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Niemand zal je je vreugde afnemen 

 (Johannes 16: 22) 

 

Afscheid nemen gaat je niet in de koude kleren zitten. 

Het roept een veelheid van gedachten, herinneringen 

en gevoelens op. De negen jaar dat wij met veel 

plezier in Hilversum hebben gewoond zijn omgevlogen. 

Op 21 september 2008 begon ik aan een uitdagend 

avontuur in de Diependaalse kerk en dat avontuur 

eindigt op 24 september 2017. 

Toen ik nadacht over het afscheid moest ik denken aan 

de tekst boven deze overdenking. ‘Niemand zal je je 

vreugde afnemen’. Ergens voelt dat tegenstrijdig. 

Afscheid nemen én vreugde dat hoort toch niet bij 

elkaar? Afscheid nemen vindt niemand fijn. Voor ons 

geldt dat we nu voor de tweede keer in ons leven 

Hilversum en de Diependaalse kerk gaan verlaten. De 

eerste keer was dat in 1995 om in Burgh-Haamstede 

dominee te worden. Wie had ooit kunnen denken dat 

wij in 2008 terug zouden komen? Inmiddels is er een 

sterke band met velen gegroeid en nu moeten wij 

elkaar loslaten.   

 

Afscheid nemen geeft eerder een gevoel van weemoed 

dan van vreugde. Toch heeft ook blijdschap een plaats. 
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Voor al die momenten en omstandigheden waarin we 

elkaar tot zegen zijn geweest. Voor de harmonieuze 

wijze waarop wij deze jaren hebben samen-gekerkt. 

Dat er naast de ‘oude’ Diependaalse wijkgemeente een 

nieuwe groeiende Vitamine G gemeenschap is 

ontstaan. Dat wij op een positieve en constructieve 

wijze zowel binnen de kerkenraad als in het kernteam 

van Vitamine G hebben samengewerkt. Zo zijn er nog 

meer redenen om blij te zijn.  

 

Toch roept de combinatie van afscheid nemen en 

vreugde ook gemengde gevoelens op.  Dat geldt 

helemaal als dat andere afscheid nemen in je leven 

speelt. Dat definitieve afscheid, omdat je een geliefde 

hebt moeten loslaten voor altijd. Als je je man, vrouw 

of zelfs je kind hebt verloren aan de dood. Ook die 

dingen hebben wij helaas meegemaakt. Juist nu wij uit 

elkaar gaan realiseer je je de verbondenheid door 

zulke diepingrijpende gebeurtenissen. Herinneringen 

komen boven aan gesprekken en diensten. Ook Lydia 

en ik hebben in deze jaren in onze familiekring zulke 

momenten gekend. Onze beide moeders hebben wij in 

de afgelopen jaren ten grave gedragen. Gelukkig 

bereikten ze een hoge leeftijd, maar het gemis is er 

niet minder om.   

 

Wat bedoelt Jezus Christus eigenlijk als Hij zegt: 

‘Niemand zal je je vreugde ontnemen?’ Is het dan de 

bedoeling dat wij van die christenen worden met zo’n 

eeuwige glimlach? Moeten wij altijd op onze tenen 
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lopen, omdat we nu eenmaal blij moeten zijn? Jezus 

zegt deze woorden tegen zijn leerlingen. Inmiddels 

weten zij dat het afscheid van hun Heer zal komen. 

Dat maakt hen verdrietig en bang. Ze waren zo 

vertrouwd geraakt aan het leven met Hem. Nu het 

afscheid aanstaande is gaat Hij vertellen wat hen te 

wachten staat. Hij bereidt hen voor op het leven in een 

hen vijandige wereld. Wie de hoofdstukken 14-16 uit 

Johannes tot zich door laat dringen, kan de zorg van 

de discipelen goed meemaken. Hoe zal dat gaan als 

hun Heer niet meer bij hen is? Jezus spreekt dan wel 

over de Trooster die Hij zal zenden en over zijn Heilige 

Geest die hen zal leiden in de waarheid, maar ze 

begrijpen nog helemaal niets van hoe dat zal gaan en 

zal zijn. 

Ik snap die onzekerheid wel. Zeker als we dan lezen 

wat de leerlingen moeten verduren van de wereld om 

hen heen. Verdrukking, lijden en bespotting overkomt 

degenen die Jezus willen volgen en dienen en dan 

spreekt Jezus over de blijdschap van allen die bij Hem 

horen. Een blijdschap die niemand hen kan ontnemen. 

Welke blijdschap is dat eigenlijk? Het is niet een 

oppervlakkig jolig gevoel van vrijheid, blijheid. Dat is 

een blijdschap die direct verandert in bitterheid en 

jaloersheid, als niet gebeurt wat ik zo graag wil. Deze 

blijdschap is niet een gevoel voor humor, voor een 

goede grap, het alleenrecht van de optimisten onder 

ons, die toch overal weer een zonnige kant aan 

ontdekken. 
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Het woord blijdschap komt in het Nieuwe Testament 

60 keer voor. Daarnaast het werkwoord zich verblijden 

72 keer. Als je dan ook nog andere woorden als 

vreugde en vrolijkheid daarbij optelt. En dan ook nog 

het Oude Testament meetelt, dan blijkt de Bijbel 

boordevol blijdschap. Maar wie de hele Bijbel leest, zal 

toch tot de ontdekking komen, dat deze grote 

hoeveelheid blijdschap het niet tot een bovenaards, 

onwerkelijk boek maakt. Het boek van de blijdschap 

blijkt juist het kwaad en het lijden in de wereld op het 

diepst te peilen. Menselijk verdriet, bittere klachten, 

grote zonden. Ze zijn de personen die ons geschilderd 

worden in de bijbel niet vreemd. We lezen op elke 

bladzijde de geschiedenissen van mensen van vlees en 

bloed, net als wij, met hun vreugde en zorgen, met 

hun toewijding en falen. Toch loopt daardoor heen die 

rode draad van de blijdschap. 

Blijdschap die niet ophoudt bij een afscheid, blijdschap 

die niet stopt als de golven van zorg en ziekte tegen 

het leven aan beuken. Door heel het Woord heen loopt 

die blijdschap, die zijn bron niet vindt in ons menselijk 

gevoel, maar ten diepste in God zelf. 

 

In de taal van het Nieuwe Testament is 

vreugde/blijdschap het woord chara. Van diezelfde 

stam komt ook het woord charis. Charis betekent 

genade. In chara en charis zit dezelfde wortel. 

Blijdschap en genade hebben dezelfde bron. Hoe komt 

een mens aan de blijdschap? Is die er als alles in je 

leven naar wens verloopt? Is die er als je hele 
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verlanglijstje leeg is. Omdat je alles hebt wat je hart 

begeert? Nee, de blijdschap waar Jezus Christus over 

spreekt, is voor een mens, die weet heeft van de 

genade van God. Wie leeft vanuit Gods genade, vanuit 

zijn vrijspraak en liefde voor mensen die het compleet 

hebben verbruid, die mens wordt blij.  

 

Jezus leert zijn leerlingen zo te leven dat die genade 

hun leven bepaalt. Wat er ook gebeurt.  

Hij doet dat door hen te wijzen op de komst van de 

Heilige Geest. De Geest die in hen woont, in de 

waarheid leidt en de vrucht van de vreugde zal laten 

groeien.  

Dan blijft afscheid nemen een dubbel gevoel geven. 

Dan kan de blijdschap aangevochten zijn door 

omstandigheden of mensen in ons leven, maar toch 

kan die ons nooit volledig ontnomen worden, want de 

Heilige Geest zal zelf voor de vruchten zorgen. Zijn 

blijdschap blijft. Ook al vertrekken wij naar Amersfoort 

en roept dat weemoed op, het is God zelf die met zijn 

genade de beide geloofsgemeenschappen draagt. Hij 

zal dat blijven doen. Blijf daarom als gemeente het 

geheim van onze Heer overdenken, want het heil dat 

Hij wil schenken is nieuw. Altijd weer. Blijf daarom niet 

geworteld in het woord van mensen, maar in het 

woord van onze Heer. Verlangend naar verdieping, 

groei en vruchten.  Want zijn genade en blijdschap is 

voor hier en voor daar. Voor u en voor ons. 

 

ds. Gerard Kansen    
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Laatste weken, laatste dagen 

 

In deze periode kan het niet anders dan dat je 

terugkijkt op wat is geweest. Dat doe ik ook en dan 

realiseer ik me in dankbaarheid wat er allemaal is 

gebeurd aan moois en opbouwends, maar ook wat niet 

is geweest en geworden zoals ik had gehoopt en u 

wellicht ook. Ik besef dat ik, zoals Calvijn zo 

ontdekkend zegt, ook maar gewoon ‘een mannetje uit 

het stof verrezen’ ben. En tegelijk, zoals Psalm 8 zegt, 

een mens, bijna goddelijk maar geen God. Ik heb 

dingen bereikt en ben tot zegen geweest, zoveel heb ik 

wel teruggekregen juist in deze tijd. Maar ik heb ook 

mensen teleurgesteld en niet aan verwachtingen 

voldaan. Ik hoop dat u mij de genade wil geven, 

waarover ik in de meditatie schrijf. Genade, waar wij 

allemaal van mogen leven en die ons vreugde geeft in 

alle omstandigheden. 

 

Wij zien er naar uit nog velen van u te zien en te 

spreken op zondag 24 september. Uiteraard is 

iedereen van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de 

gezamenlijke dienst om 10 uur, dus ook als u/jij niet 

gewend bent om naar de kerk te komen of niet 

gewend bent om om 10.00 uur naar de kerk te komen! 
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Na de dienst is er volop ruimte om elkaar te 

ontmoeten, te groeten en Gods zegen toe te wensen 

voor de tijd die komt. Er zal een buffet zijn met koffie, 

thee en ander lekkers.   

 

Hoe dan ook, weet u gezegend in de Naam van onze 

Heer: 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn  

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn  

bij gevaar, in bange tijden 

over jou Zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

in zijn liefde je bewaren 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn  

tot wij weer elkaar ontmoeten 

in Zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

(Lied 416), 
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ds. Gerard Kansen    

 

 

 

 

Nieuw begin 

 

Wat was het wonderlijk toen de voorzitter van de 

beroepingscommissie van de Nieuwe Kerk belde. Het 

vorige beroep, uit Capelle aan den IJssel, was nog 

maar een half jaar geleden en dan nu dit. Toch had de 

commissie het gevoel dat ze wel contact moesten 

opnemen, ook al ervoeren ook zij schroom vanwege 

dat eerdere beroep. Zo gingen we in gesprek. 

Waar in het proces met Capelle voor ons gevoel 

telkens deuren gesloten werden na aanvankelijke 

openheid, zo ging dat nu precies omgekeerd. Het werd 

ons op een gegeven moment duidelijk dat ik het 

beroep zou aannemen, ook als dat vragen met zich 

meebracht in de Diependaalse Kerk en Vitamine G. Die 

bijzondere leiding maakt dat ik met vertrouwen de 

overstap durf te maken. God zal zijn weg gaan, want 

Hij is de Heer van de kerk.    

Op zondag 8 oktober zal ik officieel starten in 

Amersfoort. De dienst, waarin ook u en jij hartelijk 

welkom bent, is om 10 uur in de Nieuwe Kerk aan 

Leusderweg 152 (hoek Daltonstraat).  

 

ds. Gerard Kansen    
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‘Onze ogen zijn op U gericht’ 

Koos van Noppen 

 

God, Geest, Geloof en Gebed, kortweg: Vitamine 

G. De missionaire pioniersplek maakt een stevige 

groei door en is ontstaan naast de ‘gewone’ 

traditionele dienst in de Diependaalse kerk in 

Hilversum. Initiatiefnemer ds. Gerard Kansen 

neemt op 24 september afscheid, in verband een 

beroep naar Amersfoort. ‘Het zou goed zijn als 

pionieren predikanten meer in het bloed zat. Ik 

gun elke gemeente een scheut Vitamine G.’ 

 

Toen Gerard in 2008 intrede deed in Hilversum had hij 

geen uitgewerkt plan in zijn achterzak. Toch had de 

intredetekst iets ‘programmatisch’: “Wij weten niet wat 

wij doen moeten, maar op U zijn onze ogen 

gevestigd.” Een kernzin uit het gebed van koning 

Josafat, toen de vijandelijke legers massaal tegen hem 

waren uitgerukt (2 Kronieken 20). De koning had het 

volk bijeengeroepen en iedereen verwachtte een 

militaire strategie, maar wat volgde was een 

ontwapenend gebed, een belijdenis van 

afhankelijkheid.  
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Gerard: ‘In die geesteshouding ben ik mijn werk in 

Hilversum begonnen. De gemeente was sterk 

vergrijsd; geen kinderen, tieners of jongvolwassenen. 

Wel twee dertigers in de kerkenraad. Tijdens het 

beroepingswerk had ik aangegeven dat ik graag werk 

in een kerk die méér doelgroepen heeft dan 60-

plussers. Tijdens mijn kennismakingsronde vroeg ik 

aan elk gemeentelid om te bidden voor de vernieuwing 

van de kerk. Sommigen keken me daarbij glazig aan, 

anderen – van wie een groot aantal helaas reeds is 

overleden – hebben daar gehoor aan gegeven. Ik ben 

er heilig van overtuigd dat gebed essentieel is voor alle 

werk in de kerk, óók het pionierswerk. Vanuit een 

geloofshouding: “Wij weten niet wat wij doen moeten, 

maar op U zijn onze ogen gevestigd”.’  

 

Weerstand 

‘Ik ben niet zo naïef te denken dat wij de 

secularisatiegolf weleens even zullen tegenhouden. 

Maar ik moet ook niets hebben van de geest van 

gelatenheid die je soms bemerkt wanneer mensen de 

ontkerkelijking beschouwen als een onafwendbare 

historische, sociologische ontwikkeling, een 

onomkeerbaar proces.’ 

Dr. Herman Paul, bijzonder hoogleraar 

secularisatiestudies, spreekt dan over de ‘bril’ die de 

kijk op heden en verleden kleurt en de 

verwachtingspatronen bepaalt. ‘Dat zegt-ie terecht. En 

ik heb gemerkt dat je stevig in je schoenen moet staan 

als je een andere bril op de neus hebt. Als je gelooft 
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dat God de Levende is, die vandaag werkt, moet je 

tegen veel weerstand opboksen. Want als je zoiets 

zegt, klinkt dat al gauw pretentieus. Of je krijgt het 

verwijt dat je nog weinig hebt begrepen van de 

culturele onderstromen.’ 

 

Urgentie 

Vitamine G is het resultaat van een zoektocht. ‘We 

zochten naar nieuwe wegen en baden of God ons die 

door zijn Geest wilde wijzen. Ik ben begonnen met de 

urgentie te bevestigen en vragen te stellen: Hoe ziet 

de toekomst van onze gemeente er uit? En waarom 

beschouwen we het haast als een vanzelfsprekendheid 

als mensen afhaken? Er was me veel aan gelegen om 

de hele gemeente mee te nemen in het proces dat we 

doormaakten. We voerden in brede kring gesprekken 

over kenmerken van een (on)gezonde gemeente. 

Twee conclusies sprongen eruit: we betekenen weinig 

of niets voor onze omgeving en we voeren het 

geloofsgesprek niet. 

Lange tijd heb ik gedacht dat ik binnen de bestaande 

kaders zou kunnen werken aan gemeentevernieuwing. 

Dat we met een aantal ‘cosmetische’ ingrepen in de 

liturgie de toegankelijkheid zouden kunnen vergroten 

en nieuwe doelgroepen zouden kunnen aanspreken. 

Maar dat bleek zo lastig, dat we uiteindelijk na veel 

gebed, wikken en wegen hebben gekozen voor een 

aparte kerkdienst. Op zondag, 12.00 uur, na de 

reguliere dienst. 
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Reformatorisch-evangelisch 

De inhoud en opzet werd mede gekleurd door de 

context van Hilversum:  in het palet van de 

plaatselijke protestantse gemeente met bonders, 

middenorthodoxen, vrijzinnigen en confessionelen 

ontbrak een ‘reformatorisch-evangelische’ variant. In 

steekwoorden: een viering waarin de diepgang van de 

gereformeerde traditie wordt gekoppeld aan een 

liturgie met eigentijdse muziek; een missionaire 

gemeenschap met nadruk op discipelschap, veel 

interactie, gezamenlijke maaltijden.’  

In 2011 is schoorvoetend begonnen, met 8 mensen. In 

2014 kreeg het project officieel de status van  

‘missionaire pioniersplek’ en nu zijn er ca. 125 

betrokkenen . De crèche is overvol het kinderwerk is 

opgebloeid, er zijn kringen, er is getrouwd en gedoopt  

kortom, een heel proces van revitalisering. 

Gerard: ‘In het begin baden we om “steunpilaren”, 

mensen die ons zouden kunnen helpen bij de opbouw, 

want we voelden onze ontoereikendheid. Dat gebed is 

wonderlijk verhoord, doordat ze op ons pad kwamen: 

mensen met muzikale, financiële en organisatorische 

expertise. 

Met argusogen werd het initiatief indertijd bekeken. Er 

werd meesmuilend over gesproken en als voorganger 

heb ik heel wat over me heen gekregen. Het vergde lef 

en volharding. Maar als God je eenmaal wat op je hart 

heeft gelegd, moet je daar aan vasthouden; 

bescheiden, maar beslist.’ 
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Anno 2017 is het beeld gekanteld. De Diependaalse 

kerk is een mixed economy of church, met twee 

kernen, de ‘oude‘ kwetsbare wijkgemeente en 

Vitamine G. ‘Nieuwe leden van Vitamine G worden 

ingeschreven in het gezamenlijke register. Het is niet 

zo dat de nieuwe aanwas, veelal in de leeftijd 20-40 

jaar, de daling van het ledental heeft gecompenseerd. 

Maar de ‘kwaliteit’ van de betrokkenheid is vele malen 

groter. Het lidmaatschap is een zaak van het hart en 

geen cultuurfenomeen.’   

 

Grensgangers 

‘In de afgelopen periode heb ik gepreekt over 

Handelingen, onder andere over Cyprische en 

Cyreense mannen, die in Antiochië de Here Jezus 

verkondigen aan de Grieken (hoofdstuk 11). ‘De hand 

des Heren was met hen, en een groot aantal kwam tot 

het geloof en bekeerde zich tot de Here.’ Na de dood 

van Stefanus worden gelovigen verstrooid en dan zijn 

er mensen – niet eens apostelen – die zo enthousiast 

zijn dat ze het evangelie delen met de Grieken. Tot die 

tijd beperkte de verkondiging zich tot de joden, staat 

er expliciet bij. Een fascinerende geschiedenis. 

Gemeenteleden die vanuit een hartstocht voor het 

evangelie spontaan een grens overgaan. Vanuit een 

heldere identiteit geven ze een getuigenis af en God 

zegent hun werk.  

Dat zou ik elke predikant of kerkenraad willen 

aanraden: zoek in je midden naar mensen die vanuit 

een passie voor het evangelie een grens over willen 
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gaan. Een diaconale, missionaire of culturele grens – 

omdat ze een bepaalde doelgroep in de gemeente 

missen. Schep ruimte voor het experiment. God kan 

het zegenen.  

Gebed is daarbij essentieel. Niet als ‘magie’, maar als 

een besef van diepe afhankelijkheid, om de beweging 

van de Geest op het spoor te komen. Het is verleidelijk 

om uit te werken wat wij graag willen, zonder eerst te 

vragen wat God eigenlijk wil. Met als gevolg dat we 

ons verlangen aan God voorleggen met de vraag of Hij 

het zegenen wil. Terwijl het er om gaat dat we Gods 

verlangen op het spoor komen. Dat fladdert niet op 

een briefje uit de hemel. Het vergt een 

ontvankelijkheid, een grondhouding, die je moet 

oefenen. 

Nu ik van een missionaire pioniersplek naar een 

‘gewone’ gemeente ga, hoop ik dat ik die 

grondhouding zal behouden. Pionierswerk heeft iets 

uitdagends, het is het realiseren van een droom. Maar 

het is ook eng, omdat je begint aan iets wat je zelf niet 

in de hand hebt. Ik heb ook vaak mijn voet op het 

water gezet en ben gezonken…  

Ik zou elke predikant een pioniersmentaliteit 

toewensen; een gezindheid, vanuit een passie voor het 

evangelie. Als ik rondkijk in kerkelijk Nederland word 

ik soms zo droevig. Wanneer worden we wakker? Kerk 

2025 is een stap in de goede richting van de 

ontmanteling van de kerkelijke organisatie. Laat de 

kerk weer functioneren als een organisme, met een 

concentratie op zaken die de essentie van het geloof 
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raken: het onderwijs van de apostelen, de 

gemeenschap, het breken van het brood en gebed.’ 

 

Lessen van pionieren 

‘Hard werken is niet verkeerd. PR ook niet, maar 

uiteindelijk voegt God de mensen toe. Dat deed Hij 

echt-  ze stonden voor de deur, vóórdat wij ook nog 

maar iets aan PR hadden gedaan’ 

‘Geef gehoor aan het verlangen, de hoop en het 

vertrouwen op God en handel van daaruit. God laat 

zelfs in een zwaar geseculariseerde omgeving in een 

vergrijsde kerk nieuw leven ontstaan. Wie had dat 

gedacht?’ 

‘Denk niet teveel in (financiële) cijfers. Uiteindelijk 

gaat God zijn weg. Als het zijn plan is, komt het goed.’ 

‘Durf te stoppen als iets niet blijkt te werken. We 

hebben tweemaal initiatieven gestaakt (kinderwerk in 

de wijk, buurtmaaltijden) tot we ons richtten op de 

netwerken van gemeenteleden. Die laatste werkwijze 

bleek te passen bij onze context.’  

‘Laagdrempeligheid was niet de focus als het ging om 

de inhoud. Goed voedsel is belangrijk. Het maakt niet 

direct uit of je het evangelie in eenvoudige of mooie 

woorden vertelt. Als je het maar doet vanuit geloof en 

liefde voor Jezus. Dan maakt God de woorden 

geschikt.’ 

‘Schakel mensen in, investeer daarin. Niet consumeren 

maar participeren, is het devies. Is ook belangrijk 

vanuit de gemeenschapsvorming.’ 

‘Vergeet de leden van de moedergemeente niet.  Zij 
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hebben met hun investering de ontwikkeling van de 

pioniersplek mede mogelijk gemaakt. 

 

(1) Dit artikel verschijnt ook in Tijding, het 

informatiemagazine van de IZB te Amersfoort.  

 

 

Vacaturetijd is geen verloren tijd 

Bijgevoegd bij deze Diependaal Contact treft u de 

uitnodiging voor de afscheidsdienst van ds. Gerard 

Kansen op 24 september. Met deze dienst komt er een 

einde aan een tijdperk van negen mooie jaren. Maar 

het is ook het begin van een periode dat de gemeente 

vacant is. Een vacaturetijd is per definitie een onzeke-

re tijd. Zo weet je bijvoorbeeld nooit hoe lang het gaat 

duren. De vacaturetijd is ook een tijd waarin we op 

elkaar aangewezen zijn. Weliswaar neemt de kerken-

raad het voortouw in het zoeken naar een invulling van 

de vacature, uiteindelijk heeft de hele gemeente hierin 

een stem én een verantwoordelijkheid. 

Vanaf het moment dat duidelijk werd dat Gerard zijn 

werk in Amersfoort gaat voortzetten, is de kerkenraad 

aan de slag gegaan. De kerkenraad beseft terdege dat 

het geen haastklus mag worden en dat de 

noodzakelijke stappen alle doorlopen moeten worden. 

Momenteel worden er drie paden bewandeld: 
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Ten eerste vindt er overleg plaats met de Algemene 

Kerkenraad over de mogelijkheden die er zijn. Hierbij 

lopen het Herijkingsproces, de vacature in de 

Bethlehemkerk en de vacature in onze eigen 

wijkgemeente én Vitamine G op een gecompliceerde 

manier door elkaar. 

De eerste oriënterende gesprekken hebben 

plaatsgevonden en alles wijst erop dat de open 

plekken bij Vitamine G en in de Diependaal als 

losstaande vacatures gezien gaan worden. Met andere 

woorden: de Diependaal en Vitamine G mogen los van 

elkaar op zoek gaan. Verder heeft het Breed 

Moderamen van de Algemene Kerkenraad de wens 

uitgesproken dat de Diependaalse kerk en de 

Bethlehemkerk onderzoeken of zij samen kunnen 

optrekken bij het opvullen van de vacatures. Dit 

laatste betekent niet dat wij zomaar gaan aanhaken bij 

het beroepingsproces in de Bethlehemkerk, dat al 

bezig is. Alleen als er een manier te vinden is waarbij 

recht wordt gedaan aan de eigenheid van zowel de 

Bethlehemkerk als de Diependaalse kerk, zal de 

kerkenraad hiermee instemmen, uiteraard pas nadat 

de gemeente hierover geraadpleegd is. 

De tweede weg die bewandeld gaat worden, is die van 

het schrijven van een profiel van onze wijkgemeente 

en van een te beroepen predikant. Kernvragen hierbij 

zijn: Wie zijn wij, wat willen wij en wat hebben wij 

daarbij nodig. Want pas als we dat weten, kunnen we, 

als het overleg met de Bethlehemkerk en de Algemene 
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Kerkenraad concreet wordt, bepalen of de eigenheid 

van de Diependaal gewaarborgd blijft. Het schrijven 

van een profiel en van een profielschets is niet alleen 

een taak van de kerkenraad maar ook van de 

gemeente. Daarom bestaat de commissie die hiervoor 

een voorstel op papier gaat zetten, naast ouderling-

kerkrentmeester Maurice de Jong uit de gemeente-

leden Els van Loenen, Tom Mantel, Henk van ter Meij 

en Marianne van Malenstein. Zodra de commissie 

gereed is, zal hun voorstel ook aan u worden 

voorgelegd. 

Het derde pad, tenslotte, is het treffen van voorzienin-

gen voor de vacaturetijd. Uit het voorgaande zult u 

begrepen hebben dat er nog een hoop moet gebeuren 

voordat we weer een predikant hebben. In de tussen-

tijd blijven we natuurlijk wel 'kerk', met alles wat daar 

bij hoort. Vanuit de Algemene Kerkenraad is er een 

ruimhartige regeling waarvan we kunnen gebruik ma-

ken om iemand die ons bijstaat in het pastoraat aan te 

stellen. Naast het pastorale werk zal deze bijstand in 

het pastoraat ook geregeld op zondag voorgaan zodat 

er een band ontstaat met de gemeente. 

Momenteel is de kerkenraad in gesprek met een aantal 

kandidaten; we hopen u zo snel mogelijk meer te 

kunnen vertellen. 

Ik begon ermee dat we in de vacaturetijd op elkaar 

aangewezen zijn. Dat kan op veel manieren. Dat kan 

door mee te denken en te praten: uw mening wordt 
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gewaardeerd! Dat kan ook door geduld en begrip op te 

brengen als er dingen niet helemaal lopen zoals u 

gewend bent en als er wekelijks een gastpredikant op 

de kansel staat. Maar dat kan vooral door uw gebed en 

uw vertrouwen dat onze Heer Zijn kerk niet in de steek 

laat. 

Namens de kerkenraad, Han Monsees, voorzitter 

Stichting Diependaal 

Overlijden Eddy Hoekman  

We ontvingen het droeve bericht dat op 12 augustus 

j.l. Eddy Hoekman, in de leeftijd van 59 jaar, is 

overleden. Eddy, onze huisschilder,  heeft veel en goed 

werk geleverd in onze kerk en ons vaak met raad en 

daad bijgestaan. Tevens was hij een gewaardeerd lid 

van ons zangkoor ‘Diependaal-Vocaal’. 

Op zijn rouwkaart stond dit mooie gedicht: 

De storm en de stilte, het licht en het donker 

de lach en de tranen zijn werken van Hem. 

Ja, Hij weet: wij zijn mensen en wij leven niet lang. 

Maar Hij brengt ons ten hemel, wees maar niet bang. 

We wensen zijn vrouw, de kinderen en hun partners 

veel sterkte toe in de komende tijd. 

Fancy fair 

Op 11 november a.s. willen we de jaarlijkse fancy fair 

weer houden. Het duurt nog even maar we hopen dat 

u deze datum alvast wilt noteren. 
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Er zal weer veel hulp nodig zijn maar we zullen het 

met z'n allen wel weer redden. Zoals elk jaar zijn 

erwtensoep, taarten en cakes van harte welkom. 

 

Onderhoud 

De luifel boven de voordeur is helemaal schoon 

gespoten. Er zaten veel scheuren in en het bladderde 

af. Nu moet het een paar weken drogen en dan kan er 

opnieuw gestuct worden. 

 

De klussenclub 

Naast het gewone werk van bladruimen enz. is de 

bloemenkiosk aan de buitenkant opgeknapt 

 

Rest nog de verantwoording van de ontvangsten 

INGBANK    ABN/AMRO 

01/6  €  10,00  27/5  €  50,00 

26/6  -   50,00  29/5  -  15,00 

26/6  -   10,00  26/6  -  30,00 

03/7  -   10,00  28/6  -  15,00 

25/7  -   10,00  12/7  -  35,00 

01/8  -   10,00  19/7  -  24,00 

     25/7  -  23,00 

25/7  -  30,00 

28/7  -  15,00

 03/8  -  23,00 

Totaal ontvangen    €  260,00. 

Alle gevers hartelijk dank. 
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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. 6216187  

 

Diependaal contact Digitaal 
 

Vanaf deze uitgave is het ook mogelijk om 

Diependaalcontact per e-mail te ontvangen. Uiteraard 

blijft de papieren versie ook bestaan. Alleen wanneer u 

aangeeft een digitale versie te willen ontvangen, zal u 

de papieren versie niet meer worden toegezonden. Er 

zijn in diverse diensten formulieren uitgedeeld waarop 

u uw e-mailadres heeft kunnen invullen. Heeft u deze 

gemist / niet ingevuld? Dan kunnen we u helaas geen 

digitale versie versturen. Wanneer dit wel gewenst is, 

vraag dan gerust nog om het formulier bij een van de 

kerkrentmeesters of een van de kernteamleden.  

Maurice de Jong 

 

Kopij Diependaalcontact  december 2017 



25 
 

 
In december zal Diependaalcontact weer verschijnen. 
Graag zou ik uiterlijk op 22 november over de 
benodigde kopij kunnen beschikken. U kunt uw kopij 

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

 

Theo Biebericher 

Beameraar gezocht! 

Voor zowel de diensten om 10.00 uur als de Vitamine 

G-diensten om 12.00 uur zijn we op zoek naar mensen 

die af en toe de beamer willen bedienen. 

Het bedienen van de beamer begint met het 

voorbereiden van de presentatie, dat kan vanaf je 

eigen pc en op je eigen moment. Hiervoor zal 

gemiddeld 45 minuten per dienst nodig zijn. Daarna 

speel je de presentatie af tijdens de dienst, die je 

daardoor gewoon mee kunt maken. 

Wanneer je interesse hebt om hieraan mee te werken 

of nog vragen hebt, meld je dan even bij Maurice de 

Jong of Astrid Meulenberg tijdens een van de diensten 

of via 06-45270275. 

Enige kennis van pc’s en bijbehorende techniek is 

nodig, maar een expert hoef je zeker niet te zijn! 

Namens beide ‘beamteams’, 

Maurice de Jong 

mailto:kopij@diependaalsekerk.nl
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Vakantieweek in het Roosevelthuis 

 

Wederom organiseren de gezamenlijke protestantse 

kerken een vakantieweek voor ouderen. 

Deze week wordt gehouden van zaterdag 21 oktober 

tot zaterdag 28 oktober 2017 in het vorig jaar nieuw 

geopende Roosevelthuis te Doorn. 

De vakantieweek is bedoeld voor mensen die niet 

meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan, we denken 

dan aan, hoge leeftijd, gezondheidsproblemen, aan 

een rolstoel gebonden zijn, persoonlijke 

omstandigheden, kortom gasten die zorg of aandacht 

nodig hebben. 

Er gaan voldoende enthousiaste vrijwilligers mee, met 

name verzorgers en verpleegkundigen die zich op alle 

mogelijke manieren inzetten. 

Ds. Annemieke Parmentier gaat mee voor pastoraal 

contact. 

De kosten bedragen voor gemeenteleden € 470,-- op 

basis van vol pension, inclusief een gevarieerd 

programma verspreid over de hele week. 
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Niet gemeenteleden betalen wat meer. 

Heeft u interesse laat het mij weten, u krijgt dan van 

mij een aanmeldingsformulier. 

Mocht het bedrag van € 470,- -eventueel een bezwaar 

zijn, dan kunt u contact opnemen met Corine Reinders 

tel. 6210227. Ook voor andere informatie kunt u mij 

gerust bellen. Misschien tot ziens of horens. 

 

Met vriendelijke groet, Corine Reinders. 

Laatste nieuws werkgroep Laleaua Hilversum 

Het is al weer enige tijd geleden dat u wat van ons 

gehoord heeft, maar we hebben niet stil gezeten. Als 

werkgroep zijn we bij elkaar geweest om te bespreken 

wat we als gemeente kunnen doen om Laleaua te 

steunen. We zijn eruit !  We zijn tenslotte een 

werkgroep die de handen uit de mouwen wil steken. 

We gaan een oliebollenactie organiseren in 

december. 

Voor we het weten is het zover en we willen super 

oliebollen verkopen; dat vraagt een goede 

voorbereiding. Wat hebben we nodig om er een 

geweldige actie van te maken?  

Natuurlijk! 

-Enthousiaste mensen die mee willen helpen en 

denken hoe we dit het beste aan kunnen pakken; 
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-Sponsoren, want alles wat we niet zelf hoeven te 

kopen zal het eindbedrag verhogen. Dus heb of ken je 

een baas/bedrijf vereniging enz. die graag een actie 

voor een geweldig doel willen ondersteunen vertel ze 

over Laleaua. Natuurlijk kun je altijd bij ons een 

informatiefolder vragen om je verhaal kracht bij te 

zetten;  

-Denk verder aan apparatuur, ruimte om te bakken; 

-En natuurlijk heel belangrijk oliebollenbakkers/sters, 

bezorgers enz.  

Dus lijkt het je leuk om mee te helpen, meld je dan 

aan voor 15 oktober Dit kan via 

laleaua.hilversum@outook.com o.v.v. ‘oliebollenactie’.  

Voor de mensen die nog niet bekend zijn met Laleaua. 

De stichting Laleaua is een kleine organisatie die zich 

inzet om Roma-kinderen in Târnaveni (Roemenië), die 

helaas niet in ideale omstandigheden opgroeien, op te 

vangen. Zij krijgen daar extra onderwijs, een 

boterham, kleding, medische hulp en alles wat nodig is 

voor een betere basis voor hun verdere leven. Dit 

vanuit een christelijke grondslag . Want zei Jezus niet: 

“Laat de kinderen tot mij komen want van hun is het 

Koninkrijk. Wij bevelen daarom deze actie van harte 

bij jullie aan. 

Reis naar Târnaveni 2018  

De eerste reis in oktober 2016 was een geweldig 

mooie ervaring voor een aantal gemeenteleden. 

mailto:laleaua.hilversum@outook.com
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Inmiddels is bekend dat er in 2018 een 2e reis zal 

plaatsvinden vanuit onze gemeente naar Târnaveni.  

Wanneer? In de periode 20-24 maart 2018. 

Wat gaan we doen? We zullen die dagen vooral actief 

bezig zijn met de kinderen en wellicht wat klussen, 

ieder op de wijze die bij hem of haar past en 

afhankelijk van het aantal deelnemers.  

Hoeveel kost de reis? Ongeveer €350,--. 

Denkt u: daar wil ik ook graag bij zijn laat ons dat dan 

weten. 

Aanmelden via laleaua.hilversum@outlook.com o.v.v. 

‘reis maart 2018’. 

Namens werkgroep Laleaua Hilversum, 
Ans Borgers 

 

Opbrengst collecten 
 

In de periode 4 juni t/m 20 augustus 2017 hebben de 

collecten in de kerk de volgende bedragen opgebracht 

        1         2          3 

04/06  €   83,65 € 159,05   €  91,65 

11/06  -   48,65  -  54,95   -   56,55 
18/06  -   44,15  -  36,65   -   55,25 

25/06  -   66,00  -  52,15   -   57,60 
 
02/07  €   48,45  €  49,30   €  59,45        

09/07  -   45,05  -  40,60   -   57,75 
16/07  -   57,10  -  51,15   -   63,20 

mailto:laleaua.hilversum@outlook.com
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23/07  - 154,15  - 134,30   - 136,85    *) 

 
06/08  € 115,25  € 112,55   € 140,90    *) 

20/08  - 160,90  - 172,85   - 168,70    *) 

*)  incl. Bethlehemkerk 

 

 

A Taste Of Christmas 2017 

Dit jaar zal A Taste Of Christmas gehouden worden op 

zaterdag 16 december. We verwachten ook dit jaar 

een mooie mix tussen gasten uit onze eigen gemeente 

en mensen uit de buurt die we gewoonlijk niet in de 

kerk zien. 

De voorbereidingen zijn alweer in volle gang, maar de 

exacte invulling van de avond blijft natuurlijk een 

verrassing tot het echt zover is. 

Wel weten we nu al dat de financiering dit jaar niet 

(volledig) uit de Wijkkas gedaan kan worden. We 

willen dan ook, net als eerdere jaren, vragen om deze 

avond te sponsoren. Meer hierover in het 

Diependaalcontact van december. 

We denken erover om de avond iets eerder te laten 

starten, zodat het ook iets eerder afgelopen is en om 

ook een programma voor kinderen in de 



31 
 

basisschoolleeftijd aan te bieden, zodat ouders met 

kleine kinderen wat makkelijker aan kunnen schuiven. 

Daarnaast zijn er die dag altijd veel vrijwilligers nodig. 

Wil je daar aan meewerken? Houd dan in ieder geval 

deze datum alvast vrij in je agenda!  

          Namens de A Taste Of Christmas organisatie, 

          Maurice de Jong 

 

Preekrooster ( 10 september – 3 december ) 

 

(onder voorbehoud) 

o. = ochtenddienst 10.00 uur       Vitamine G 12.00 uur 

a. = avonddienst 19.30 uur   

 

10 sept. o. Ds. H. de Leede, A’foort        

 Dhr. K. ten Voorde 

17 sept. o. Ds. G.A. Kansen  

 

24 sept. o. Ds. G.A. Kansen           Gezamenlijke dienst      

01 okt.  o.  Ds A.Troost, Ermelo 

 

08 okt.  o.  Ds. W. Bos, A’foort       Dhr. J. Voogdt 

 

15  okt.    o.  Ds. G.J. Wisgerhof, A’foort 

 

22 okt.  o.  Ds. L. Kansen-Brasz     Ds. L. Kansen-Brasz 

       

29  okt.    o.  Ds. G. Fredrikze, Harderwijk 
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05 nov.  o. Ds. G. Mantel, Huizen (doopdienst) 

 

12 nov.  o. Ds. H. Schormans, A’foort 

      Dhr. R. Bouw 

 

19 nov.  o. Ds. O.Kerssen, Sloten (Fr.) 

 

26 nov.  o. Ds. W. Bos, A’foort (eeuwigheidszondag) 

      Ds. H. v. Dolder, A’foort 

 

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