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Informatie wijkgemeente ‘Diependaal’ 

Hilversum 

Diependaalse kerk Diependaalselaan 138  1214 KE     6246182 

   info@diependaalsekerk.nl 

www.diependaalsekerk.nl 

Vitamine G  info@vitamineG.net 

   www.vitamineG.net 

Predikat   Vacant 

Bijstand i/h pastoraat Ds. G.J. Wisgerhof  

   Contact via dhr. F. Lambour       6231010  

         pastoraat@diependaalsekerk.nl   

Scriba   J. van Woerekom        6216187 

   scriba@diependaalsekerk.nl 

Penningm. Wijkkas R. Versteeg         6246628 

Diependaalse kerk bank NL 49FVLB 0635 8094 00 

wijkkas@diependaalsekerk.nl 

Vitamine G  bank NL 83FVLB 0226 6100 20 

wijkkas@vitamineG.net 

Oppas   Karina de Jong         0346- 

   oppas@diependaalsekerk.nl       830502 

   oppas@vitamineG.net 

St. Diependaal  A. van Woerekom        6216187 

(penningmeester) giro NL89 INGB 0000431426 

   bank NL71 ABNA 0491273630 

   info@stichting-diependaal.nl 

Ouderenwerk  E.A.M. v. Loenen-Klinkenberg       6219373 

   e.a.m.vanloenen@kpnmail.nl 

Ahaaldienst  P.J. Veraar         6831548 

b.g.g   E.M. Budding         6212739 

   vervoer@diependaalsekerk.nl 

Commissie ZWO B. Reinders         6210227 

   bg.reinders@planet.nl 

Commissie ouderen- C. Reinders         6210227 

pastoraat PgH  bg.reinders@planet.nl 

Verjaardagsfonds Fam. Noort         6218576 

   verjaardagsfonds@diependaalsekerk.nl 

Rekeningnrs Centr. giro NL17 INGB 0000413904 

Kerkvoogdij PgH bank NL42 FVLB 0699742420 

Diependaalcontact/ G.Th.Biebericher         6853982 

Kerkblad  kopij@diependaalsekerk.nl 
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Gods spreken tot ons 

 “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot 

de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu 

in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, 

…” (Hebreeën 1: 1,2) 

Mij trof het verhaal over een rabbijn, die elke keer dat 

hij las “Zo zegt de HERE” uitbarstte in tranen van 
vreugde. Zo diep greep het hem telkens weer aan, dat 

de hoge God Zich tot ons mensen richt en contact met 
ons zoekt.  
Dat is inderdaad een onbegrijpelijk wonder. We 

hebben het er immers niet naar gemaakt. En toch wil 
God ons betrekken in de omgang met Hem. Hij is 

onvermoeibaar bezig om ons mensen aan te spreken 
en te bereiken. Hij nam daartoe het initiatief. Dat 
initiatief lag geheel en al bij Hem en niet bij ons.  

 
God heeft het eerste woord.  

Voor wij ter wereld kwamen,  
riep Hij ons reeds bij name,  
zijn roep wordt nog gehoord. (Lied 513: 2)  

 
De eeuwen door heeft God mensen aangesproken. Hij 

liet zijn hart spreken in en door profeten. Telkens 
klonk het “Zo zegt de HERE”. Door alle tijden heen 
richtte God zich met woorden tot Zijn volk Israël. Alles 

deed Hij om hun hart te bereiken. … vele malen en op 
vele wijzen” staat er. 

Op verschillende manieren dus. De ene keer kwam 
Zijn boodschap in de vorm van gesproken woorden, 
die de profeten namens Hem moesten doorgeven. “Zo 

zegt de HERE…”.  
Een andere keer moest de profeet Gods boodschap 



5 
 

uitbeelden.  
De ongelukkige relatie tussen de profeet Hosea en zijn 

vrouw Gomer moest als toonbeeld dienen voor de 
slechte verhouding tussen God en zijn volk Israël (zie 
Hosea 1: 2). 

De profeet Jesaja moest drie jaar in zijn ondergoed 
door Jeruzalem lopen (Jes. 20: 1-6) om daarmee uit te 

beelden hoe smadelijk het de buitenlandse machten 
zou vergaan, waarop het volk Israël in die tijd 
steunde.  

In Jeremia 19 kunnen we lezen hoe de profeet Jeremia 
een kruik aan diggelen moet slaan om daarmee zijn 

oordeelsboodschap kracht bij te zetten, dat God volk 
en stad zal treffen met Zijn straf. “Zo zal ik dit volk en 
deze stad stukslaan” (Jer. 19: 10v.). 

Vele keren en op veel manier probeerde God de 

mensen met zijn boodschap te bereiken. Soms werd er 

gehoor aan gegeven, maar vaak ook niet. “Maar uw 

vaderen gaven Mij geen gehoor en neigden hun oor 

niet”, lezen we in Jeremia 34: 14. 

“En nu heeft God in het laatst der dagen tot ons 

gesproken in de Zoon”, laat de schrijver van de 

Hebreeënbrief zijn lezers weten.  

Ik moet denken aan de gelijkenis van de Heer Jezus 

over de pachters in Marcus 12. Een wijngaardenier 

verpachtte zijn wijngaard aan wijnbouwers. Tot drie 

keer toe stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers 

om een deel van de opbrengst van de wijngaard van 

hen te ontvangen als pacht. Maar elke keer wordt de 

knecht vernederd, mishandeld of gedood. Ten slotte 

stuurt de eigenaar van de wijngaard zijn zoon. Hem 

zullen zij wel sparen, denkt hij bij zichzelf. Voor hem 

zullen zij wel ontzag hebben, want hij is mijn zoon. 
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Maar de wijnbouwers zeggen tegen elkaar: Laten we 

hem doden. Hij is immers de erfgenaam. Als we hem 

doden, dan is de erfenis van ons. Zo gezegd, zo 

gedaan.  

Nu is er voor God toch alle reden om voorgoed het 

zwijgen er toe te doen.  

Maar nee, Hij spreekt nog altijd voort! (Lied 513: 1). 

Zijn geduld met ons is nog niet op. 

“In het laatst der dagen”. Dat is de tijd tussen 

hemelvaart en wederkomst. In die tijd leven wij. In die 

tijd heeft God tot ons gesproken in de Zoon. 

Het is goed dat wij ons dit realiseren in deze 

Adventstijd. Die woorden “in het laatst der dagen" 

hebben ook iets in zich van: dit is onze laatste kans. 

Nu komt het er echt op aan. Laten we ons goed 

realiseren, dat voor God niets te veel is om ons bij Zijn 

heil te betrekken. Zelfs Zijn Zoon niet. Hij wil ons niet 

kwijt. Maar het komt er nu wel op aan om gehoor te 

geven. In en door Zijn Zoon spreekt God ons aan. 

Roept en nodigt Hij ons; verklaart Hij ons Zijn liefde en 

ontferming. Die roep en nodiging zijn niet vrijblijvend. 

Wijs deze niet af, maar wees er net zo verwonderd, 

ontroerd en verheugd over als die rabbi van het begin. 

Wijs de Zoon die God gezonden heeft niet af, maar 

aanvaard Hem in geloof tot uw redding en je behoud. 

Ds. G.J. Wisgerhof  
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Pastoraat 

Sinds half oktober is ds. G.J Wisgerhof uit Amersfoort 

één dag per week in onze wijk werkzaam als bijstand 
in het pastoraat. Ds. Wisgerhof is geen onbekende in 
onze wijk; naar eigen zeggen heeft hij de afgelopen 

jaren maar liefst 32 diensten in de Diependaal geleid. 
Ik vermoed dat hij daarmee, na de wijkpredikanten, de 

predikant is die het meest is voorgegaan. 

Ds. Wisgerhof is gemeentepredikant geweest in 

Daarle, Bergschenhoek en Amersfoort en heeft diverse 
functies in de landelijke organisatie van de Hervormde 

en later Protestantse kerk uitgeoefend. De 
opvallendste hiervan was wel het leiden van de 
"Commissie van bijzondere zorg met betrekking tot de 

hervormde gemeenten" die verantwoordelijk is voor 
het afhandelen van de “boedelscheiding” tussen de 

PKN en de Hersteld Hervormde kerk. Op de website 
van Dagblad Trouw is hierover een interessant 

interview met hem te vinden. 

In onze wijkgemeente zal ds. Wisgerhof zich 

voornamelijk bezighouden met pastoraat: het 
bezoeken van zieken en rouwenden en, in 
voorkomende gevallen, het leiden van rouwdiensten. 

Daarnaast leidt hij de Bijbelkring en adviseert hij de 
kerkenraad. We wensen ds. Wisgerhof een gezegende 

tijd toe in onze wijk. Het aanspreekpunt voor pastorale 
bijstand is dhr. F. Lambour. U kunt hem telefonisch 
bereiken via 035-6231010 of per email: 

pastoraat@diependaalsekerk.nl. 

Han Monsees, voorzitter kerkenraad 

 

mailto:pastoraat@diependaalsekerk.nl
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Stand van zaken beroepingsproces 

U kent ongetwijfeld de zegswijze “geen nieuws is goed 
nieuws”. Voor wat betreft het beroepingsproces in 
onze wijkgemeente willen we hier ons niet door laten 

leiden. Ook al speelt het beroepingsproces zich tot nu 
toe vooral af in vergaderzalen en moet het “echte 

werk” nog beginnen, we willen u als gemeentelid zo 
veel mogelijk bij het proces betrekken. Daarom is er 
na de dienst van 3 december j.l. een informatie- 

bijeenkomst gehouden over de stand van zaken. Een 
samenvatting hiervan vindt u in het onderstaand 

artikel. 
 
 

Profielschetsen 
 

Het beroepen van een nieuwe predikant begint met het 
formuleren van “profielen”: wie zijn wij als gemeente 
en wat voor predikant zoeken wij. De beroepings- 

commissie heeft zich de afgelopen twee maanden 
hierover gebogen. Daar is veel werk in gaan zitten 

omdat er eigenlijk weinig op papier stond over wat ons 
als gemeente kenmerkt. Het gemeenteprofiel is af, en 
we gaan direct door met het predikantenprofiel. Omdat 

deze twee profielen in elkaar grijpen, zullen we de 
profielen onder de gemeenteleden verspreiden 

wanneer beide definitief zijn. Op deze manier bent u 
op hoogte van de basis waarop we een predikant 
kunnen en willen beroepen en u eventuele vragen kan 

stellen en/of verbeterpunten kan aandragen. Ik 
benoem graag nog even de keuze die we hierin 

gemaakt hebben, namelijk dat niet de kerkenraad 
maar de beroepingscommissie (gevormd uit 

gemeenteleden en ‘slechts’ één kerkenraadslid) de 
profielen heeft opgesteld. Hiermee verwachten we een 
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getrouw beeld van de gemeente en van de predikant 
die we zoeken te schetsen. 

 

Algemene Kerkenraad 

Het mogen beroepen van een predikant is geen 
beslissing die de kerkenraad van een wijkgemeente 

zelf mag nemen; de bevoegdheid daarvoor ligt bij de 
Algemene Kerkenraad. De situatie in de Protestantse 

Gemeente te Hilversum (PgH) is extra ingewikkeld 
omdat niet alleen wij, maar ook Vitamine G en de 
Bethlehemkerk vacatures kennen. Er heeft de 

afgelopen weken veel overleg plaatsgevonden tussen 
onze kerkenraad en alle betrokkenen. Dit heeft er toe 

geleid dat het besluit is genomen dat de Diependaal 
van de Algemene Kerkenraad op zoek mag naar een 
predikant voor 0,5 fte (een “halve predikant”). Voor 

Vitamine G geldt dat de pioniersplek sowieso nog 3 
jaar door gaat en dat er voor die tijd een nieuwe 

pionier mag worden aangesteld, eveneens voor 0,5 fte.  

Als kerkenraad zijn we heel erg blij met de ruimte die 

we van de Algemene Kerkenraad hebben gekregen. 
Toch zit er nog één ‘maar’ aan het verhaal. Omdat de 

PgH als geheel maar 0,5 fte kan beroepen en de 
vacatures in de Diependaal en de Bethlehemkerk 
samen 1,0 fte zijn, moet één van de twee vacatures 

intern opgelost worden. Dat betekent dat zowel wij als 
de Bethelehemkerk moeten gaan onderzoeken of er 

binnen de PgH een predikant is die past binnen het 
profiel en die past bij de gemeente. De eerste 

gesprekken zullen daarom plaatsvinden met de 

predikanten die nu werkzaam zijn binnen de PgH.  
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Mogelijkheden tot samenwerking 

Dat we opnieuw op zoek mogen naar een predikant, 

betekent dat we als wijkgemeente ‘door’ kunnen. Dat 
is verheugend nieuws, maar dat vraagt ook wat van 

ons als gemeente.  

De afgelopen jaren zien we, en hebben we reeds 

eerder benoemd, dat het aantal leden van de 
kerkenraad en het aantal vrijwilligers terugloopt. Ook 

met ieders goede wil en inzet zijn de uren die we als 
gemeenteleden hieraan kunnen besteden simpelweg 
een keer ingevuld. Als kerkenraad zien we 

mogelijkheden om hier een betere invulling in te 
vinden door te onderzoeken waar we kunnen 

samenwerken met één van de andere wijkgemeenten. 

De kerkenraad is hierover in gesprek geraakt met de 

Bethlehemkerk, die in ongeveer dezelfde positie 

verkeert. Namelijk: 

 - op zoek naar een nieuwe voorganger 

 - oplopende gemiddelde leeftijd 

 - moeilijkheden met vinden van vrijwilligers en           

   ambtsdragers 
 

We zijn ons ervan bewust dat samenwerking niet altijd 
tot de gewenste resultaten leidt en willen daarom heel 
voorzichtig te werk gaan. Zo denken we bijvoorbeeld 

aan het samenwerken en/of samenvoegen van zaken 
als jeugdwerk / diaconie / vergunningen en licenties. 

Voornamelijk zaken achter de schermen dus. Ons doel 
is en blijft om zo onze eigen diensten in ons eigen 

gebouw te blijven houden, en daarbij onze eigen 

identiteit te waarborgen. 
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De reden om dit juist nu te initiëren, is omdat dit 

moment een aantal voordelen biedt: 

 - er is een basis van gelijkwaardigheid tussen beide  
   gemeente, zowel qua ledenaantal als qua houding   

   onderling. 
 

 - beiden zijn op zoek naar een nieuwe voorganger, we  
   kunnen nu vooraf zorgen dat beide voorgangers   
   elkaar kunnen aanvullen waar nodig, en op z’n minst  

   een vorm van samenwerking ondersteunen vanuit     
   gelijkwaardigheid. 

 
De gezamenlijke diensten in de zomer, 
Hemelvaartsdag en Oudejaarsavond zullen blijven en 

er is geen reden tot uitbreiding hiervan. Het is ook niet 
de bedoeling om samen één voorganger te zoeken of 

te rouleren tussen voorgangers. Zoals gezegd zoeken 
we de samenwerking áchter de schermen. Dat we in 
het verleden tot samenwerking vóór de schermen zijn 

gekomen heeft hier geen invloed op. 

Daarnaast blijven we nauw betrokken bij Vitamine G, 
al is Vitamine G op zoek naar een eigen pionier en zal 
de administratieve band tussen Diependaal en 

Vitamine G losser raken. 

We verwachten zowel met Vitamine G als met de 

Bethlehemkerk een samenwerkingsdocument op te 
stellen waarin we vastleggen wat we van elkaar 

verwachten en waar we juist wel, en juist geen, 
samenwerking zoeken. Zoals gebruikelijk zullen deze 

documenten ook met u gedeeld worden en houden we 

u op de hoogte van de voortgang. 
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In de praktijk 

We begrijpen dat een aantal van deze zaken vragen of 

zorgen kunnen oproepen. We verzoeken u vriendelijk 
deze met ons te delen, middels telefoon, e-mail of 

persoonlijk gesprek. Zo houden we de communicatie 
open en kort. Wij denken dat dit, in een periode zoals 

deze, uiterst belangrijk is. 

Daarnaast vragen we ook wat van u tijdens de 

vacaturetijd. Wat we van u vragen, is samen te vatten 

als geloof, hoop en liefde.  

Hoewel de huidige tijd onzeker is en er nog een lange 
weg te gaan is voordat er weer een eigen predikant op 

de kansel staat, mogen we vertrouwen dat God het 
werk van Zijn handen niet loslaat, ook niet in onze 
gemeente. We willen u dan ook vragen vanuit dit besef 

te bidden om de moed er in te houden en voor de 
leiding van onze Heer voor iedereen die bij het 

beroepingswerk betrokken is. 

Hoop, in de Bijbelse zin, is geen uitdrukking van 

onzekerheid maar van verwachting, van vertrouwen 
voor de toekomst, leerde ds. Wisgerhof ons onlangs 

tijdens de Bijbelkring. We vragen u dan ook vanuit 

deze hoop met positivisme naar de toekomst te kijken.  

In de tussentijd willen wij ook een beroep doen op uw 
liefde. Dat betekent dat in een tijd dat dingen 

misschien niet zo lopen zoals we het graag zouden 
willen en het soms passen en meten is, de 
saamhorigheid in de gemeente te bewaren en elkaar 

tot steun te zijn. 

Namens de kerkenraad:  Han Monsees en Maurice de 

Jong 
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Bijbelkring 
 
Ook dit winterseizoen hebben we op 

donderdagavonden een Bijbelkring. Deze avonden 
worden geleid door ds. G.J. Wisgerhof en vinden 

plaats, van 20.00 uur tot 21.30 uur, in de achterzaal 
van de kerk. Twee avonden hebben inmiddels 
plaatsgevondenDe volgende data zijn hiervoor 

gepland: op 14 december, 11 januari, 15 februari en 
15 maart. 

De personen die aan de vorige Bijbelkring deelnamen 
hebben hierover reeds een mailtje ontvangen. Heeft u 
ook belangstelling, neem dan even contact op met Han 

Monsees, tel. 06-55303631. 
 

 

 

A Taste Of Christmas 2017 

Zoals eerder gecommuniceerd zal dit jaar “A Taste Of 
Christmas” gehouden worden op zaterdag 16 

december. We beginnen dit jaar om 18:00 uur en 
zullen ook een uur eerder eindigen. We hopen ook dit 

jaar ongeveer 100 gasten te mogen ontvangen van 

binnen en buiten onze kerk. 

Het belooft een mooie avond te worden, met een 
heerlijk drie-gangen diner en mooie intermezzo’s. Een 

bijzondere invulling dit jaar is dat er voor de kinderen 
(tussen 6 en 12 jaar) van onze gasten een 
musicalworkshop wordt georganiseerd. Aan het einde 

van de avond zullen de kinderen laten horen wat ze 

tijdens de workshop geleerd hebben. 
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In de brief die bij deze Diependaalcontact is 
bijgevoegd vindt u meer informatie over de manieren 

waarop u mee kan werken aan deze avond. Zowel 
financieel als praktisch dragen we dit missionaire 
initiatief met elkaar, we hopen op uw steun te mogen 

rekenen. 

Om deel te nemen aan “A Taste Of Christmas” is het 
nodig om vooraf aan te melden. Dat kan bij Maurice de 

Jong via 06 – 52 633 290 of atoc@diependaalsekerk.nl  

Namens de organisatie van A Taste Of Christmas, 

Maurice de Jong 

 

 

 

Kerstconcert Diependaalse kerk 

Op 17 december geeft het “Vocaal Ensemble Fioretto”, 

onder leiding van Thijs Kramer, om 15.30 uur een 
Kerstconcert in de Diependaalse kerk. Wybe Kooijmans 
zal op het orgel de begeleiding verzorgen.  Er zullen 

o.a. werken worden uitgevoerd van Bach, Brunckhorst, 
Fauré, Rutter, Rheinberger, Mendelssohn, Cuypers, 

Händel en Rachmaninoff. De toegang is vrij, na afloop 

zal er een collecte worden gehouden. 

 

Stichting Diependaal 
 

De fancy fair kon dit jaar niet doorgaan omdat er 

teveel trouwe helpers deze keer niet van de partij 
konden zijn.  
Daarom was er een kleding- en speelgoedbeurs op 11 

mailto:atoc@diependaalsekerk.nl
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november jl. 
Het was erg gezellig en het speelgoed leverde € 318,-- 

op en de kledingbeurs € 418.--. 
De € 318,-- is naar Laleaua gegaan ( het project in 
Roemenië voor onderwijs aan de Romakinderen) en € 

418,-- is voor de Stichting voor het onderhoud van de 
kerk. 

 
De klusgroep heeft weer genoeg te doen gehad met 
wat kleinere klussen. 

Het meeste werk zat dit keer in het blad- en kastanje 
vrijhouden van het terrein. 

Soms moest dat wel een paar keer per week gebeuren. 
Altijd een enorme klus in deze tijd van het jaar. 
 

Hieronder nog de verantwoording van de ontvangsten 
 

INGBANK    BN/AMROBANK 
 
25/8  €   10,00  25/8  €   30,00 

  1/9  -   10,00  28/8  -   15,00 
25/9  -   10,00  04/9  - 100,00 

 2/10  -   10,00  08/9  -   24,00 
 5/10  - 150,00  25/9  -   30,00 
25/10  -   25,00  27/9  -   50,00 

 1/11  -   10,00  28/9  -   15,00 
 2/11  -   25,00  02/10  -   50,00 

22/11  -   25,00  09/10  -   23,00 
27/11  -   10,00  25/10  -   30,00 

     30/10  -   15,00 
     09/11  -   24,00 
     22/11  -   30,00 

     29/11  -   50,00 
Totaal ontvangen  € 771,00. 

 
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 

 

Nieuwe verlichting kerkzaal 

In de week van 11 december wordt er de hele week 
gewerkt aan nieuwe verlichting in de kerk. De twee 

installateurs zullen proberen zo min mogelijk overlast 
te veroorzaken, en alle activiteiten kunnen gewoon 

doorgaan. Mochten de werkzaamheden toch vragen 
oproepen, neem dan even contact met 

ondergetekende  op. 

De aanpassing zal bestaan uit 3 delen: 

1) Nieuwe LED-lampen in het hoge plafond. Deze 
LED-lampen verbruiken vele malen minder 

stroom, en gaan vrijwel niet kapot. Dat scheelt 
een hoop (gevaarlijk) werk om boven het 

plafond een lamp te vervangen. 

2) De 4 schijnwerpers op de hoeken van de 

kerkzaal, de 3 lampen boven het podium en de 
lichtstrip onder het orgelfront worden vervangen 

door LED-lampen die in 256 kleuren kunnen 
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schijnen. Speciaal is er op gelet dat deze lampen 
ook een warm-witte stand hebben, zodat het 

niet altijd nodig is om hier gebruik van te 
maken. Op sommige momenten kan het echter 
heel mooi zijn om wat meer kleur in de 

verlichting te brengen. Denk aan de 
feestdiensten, avonddiensten, A Taste Of 

Christmas, Fancy Fair en Vitamine G-diensten. 

3) Er komt verlichting op de kerktoren om de toren 

’s avonds te verlichten. Ook dit wordt LED-
verlichting die vrijwel niet stuk gaat en zeer 

weinig stroom verbruikt. Dit wordt gekoppeld 
aan een schemersensor en een tijdklok. De 
lampen gaan aan vanaf zonsondergang tot 

middernacht en van 7:00 uur tot zonsopkomst. 

De bediening van de nieuwe lampen gebeurt via een 

Ipad waarop speciale software wordt geïnstalleerd. 
Waar deze komt te liggen moet nog bekeken worden. 

Ook worden de verlichtingsschakelaars in de meterkast 

vernieuwd en overzichtelijker gemaakt. 

Indien meer informatie over de installatie of bediening 
van de nieuwe verlichting gewenst is geef ik graag 

meer tekst en uitleg. 

Vrijdag 15 december moet alles af zijn, zodat we op 

zaterdag 16 december tijdens A Taste Of Christmas 
direct gebruik kunnen maken van de nieuwe 

mogelijkheden. 

Maurice de Jong 

tel.06 - 52 633 290 
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Gedachten over het werk van Stichting Laleaua 
 

Zoals u weet hebben de Diependaalse gemeente en 
Vitamine G zich sinds een aantal jaren verbonden aan 
het werk van Stichting Laleaua in Roemenië. Af en toe 

wordt er voor het werk gecollecteerd en ook de 
bijdragen die in de zendingsbussen worden gestopt 

zijn bestemd voor dit doel. Inmiddels is er een 
werkgroep Hilversum gestart en vindt in maart 2018 

de tweede reis naar Roemenië plaats met een groepje 
vanuit onze gemeente. 
 

Het werk van de stichting lijkt wellicht ver weg, Roma-
kinderen en een school in Roemenië. Misschien roept 

het wel eens vragen bij u op; hier om de hoek zijn er 
immers ook mensen die het moeilijk hebben. Waarom 
dan zo ver weg? En wat schiet je ermee op. Die 

mensen zijn toch niet te veranderen……? Is het niet 
gewoon weggegooid geld? En vaak verdwijnt een groot 

deel van je gift in management en directeuren. Toch? 
Ik begrijp die vragen heel goed. En dat zijn ook vragen 
die mij veel hebben beziggehouden. Voor mij is het 

omslagpunt in mijn denken ontstaan, toen ik er in 

2014 voor het eerst naar toe ging.  

Ik stond ineens zelf midden in de school en tussen de 
kinderen die ik alleen maar kende van de foto’s en uit 

de verhalen. Ik liep door de Roma-straat, ontmoette 
een aantal ouders en kwam ook bij hen in huis. 

Althans, in hun onderkomen, dat meer een krot was en 
waarbij onze schuren achter in de tuin haast wel 

paleisjes lijken. Vies, kapot en het stonk erbinnen…. 
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Doorvragen over het werk en zelf zien wat er gebeurt, 
het opende mijn ogen. Wat zijn de lessen tot nu toe 

voor mij geweest? 

De eerste les klinkt u misschien wel vreemd in de 

oren: ik ben een westerling en kijk met die bril de 
wereld in. Ik zie hun leefomstandigheden en denk: met 

een beetje hulp kun je die huisjes toch opknappen? Je 
kunt de mensen toch betere kleren geven? Eten, 
gewoon hout voor in de kachel, een likje verf voor wat 

meer vrolijkheid? Dat waren tenminste mijn 
gedachten. Ik heb het goed en kan ik hen niet helpen? 

Dat dacht ik. Herkenbare gedachten toch?  

Maar nee, zo werkt het blijkbaar niet. De stichting 

heeft ook niet als doel de fysieke leefomstandigheden 
van deze gezinnen te verbeteren. Maar waarom dan 
niet? Als ze een beter huisje hebben en wat eten, is er 

toch geen aanleiding meer tot stelen? Hebben ze toch 
meer te verliezen? Worden ze dan niet gelukkiger en 

hun leven beter? Dat leek mij in eerste instantie best 

logisch. Maar dat bleek een illusie.  

Dan kom ik ook meteen bij de tweede les. Ik zie niet 
de harten van de mensen. En daar zit nu juist het 

punt. Wij begrijpen hun gedachten en motivaties niet. 
Geef hen een mooi dak en nieuwe kozijnen en als je na 
een maand weer terugkomt, is het dak weg en zijn de 

kozijnen ook verdwenen; verkocht. Deze mensen 
denken niet op ‘langere termijn’. De dag van morgen is 

in hun belevingswereld ver weg. ‘Ik heb nu geld, dan 
geef ik nu ook alles uit’. Geef je zomaar nieuwe 

kleding voor de kinderen? Ook die zie je vaak niet 

meer terug.  

Deze gemeenschap wordt zwaar gediscrimineerd. De 
Roemenen denken over het algemeen niet erg positief 
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over de Roma’s. En geef hen eens ongelijk! De Roma’s 
stelen en stinken. Ik kan het niet ontkennen. Ook ik 

ben al eens van een van mijn boodschappen beroofd. 

Het gebeurt….  

Veel van de kinderen wonen niet alleen in de rotzooi, 
maar komen bovendien uit gebroken gezinnen; ze 

groeien op bij ouders die aan de drank zijn of wonen 
bij hun grootouders omdat hun ouders in het 
buitenland bedelen; sommige kinderen maken 

mishandeling of incest mee, ze kennen vaak geen 
structuur en orde. Ze leren al op jonge leeftijd te 

bedelen en te stelen. Wat zal dat met hun harten 
doen? Met hun gedachten en hun kijk op de wereld? 
Het zit diep in de mensen, die kunnen wij niet 

veranderen. 

Wat denkt de school dan te bereiken? Als deze 

kinderen in zulke omstandigheden en gezinnen groot 
worden? Heeft het wel zin om daar geld in te steken? 

Daarop kan ik u volmondig JA zeggen.  

Waarom zeg ik dan JA? De school biedt deze kinderen 

een warm thuis, waar orde en structuur is, liefde en 
geborgenheid, aandacht en plezier. Een bord eten en 

onderwijs. Maar ook leren de kinderen handen wassen, 
tanden poetsen en naar de wc gaan. De 
basisvaardigheden die elk kind nodig heeft om te 

kunnen groeien naar volwassenheid. Iets wat deze 

kinderen thuis niet leren.  

De kinderen krijgen soms ook schoenen of kleding. Of 
de kinderen krijgen iets als beloning, zoals een rugzak 

voor school. Daar worden echter regels aan gesteld; 
de kinderen mogen gratis naar school, maar dan 

moeten de kinderen en zeker ook de ouders de regels 
van de school respecteren. Niet doorverkopen. En de 
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kinderen moeten ook regelmatig naar school komen. 
Geen respect voor de regels van de school, dan niet 

meer naar de school. Het is hard, maar het is de enige 
weg is inmiddels de ervaring. En het werkt. Dat heeft 
jarenlang investeren en geduld gekost en het gaat ook 

nog wel eens mis, maar het werkt. Echt! 
 

Maar de allerbelangrijkste les die ik heb geleerd, is dat 
Jezus de enige is die hun harten kan veranderen. Dat 
kunnen wij mensen niet, maar we kunnen wel zaaien. 

En op school wordt er gezaaid. Elke dag. Niet alleen 
door over Jezus te vertellen en te zingen, maar het 

team laat ook zien aan de kinderen wat het betekent 
om Jezus Christus te aanvaarden als je Heer.  
En heeft dat dan effect? Ja, natuurlijk!! Sinds een 

tijdje is een van de vaste teamleden een Roma, 
inmiddels goed opgeleid. Hij heeft Jezus aanvaard als 

zijn Heer en is nu zelfs theologie aan het studeren. Hij 
is een groot voorbeeld voor de kinderen. Een Roma! 

Een van hen! 

Dat Jezus harten kan veranderen was laatst zelfs op de 

nationale Roemeense televisie. Een criminele Roma-
gemeenschap, die jarenlang veel overlast en 
criminaliteit bracht in een Roemeense plaats, bekeerde 

zich en nam Jezus aan als hun Heer. Hun leven is 
volledig veranderd. Nu zorgen zij voor de Roemeense 

zwakkeren. De wereld op zijn kop! Dat doet Jezus! Hij 
zet de wereld op zijn kop! Het kan en het gebeurt.  
 

En wat uw bijdragen betreft. Er is geen strijkstok, er is 
geen management, er is niet eens een directeur. Er 

zijn vrijwilligers en een team Nederlanders, die zelf 
voor hun eigen sponsoring zorgen. De Roemeense 
juffen en meesters worden door de stichting betaald, 
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een Roemeens loon, dat ongeveer 10x zo weinig is als 
een gemiddeld maandloon in Nederland.  

De bijdragen van onze gemeente gaan volledig naar de 
dagelijkse kosten op school. Brood, chocoladepasta, 
lesmateriaal, diesel voor het busje dat de kinderen 

ophaalt, verwarmingskosten en noem maar op. Soms 
geef ik het geld zelf ter plekke uit, als ik er ben. Zo 

direct komt uw gift terecht op de juiste plek. Echt de 

juiste plek!  

Bid u ook mee voor deze kinderen en deze 
gemeenschap? Dat Jezus harten mag blijven 

veranderen! Dank en zegen! 

Annemarie Biebericher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kerstconcert  
                   Diependaalse kerk 

      Zondag 17 december, 15.30 uur 

 

               Zie vermelding op pag. 15 
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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 dit 

jaar zijn de kosten betaald voor o.a. de diensten 
rondom Pasen, Diependaal-Vocaal, het koffiedrinken 

na de dienst, de maaltijden van Vitamine G, publiciteit 
en attenties.  
Op 16 december wordt A Taste of Christmas 

gehouden. Dit kost veel geld en daarom vragen wij u 
om uw steun. U kunt uw gift o.v.v. “kerstmaaltijd” 

overmaken naar IBAN nummer  
NL49 FVLB 0635 8094 00 ten name van wijkkas 
Diependaalse kerk, of naar IBAN nummer  

NL83 FVLB 0226 6100 20 ten name van Vitamine G. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 
Nieuwe bankrekening 

 
De wijkkassen van de 10 uur gemeente en Vitamine G 
moeten vanaf 2017 apart worden verantwoord. Voor 

Vitamine G hebben we daarom een nieuwe 
bankrekening geopend: IBAN nummer NL83 FVLB 

0226 6100 20 ten name van Vitamine G.  
 
Kerkbalans 2018 

 
In januari staat de Actie Kerkbalans weer op het 

programma. Via Actie Kerkbalans worden de 
predikant,  de gastpredikanten en de organisten 
betaald. Daarnaast wordt de inzet van ds. G.J. 

Wisgerhof (bijstand in het pastoraat) uit Kerkbalans 
betaald. 
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Vanaf 2018 bieden we de mogelijkheid om Kerkbalans 

digitaal via internet in te vullen. Dit wordt 
georganiseerd door het kerkelijk bureau. Zij heeft alle 
gemeenteleden een brief gestuurd met het verzoek om 

hieraan mee te doen.  Vanuit de Diependaalse kerk 
hadden we al zoveel mogelijk e-mailadressen 

verzameld waarbij u o.a. hebt aangegeven of u wel of 
niet aan de digitale vorm van Kerkbalans wilde 
meedoen. Het kan zijn dat u dit verzoek dubbel hebt 

ontvangen, dit was helaas uit praktisch oogpunt 
onvermijdelijk.  

 
Als u Kerkbalans op de traditionele wijze invult, 
verandert er voor u niets. De enveloppen liggen na 

afloop van de dienst van 7 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 
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Opbrengst collecten 

In de periode 3 september t/m 19 november hebben 
de collecten in de kerk de volgende bedragen 

opgebracht. 

        1               2                  3 

03/09  €   96,50  €   65,00 €  404,70 
10/09  -   37,75 -   38,10 -    57,55 

17/09  -   73,95 -   62,40 -    88,90 

24/09  - 165,50 - 129,80 -  116,45 

01/10  €  81,30 €  61,20 €   76,45 
08/10  -   42,20 -   37,70 -    51,50 

15/10  -   83,10 -   47,65 -    39,50 
22/10  -   46,30 -   44,35 -    64,70 
29/10  -   46,95 -   45,65 -    64,70 

05/11  € 119,80 €   84,55 €    73,90 
12/11  -   48,35 -    40,60 -    49,10 

19/11  -   73,55 -    67,30 -    76,80 
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Top 2000-dienst in Hilversum 

Op zondag 31 december a.s. zullen binnen de 
Protestantse gemeente Hilversum drie verschillende 

ochtenddiensten worden verzorgd. Eén in de Grote 
kerk, één in de Regenboogkerk en één in de 

Bethlehemkerk. 

In de Bethlehemkerk zal voor het eerst in mediastad 

Hilversum een Top 2000-dienst worden gehouden. Het 
thema van deze dienst is: “Loslaten of meenemen?”  
De voorbereidingen zijn in volle gang. In de Top 2000 

staan veel  nummers met inhoud: nummers die 
emoties teweeg brengen, kippenvel geven en 

herinneringen oproepen.  Sommige nummers gaan 
expliciet over geloof of God, zoals ‘What if God was 
one of us’, van Joan Osborne. Andere blijken bij 

nadere beschouwing  te gaan over belangrijke 

levenservaringen als liefde, dood en troost.  

We nodigen iedereen uit aan deze dienst mee te 
werken door een stem uit te brengen op een favoriet 

Top 2000 nummer. Dat kan via de volgende link 
www.top2000kerkdienst.nl/hilversum. Naast de 

algemene informatie vindt u in de menubalk de knop 
stemmen.  Vervolgens kunt u uw persoonlijke top 3 

http://www.top2000kerkdienst.nl/hilversum
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doorgeven en aangeven en waarom die nummers u 
aanspreken.  Daaruit ontstaat een Hilversumse top 10. 

Een deel van de gekozen nummers zal een plaats 
krijgen in de dienst. We hopen natuurlijk op heel veel 

stemmen en een mooie top 10. 

Geïnteresseerd?  Noteert u de datum 31 december 

vast in uw agenda. U bent welkom vanaf 10.00 uur bij 
de inloop met koffie. De dienst begint om 10.30 uur. 
Tijdens de dienst wordt gecollecteerd voor Kerk in 

Actie. Na de dienst ontmoeten we elkaar met koffie en 
we hopen dat een ieder iets van oliebollen of 

appelflappen meebrengt om gezamenlijk het jaar uit te 

luiden. 

Meer informatie over deze dienst zal later verspreid 
worden via de contactpersonen van de wijken en zal te 
vinden zijn op www.bethlehemkerk.nl en 

www.top2000kerkdienst.nl/hilversum  

De werkgroep top 2000 dienst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bethlehemkerk.nl/
http://www.top2000kerkdienst.nl/hilversum


28 
 

Opbrengst zendingsbussen 
 
Weliswaar wordt er bij de medelingen op de 

zondagmorgen geen extra aandacht meer gevestigd op 
de zendingsbussen. Toch tref ik elke zondag een mooi 

bedrag aan in die grijze kleine bussen!  
De laatste maanden zie ik zelfs weer een gestage 
stijging in de opbrengst. Zoals u weet gaat de 

opbrengst naar Stichting Laleaua, waarover ik elders in 
dit Diependaalcontact een en ander heb geschreven.  

De opbrengst in de afgelopen 12 maanden (december 
2016 tot en met november 2017) is € 221,47.       
Heel hartelijk dank voor alle gaven!  

 
Annemarie Biebericher 

 

 

 

Kopij Diependaalcontact  maart  2018 
 

In maart zal Diependaalcontact weer verschijnen. 

Graag zou ik uiterlijk op 16 februari 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 

 

 

mailto:kopij@diependaalsekerk.nl
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Preekrooster ( 17 december – 11 maart)  

 

(onder voorbehoud) 

o. = ochtenddienst 10.00 uur       Vitamine G 12.00 uur 

a. = avonddienst 19.30 uur   

 

17 dec.  o. Ds. H. Schormans, A’foort        

24 dec.  o. Dr. H.A. Post, Veenendaal  

25 dec.  o. Ds. C. van der Kooi, Driebergen-Rijssenburg        

           Gezamenlijke dienst 

31 dec.  a.  Ds. E. Gruteke, Hilversum (Bethlehemkerk) 

07 jan.  o.  Ds. E. Gruteke, Hilversum 

14 jan.  o.  Ds. J. Scheele Goedhart, A’dam 

       Ds. W. Boon, Heerlen 

21 jan.  o.  Ds. W. ten Voorde, Nunspeet 

28 jan.  o.  Ds. J. Scheele Goedhart, A’dam 

      Dhr. K.J. ten Voorde, H’sum 

04 febr.  o. Ds. G. Fredrikze, Harderwijk 

11 febr.  o. Ds. J.M. Goedhart, Utrecht 

            Ds. J.M. Goedhart, Utrecht 

18 febr.  o. Ds. G. Wisgerhof, A’foort 

25 febr.  o. Ds. B. van ’t Veld, Vaassen 

       Dhr. H. van ter Meij, H’sum 

04 mrt.  o. Ds. G. Schouten, Woerden 

11 mrt.  o. Ds. G. Wisgerhof, A’foort 

          Dhr. R. Bouw, Veenendaal 
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