkgroei van de landelijke 
Protestantse kerk in Utrecht.  Op grond van de eerste 

signalen ziet het er naar uit dat onze aanvraag zal 
worden gehonoreerd. Dat betekent dat we nog drie 

jaar aanspraak kunnen maken op inhoudelijke en 
financiële steun. Om u een indruk te geven van de 
inhoud van die aanvraag hieronder de aanvraagtekst:  

 
Visie en motivatie van Vitamine G 

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 

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. 
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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 
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 
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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. 
 

Betaalde functie 
Momenteel is er een missionair predikant voor 25% 
van de werktijd aan de pioniersplek verbonden. Ds. 

Gerard Kansen geldt als de initiator en is tot op heden 
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betrokken bij het initiatief. In zijn persoon vormt hij 
ook de brug naar de moedergemeente, die ruimte 

heeft gegeven aan Vitamine G. Die 0,25% fte wordt 
opgebracht door een stichting, die het kerkgebouw 
exploiteert. In dit gebouw vinden voor een deel de 

activiteiten van Vitamine G plaats. 
 

Gezien ons geloof in de verdere groei van Vitamine G 
streven wij naar een uitbreiding naar 0,5 fte. Dit 
streven sluit naadloos aan bij het beleidsadvies aan de 

Protestante gemeente Hilversum dat de richting 
aangeeft op weg naar 2025. Ons doel is het geld dat 

nodig is voor een beroepskracht niet langer via 
bovengenoemde stichting te genereren, maar centraal 

via de Protestante gemeente. In dat geval kan het 
mogelijk zijn dat de stichting nog steeds een deel van 
de fte voor haar rekening neemt. Wij vinden het 

wenselijk dat die bijdrage aan het project Vitamine G 
ten goede komt, in plaats van aan de persoon van de 

pionier. Dat waarborgt o.i. de continuïteit van Vitamine 
G. 
 

Verbinding met elkaar 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 7 mensen, die elk een eigen 

verantwoordelijkheid hebben. Jaarlijks reserveren wij 
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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 organisatie 
vorm, 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 
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 
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.  
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Momenteel hebben we met ongeveer 80 mensen 
contact, die de diensten bezoeken (inmiddels is dat 

aantal gegroeid, zie onder, GAK) . 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 

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 
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. 
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Door iets te delen, te doen, te  bidden, te getuigen, te 
zingen, of met anderen in gesprek te gaan.  

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

spreekt en leeft.  
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 
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.    

 
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.  
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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'. 
 
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.    
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Recente cijfers betrokkenheid Vitamine G Hilversum 
– stand half november 2016 
 
Hieronder volgt een weergave van mensen die bij 
Vitamine G betrokken zijn en met wie wij incidenteel 

contact hebben. Tot de laatste categorie rekenen wij 
de personen die  activiteiten rond Kerst en Pasen en de 

vriendenmaaltijd bezoeken. 
.  

 
  

Stevig 
betrokken 

mensen 

Incidentele 
contacten 

Was al kerkelijk 

actief 
69 (57%) 54 (38%) 

Was niet 
kerkelijk actief  

50 (42%) 87 (62%) 

 
 
In het vervolgplan gaan wij uit van groei naar 125 

stevig betrokken personen in 2020 , maar gezien de 
recente groei lijkt dat aan de pessimistische kant.  In 

de onderstaande kolommen gaan we gemakshalve nog 
uit van die 125 personen.  

 
 

 

  

Stevig 
betrokken 
mensen 

Incidentele 

contacten 

Was al kerkelijk 

actief 
72 (58%) 70 (41%) 

Was niet 

kerkelijk actief 
53 (42%)  100 (59%) 
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Ons streven is dat wij vooral inzetten om via de 
netwerken van de deelnemers niet-kerkelijke of niet-

christelijke mensen te bereiken. Waar deelnemers 
geënthousiasmeerd en geïnspireerd worden 
veranderen zij in ambassadeurs van het goede nieuws 

van Gods liefde. Voor sommigen zal dat betekenen om 
te leren over je geloof te praten. Voor anderen 

misschien meer oog hebben voor de buurvrouw die je 
eerst liever ontliep omdat zij alleen maar klaagt of 
aandacht opeist. En weer voor anderen betekent dat 

misschien zelfs serieuze keuzes maken in hun leven. 
En misschien wel beter luisteren naar wat God vraagt. 

Onze ervaring leert dat er dan mooie kunnen dingen 
gebeuren. Een voorbeeld dat ons erg aanspreekt is wat 

je ziet in de gemeente van Antiochië.  Daar gaan 
mensen ineens grenzen over om het Evangelie te 
delen met Griekssprekenden inwoners van de stad 

(Handelingen 11: 20). Dit sluit aan bij onze relatie- 
gerichte aanpak.  

 
Wat niet wegneemt dat we in de komende periode 
verder zoeken naar mogelijkheden om mensen die nog 

niet weten of ze wel of niet willen/kunnen geloven in 
de gemeenschap van Vitamine G te brengen. Daarbij 

denken we aan ontmoetingsmomenten en activiteiten 
waarbinnen bezoekers de tijd en ruimte krijgen om 
geloven en God te ontdekken. 

 
Namens het kernteam, Gerard Kansen 
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Gooien we het kind met het badwater weg? 

Wellicht heeft u het ook gelezen in de Gooi-en 
Eemlander van zaterdag 1 oktober: een paginagroot 
interview met trendwatcher Jeanneke Scholtens onder 

de titel “Goddeloos geloven in de toekomst”. 

Scholtens (“keurig gedoopt maar behoort niet bij een 
kerk”) presenteerde op 6 oktober haar trendonderzoek 
“Future Ligion: Het Nieuwe Kerken”. Hierin staat de 

vraag centraal hoe de kerken zich op de toekomst 
kunnen richten. Vanuit haar perspectief als 

trendwatcher probeert zij daar antwoord op te geven.  

Juist omdat we binnen de PgH al enige tijd bezig zijn 

met ons eigen herijkingsproces, was mijn interesse 
snel gewekt. Alleen al het feit dat een seculiere krant 

een hele pagina besteedt aan dit onderwerp, vind ik in 
zekere zin bemoedigend. Blijkbaar zijn wij in 
Hilversum, wij in de PgH, niet alleen. En blijkbaar is er 

ook in een verregaand ontkerkelijkt land nog steeds 
belangstelling voor geloofszaken.  

Na een algemeen verhaal over de tijdsgeest en de 
positie van de kerk hierin, komt Scholtens al snel ter 

zake: “Je hebt pionierskerken in IKEA en cafés. Dat is 
een verandering van de vorm, ze passen niet de 

inhoud aan”, zegt Scholtens. Terwijl die verandering 
van inhoud, als we Scholtens moeten geloven, juist 
datgene is waar vraag naar is.  

De individualisering van de samenleving zorgt voor 
andere ‘geloofsbehoeften’, betoogt Scholtens verder, 

zoals veiligheid, geborgenheid en groepsgevoel. 
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Volgens haar krijgt de kerk een nieuwe rol. Debat, 
beleving en het creëren van een ‘common mood’ 

worden genoemd evenals “geloofshuizen waar 
meerdere geloven onder één dak resideren”.  

Het gevoel van bemoediging dat ik in het begin nog 
had, is inmiddels totaal verdwenen en heeft plaats 

gemaakt voor verbazing. Verbazing om zoveel 
onbegrip in het fenomeen ‘geloof’. En ook wel een 
beetje voor angst. De angst dat het bedrijfsmatige 

marketingdenken ook in de kerk voet aan de grond 
gaat krijgen. 

De denkfout die Jeanneke Scholtens maakt, is volgens 
mij dat zij zich afvraagt hoe kerken als instituten of 

gebouwen kunnen overleven in onze tijd. Alsof de kerk 
een slecht lopend bedrijf is dat zijn product moet 

aanpassen aan de veranderende markt om zo te 
kunnen overleven. Maar wat heeft het voor zin om als 
kerk te overleven als de basis van het geloof, het 

bestaansrecht van de kerk, daarbij over boord wordt 
gegooid?  

Niet de kerk als instituut, niet de kerk als gebouw 
maar de Kerk (met hoofdletter K) als Lichaam van 

Christus, daar gaat het om. Het Woord van God zoals 
dat in het Evangelie naar ons toe gekomen is, daar 

gaat het om. De inspiratie en de troost door de Heilige 
Geest, daar gaat het om. 

En daar ligt ook voor ons de uitdaging. De uitdaging 
om vanuit dat Lichaam, vanuit dat Woord, vanuit die 

inspiratie en troost kerk te blijven. En daarmee tegen 
de stroom in te zwemmen zonder water bij de wijn te 
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doen. Dat betekent niet dat we als een steeds kleiner 
groepje ‘kerkmensen’ ons moeten opsluiten achter 

dikke muren en dichte deuren, maar wel dat we de 
wereld moeten laten zien dat het ook anders kan. Dat 
betekent ook dat we niet moeten blijven vasthouden 

aan gebouwen en structuren, maar moeten bidden en 
luisteren naar wat God in deze tijd van ons vraagt. 

Ook al betekent dat dat we de veiligheid en 
vertrouwdheid moeten opgeven en, net als Abraham, 
op reis moeten gaan zonder dat we weten waar we uit 

gaan komen.  

Ik hoop en bid dat we op deze manier de volgende 
stap in het herijkingsproces mogen zetten en 
uiteindelijk dat mogen doen wat goed is. Want het is 

niet onze kerk maar het is Uw Kerk.  

Han Monsees 

 

 

 

 

Kopij Diependaalcontact  maart 2017 
In maart zal Diependaalcontact weer verschijnen. In 
verband met de vermenigvuldiging en de bezorging 

zou ik graag uiterlijk op 22 februari over de benodigde 
kopij kunnen beschikken. U kunt uw kopij naar mij 

mailen (kopij@diependaalsekerk.nl) of toezenden 
(Stieltjeslaan 9), 1222 RC Hilversum) 

Wie vindt dat hij geen genade verdient, 
heeft gelijk. Daarom heet het ook genade. 

mailto:kopij@diependaalsekerk.nl
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Theo Biebericher 

Preekrooster ( 4 december ‘16  - 12 maart ’17 ) 
 

(onder voorbehoud) 

o. = ochtenddienst 10.00 uur       Vitamine G 12.00 uur 

a. = avonddienst 19.30 uur   

 

04 dec.  o. Ds. G.A. Kansen  

11 dec.  o. Ds. G.A. Kansen       Ds. G.A. Kansen 

11 dec.  a. Ds. G.A. Kansen 

18 dec.  o. Drs. I. Terlouw, Huizen 

25 dec.  o. Ds. G.A. Kansen  (Kerst)  

31 dec.  a. Ds. J.D.F. van Halsema  

01 jan.  o. Ds. G.A. Kansen   

08 jan.  o. Ds. G.A. Kansen        Ds. G.A. Kansen 

15 jan.  o. Prof. Dr. F. Immink, Driebergen-Rijsenburg 

22 jan.  o. Ds. G.A. Kansen        Ds. G.A. Kansen 

29 jan.  o. Ds. G.A. Kansen 

05 febr. o. Ds. G. Frederikze, Ermelo 

12 febr. o. Ds. G.A. Kansen        Ds. G.A. Kansen 

19 febr. o. Ds. G.A. Kansen 

26 febr. o. Ds. L.H. Kansen-Brasz       Ds. L.H. Kansen - 

           Brasz 

05 mrt.  o. Ds. G.A. Kansen         

12 mrt.  o. Ds. G.A. Kansen        Ds. G.A. Kansen  
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Agenda van bijzondere diensten en activiteiten 2016/17  

December  

11 dec. Christmas Evensong (zangdienst), 19.00 uur. 

17 dec. A Taste of Christmas 2016, 19.00 uur. 

25 dec. Kerstdienst, 10.00 uur. 

 

 

Januari 

08 jan. Themazondag (God is onze vader en wij 

bidden als zijn geliefde dochters en zonen). 

15 jan.t/m 21jan. Week van gebed voor eenheid (zie het 

artikel hierover op blz. 24 in dit blad) 

22 jan. Thema zondag (God maakt zijn schepping heel 

en wij worden betrokken in die heelmaking). 

12 febr. Themazondag (God brengt recht en nodigt ons 

uit om een gemeenschap van gerechtigheid te 

zijn). 

26 febr. Themazondag (Wij mogen leven in vrijheid – 

als vergeven mensen die ook elkaar 

vergeven). 

12 mrt  Themazondag (God bevrijdt en nodigt ons uit 

om een bevrijdende gemeenschap te zijn). 

26 mrt  Themazondag (God maakt het waar en Hij 

nodigt ons uit om te leven vanuit zijn 

toekomst). 
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