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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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Pasen, het keerpunt in ons bestaan 

“Hij is hier niet, hij is uit de dood opgewekt. 

Zij keerden terug van het graf en gingen aan de elf en 
aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd”. (Lucas 
24: 6a en 9 NBV) 

Bij deze verzen een enkele overweging. 

Ten eerste: Het Paasgebeuren zelf, God de Vader die 
de Zoon tot leven wekt uit de dood, dat gaat ons verre 
te boven. De opstanding zelf heeft niemand gezien. 

Dat is en blijft een intiem geheim tussen de Vader en 
de Zoon. De evangelisten beschrijven alleen het gevolg 

van dat gebeuren: de weggerolde steen, het open 
graf, het lege graf met de opgerolde doeken. Ja, ook 
de verschijning van de Opgestane Heer zelf. Denk aan 

Maria van Magdala in de tuin, die eerst denkt met de 
tuinman van doen te hebben. Maar het is haar 

Meester, die haar ontmoet en haar bij haar naam 
aanspreekt en haar wegroept uit de verdoving van 
haar intense verdriet. (Joh. 20: 16) 

Van de opstanding zelf is niemand getuige geweest. En 
toch betekent dit gebeuren hét keerpunt voor ons 
menselijk bestaan. Heel ons bestaan komt in een 

totaal ander perspectief te staan. Niet de straf en het 
oordeel over onze zonden hebben het laatste woord, 

maar de levende Heer, die voor onze schuld heeft 
geboet en die leeft. Een nieuw leven, waarin wij delen 
mogen, wanneer we in Hem geloven. Een keerpunt, 

niet te doorgronden. Maar waar! 
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Een tweede kanttekening die ik wil maken is over de 
rol van de vrouwen in het Paasevangelie. Zij gaan als 

eersten in de vroege morgen op pad naar het graf om 
het lichaam van hun gestorven Meester te verzorgen. 
Daarvoor komen zij; dat is hun  plan. Geen spoor van 

een vermoeden dat Hij zou leven. Dat hun reis naar 
het graf voor de verzorging van het lichaam van hun 

Meester overbodig zou zijn. Nee, zij zoeken de Dode 
bij de doden. Zo hoort het. Ja, hoe zou je anders 
kunnen, vanuit ons denkpatroon bekeken. Hij is dood 

en begraven. Het enige dat zij nog kunnen doen is Zijn 
lichaam liefdevol verzorgen met specerijen. Dat zal het 

allerlaatste zijn. 

Maar uitgerekend deze vrouwen worden in het 
evangelie de eerste getuigen van Zijn opstanding; dat 
Hij leeft. Zij worden de eerste getuigen, die deze 

ongelofelijke boodschap mogen horen uit de mond van 
engelen. En die zij door moeten geven aan de elf en 

aan alle anderen, zoals het er staat. Vrouwen als 
Paasherauten.  

Tot op de dag van vandaag worden er in kerken en 

gemeenten heftige discussies gevoerd over de rol van 
de vrouw in de gemeente en in het ambt. Nog steeds 
zijn er gemeenteleden en theologen die die rol 

afwijzen voor de vrouw. Daar kun je niet bij als je het 
Paasevangelie leest en de plaats die juist de vrouwen 

daarin innemen ziet. Zij mogen het aan de elf, alle 
mannen (!), gaan vertellen en aan alle anderen, die 
het maar willen horen. Jezus leeft. Hij is opgestaan. De 

gemeente ontving die boodschap uit de mond van de 
vrouwen! Laten we dat nooit vergeten of 

bagatelliseren. 
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Tenslotte: Pasen betekent zo’n ingrijpende ommekeer 
voor heel ons bestaan, dat inderdaad onze kijk op heel 

het leven een andere mag zijn. Onze kijk op het 
alledaagse leven, onze kijk op ziekte en sterven, onze 
kijk op ons werk, de toekomst en ga zo maar door. In 

één woord: op alles.  

Nee, dat werd niet direct op die eerste Paasdag 
allemaal duidelijk. De evangelisten en apostelen 

komen er in het Nieuwe Testament telkens weer op 
terug om de betekenis en de verstrekkende gevolgen 
van Pasen aan de gemeente uit te leggen. Je raakt 

daar niet gauw over uitgedacht en op uitgehoord. 
Telkens weer is er reden tot nieuwe verwondering en 

nieuwe blijdschap over wat God ons in de opstanding 
van Zijn Zoon geschonken heeft. Laat de Paasjubel 
daarom niet verstommen, maar laten we lofzang 

gaande houden: 

Want nu de Heer is opgestaan, 

nu vangt het nieuwe leven aan. 

Ds. G.J. Wisgerhof 
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Kerkenraad 

 

De kerkenraad is op zoek naar versterking! 

Binnenkort nemen we afscheid van een aantal 

ambtsdragers. Ouderling-kerkrentmeester Herman 
Verra heeft na zijn termijn van vier jaar besloten zich 
niet meer herkiesbaar te stellen en zijn werk voor te 

zetten bij Vitamine G. Ouderling-scriba Jaap van 
Woerekom is na drie termijnen van vier jaar niet meer 

herkiesbaar en zal in het najaar afscheid nemen. 
Jeugdouderling Rob Ruarus is helaas door ziekte 

gedwongen om zijn werkzaamheden te beëindigen. 

Juist nu, in de tijd dat we als gemeente vacant zijn, is 

het nodig dat de kerkenraad op sterkte blijft.  
Bovendien laten we met een sterke kerkenraad de 
vitaliteit van onze wijkgemeente blijken. We zien dit 

dan ook als een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid van de hele gemeente. Daarom 

vragen we uw hulp bij het zoeken naar nieuwe 

ambtsdragers. 

We vragen u om te zien naar gemeenteleden die 
geschikt zouden zijn om één van de vacatures te 

vervullen. U kunt namen aan de kerkenraad doorgeven 

(e-mail: kerkenraad@diependaalsekerk.nl). 

 

 

 

 

mailto:kerkenraad@diependaalsekerk.nl
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Momenteel zijn er de volgende vacatures: 

Pastoraal ouderling 

Als pastoraal ouderling sta je dicht bij de mensen en 

probeer je contact te zoeken van hart tot hart. Je 
coördineert het bezoekwerk van de 
bezoekmedewerkers en gaat zelf bij mensen langs. Je 

werkt hierbij nauw samen met de predikant. 

Jeugdouderling 

Als jeugdouderling zoek je contact met de jeugd en 

jong volwassenen in de kerk en probeert hen bij de 
wijkgemeente te betrekken. Dit kan op allerlei 

manieren; je hebt veel vrijheid om dingen te verzinnen 
en te proberen. Je werkt hierbij samen met andere 
wijkgemeenten en Vitamine G en kunt gebruik maken 

van de diensten van de jeugdwerker van de PgH. 

Ouderling-scriba 

Als ouderling-scriba verzorg je de correspondentie van 

de wijkgemeente: je behandelt inkomende post en 
mail en zorgt dat deze bij de juiste persoon terecht 
komt. Als scriba maak je deel uit van het moderamen, 

het dagelijks bestuur van de wijkgemeente die ook de 
kerkenraadsvergaderingen voorbereidt. Van de 

kerkenraadsvergaderingen verzorg je de notulen en –

samen met de voorzitter– de rest van de stukken. 
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Ouderling-kerkrentmeester 

Als ouderling-kerkrentmeester ben je, samen met de 

andere ouderlingen-kerkrentmeesters, 
verantwoordelijk voor het organisatorische en 

financiële reilen en zeilen van de wijkgemeente: het 
kerkgebouw (in overleg met de Stichting Diependaal), 

de wijkkas, de Actie Kerkbalans. Eén van de 
kerkrentmeesters is vertegenwoordiger bij het College 
van Kerkrentmeesters van de PgH, waar de financiële 

zaken voor heel Hilversum worden geregeld. 

Als ambtsdrager neem je deel aan de 
kerkenraadsvergaderingen (8 keer per jaar) en heb je 

eens in de ongeveer vier weken dienst (ervan 
uitgaande dat alle vacatures vervuld zijn). Ouderlingen 
verzorgen het consistoriegebed, brengen de predikant 

naar de kansel/tafel en geven de bezoekers na afloop 
een hand. Ouderlingen-kerkrentmeesters lezen de 

afkondigingen voor en bedienen het geluid. 

Namens de kerkenraad, Han monsees, voorzitter 
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Beroepingswerk 

Na de dienst van 4 februari zijn aan alle aanwezigen 
de profielen van de gemeente en predikant verstrekt 
met het verzoek eventuele vragen of opmerkingen aan 

de beroepingscommissie te richten. Op deze manier 
willen wij zeker stellen dat de gemaakte profielen ook 

echt passen bij de gemeente en niet alleen bij de 
beroepingscommissie.  

Daarna zijn ook aan alle niet aanwezige leden de 

profielen verstuurd. Per e-mail of per post heeft u deze 
ontvangen. Mocht u deze niet hebben ontvangen 
vernemen wij dit graag van u, dan kunnen wij u alsnog 

informeren. 

Op het moment dat u dit Diependaalcontact leest zijn 
wij de laatste hand aan het leggen om alle ingekomen 

vragen en opmerkingen te verwerken in de definitieve 
versie van de profielen. Uiteraard zal u ook daar weer 
over worden geïnformeerd. 

Mocht u voor die tijd al vragen hebben vernemen wij 

dat graag van u. 

De beroepingscommissie is bereikbaar via 
beroep@diependaalsekerk.nl of 06 – 52 633 290 
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The Passion 2018 

Dit jaar wordt The Passion live uitgezonden vanuit De 
Bijlmer in Amsterdam. Deze rechtstreekse uitzending 
kijken we ook samen in de Diependaalse kerk op een 

groot scherm op donderdagavond 29 maart (witte 
donderdag). 

Iedereen is welkom om mee te kijken, dus nodig 

gerust iemand uit die ook geïnteresseerd is. 

Na afloop praten we nog even na onder het genot van 
een drankje en een hapje. 

De uitzending start om 20.30 uur, de deur is open 

vanaf 20.15 uur. Voorafgaand aan het kijken van The 
Passion is er om 19.00 uur een kerkdienst waarin we 
het Heilig Avondmaal vieren. 

Wil je meer informatie of wil je graag meehelpen met 
de organisatie? Neem gerust contact op. 

Maurice de Jong 

maurice.de.jong@hotmail.com / 06-52633290 
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Goede Vrijdag “The Crucifixion” 

Ook dit jaar zal op Goede vrijdag, 30 maart, de door 
John Stainer in 1887 gecomponeerde Crucifixion in de 
Diependaalse kerk worden uitgevoerd. 

Dit stuk, wat een voorbeeld is van Victoriaanse 

kerkmuziek, volgt het traditionele verhaal over het 
lijden van onze Heiland. Toch stopt het daarmee niet. 

Na Goede Vrijdag komt Pasen en The Crucifixion 
eindigt dan ook met een groot loflied op Christus. De 

Bijbelteksten worden hier en daar onderbroken door 
meditatieve momenten. Het is geschreven voor twee 
solisten (tenor en bas), koor, gemeente en orgel. De 

Hymns (gezangen) worden in wisselzang door koor en 
gemeente gezongen. Allen worden van harte 

uitgenodigd om dit mee te zingen en te beleven. 

Deze cantatedienst begint om 19.30 uur. 

Medewerkend zijn: 
Ds. E. Gruteke, voorganger 
Sander de Jong, tenor 

Pim Philipse, bariton 
Wybe Kooijmans, orgel 

Vocaal ensemble Voices uit Bussum o.l.v. Piet Philipse 
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Nieuws van de  Stichting Diependaal 

Jaarverslag 2017 
Het financiële jaarverslag van de Stichting over 2017 is 
opgesteld en gecontroleerd. Belangstellenden kunnen 

een exemplaar afhalen bij Atie van Woerekom 
(tel. 6216187). Het verslag staat ook op de website. 

Voor vragen over de inhoud van het verslag kunt u bij 
Atie en ook bij Ton van Capelle (tel. 6836515) terecht. 
 

Boekenbeurs 
Op zaterdag 7 april a.s. willen we de jaarlijkse 

boekenbeurs houden van 9.30 uur tot 14.00 uur. 
Dinsdag 3 april en woensdag 4 april kunnen er van 
19.00 uur tot 20.00uur bij de vooringang van de kerk 

boeken, cd's, lp's, dvd's en legpuzzels worden 
gebracht. 

A.u.b. geen encyclopedieën en studieboeken. 
 

Kosters  
We zijn heel blij dat we twee mensen bereid hebben 

gevonden ons team te komen versterken. Het zijn Ans 
Brauns en Marianne van Malenstein. 

We wensen jullie een fijne tijd toe. 
 

Van de klussengroep 
Er is niet veel nieuws te melden. Het gewone kleine 

onderhoud en het terrein schoon houden was het 
voornaamste werk. 
 

Stormschade 

De storm had aan de voorkant van de kerk voor wat 
schade aan het dak gezorgd. Inmiddels is dit hersteld 

en gelukkig was dit een zaak voor de verzekering. 
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Verlichting toren 
Waarschijnlijk is het wel opgevallen dat de toren 's 

avonds mooi verlicht is.  
We hebben leuke reacties uit de buurt gekregen. 
 

Verlichting kerkzaal 
Vlak voor de Taste of Christmas kwam de nieuwe 

verlichting in de kerkzaal gereed. Er kan nu op vele 
manieren met het licht worden gevarieerd. 
Een nieuwe stoppenkast (en dat was echt wel hoog 

tijd) kwam er ook. 

Verantwoording van de ontvangsten 

INGBANK      ABN/AMROBANK 

  1/12  €  10,00    30/11  €  15,00 
- 100,00    11/12  -   24,00 

22/12  - 200,00    27/12  -   30,00 
  - 100,00    28/12  -   15,00 

- 100,00      9/1  -   24,00 
- 100,00    25/1  -   30,00 
- 100,00    29/2  -   15,00 

- 100,00      1/2  -   15,00 
27/12  -   10,00    14/2  -   24,00 

 2/1  - 100,00    ----------- 
11/1  -   40,00    € 192,00 
25/1  -   10,00    

------------ 
€ 970,00 
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opbrengst DE punten    €   180,00 
via Theo Biebericher –   500,00 

ontvangen legaat  – 1.000,00 

Totaal       € 2.842,00 

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. 6216187    

 

 

 

 

 

 

The Passion 2018 
Zie blz. 11 

 



16 
 

Micha Cursus 

Met de Micha Cursus leer je samen hoe je ‘goed en 
recht kunt doen’, dichtbij en ver weg. Tijdens de 
cursus overdenk je samen Bijbelteksten maar doe je 

ook individueel of met de andere cursisten opdrachten 
om je talenten en gaven in kaart te brengen. Zo 

ontdek je wat je allemaal gekregen hebt en wat je te 
geven hebt. 

De Micha Cursus is geïnspireerd op Micha 6 vers 8:  

“er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de 
HEER van je wil: niets anders dan rechte te doen, 
trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je 

God” 

De oproep van de profeet Micha is duidelijk, toch is 
gerechtigheid voor veel mensen een vaag thema. 

Tijdens de cursus gaan we nadenken over, en aan de 
slag met, actuele thema’s als ‘genieten van genoeg’, 
‘voeding en kleding’, ‘schepping’, ‘omgaan met geld’ 

en ‘zorg voor elkaar’ 

Als je mee wil doen en wil zien hoe jouw kleine daden 
grote gevolgen hebben, meld je dan aan bij Maurice de 

Jong (maurice.de.jong@hotmail.com / 06-52633290) 

De cursusmomenten zijn op: 

- donderdag 12 april  19.00 – 22.00 uur  inclusief 
gezamenlijke maaltijd 

- donderdag 26 april  19.00 – 22.00 uur  inclusief 

gezamenlijke maaltijd 
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- donderdag 10 mei  19.00 – 22.00 uur  inclusief 
gezamenlijke maaltijd 

Hierna volgen nog 2 avonden en een 

(actieve)zaterdag. Deze zullen we tijdens de eerste 
avond samen inplannen.  

Deelname is gratis, er wordt slechts een vrijwillige 

bijdrage voor de materialen en maaltijden gevraagd, 
en toegankelijk voor iedereen. Neem dus gerust een 
introducé van buiten de kerk mee. 

Er is plaats voor maximaal 16 deelnemers. 

Annemarie Biebericher 

Kaj ten Voorde 
Maurice de Jong 

Giften 

Via ds. G.J. Wisgerhof van mw B. € 20,-- voor de 

wijkkas.  

Via Theo Biebericher van mw K. € 500,-- voor de 
Stichting 

 

 

  

 

The Crucifixion 
Zie blz. 12 
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Diependaal-Vocaal bestaat 12 ½ jaar 

In oktober 2005 heeft Willy Nijhuis het 
gelegenheidskoor Diependaal-Vocaal opgericht. Ook 
zorgde ze voor een dirigent en pianiste, t.w. Merijn 

Rombout (dirigent) en Annemarie Biebericher (piano). 
Na 5 jaar heeft Theo Biebericher de taken van Willy 

overgenomen.   

Op 24 december 2005 was het de eerste keer dat het 
koor meewerkte aan de kerstnachtdienst. Als 

ondersteuning zong Frans Lambour enige jaren mee. 
We zijn begonnen met 24 leden en dat aantal is aardig 
constant gebleven, ondanks dat er leden in verband 

met leeftijd of een verhuizing in de loop der jaren zijn 
afgehaakt. Steeds kwamen er weer nieuwe leden bij, 

ook van Vitamine G. Vanaf 2006 begeleidt 
ondergetekende  het koor op de piano.  

Er d.heerst altijd een prettige sfeer tijdens de 
repetities en thuis wordt er goed geoefend met de 

meegekregen oefen-cd. Aan het eind van de zomer 
horen we vaak: ”Wanneer gaan we weer beginnen met 

de repetities?” 

Het is fijn om met elkaar te zingen. Na optredens 
krijgen we regelmatig positieve reacties. In maart/april 

van dit jaar bestaan we 12 ½  jaar. We zijn dankbaar 
voor de afgelopen jaren en hopen nog vele jaren als 
koor aan de kerkdiensten te mogen meewerken. 

Arja Biebericher 
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WiFi in de kerk 

De afgelopen weken is er hard gewerkt om een 
werkend WiFi-signaal in zowel de kerkzaal, de 
achterzaal als de bovenzaal te creëren. 

In principe is het af en werkbaar, echter moet er door 

KPN nog een glasvezelverbinding tot stand worden 
gebracht. Zolang dit niet af is, is er niet genoeg 

bandbreedte aanwezig om alle bestaande systemen 
(kerktelefoon, beamer, verlichting) te laten draaien 

naast het gebruik van het WiFi-signaal. 

Vanaf Pasen hopen we dat alles werkend is en zullen 
de inlogcodes verspreid worden via de nieuwsbrieven 
en de beamer. 

Kaj ten Voorde 

Lennart Jensen 
Maurice de Jong 

 

Bedankje 

Mede namens Marian wil ik iedereen bedanken voor de 
steun die wij in de afgelopen 8 jaren van u mochten 

ontvangen. Het heeft ons gesteund, bedankt. 

Rob Versteeg 
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New Wine Zomerconferentie 2018 
 
Ook dit jaar gaan wij weer met een groep naar de 

zomerconferentie van New Wine en we vinden het 
gezellig als er meer mensen van de Diependaalse kerk 

en Vitamine G bij ons zouden aansluiten!  
 
Deze christelijke conferentie is dit jaar van zaterdag 21 

t/m vrijdag 27 juli in Liempde. Het thema is “Proef het 
Koninkrijk!”  

 
De invulling van de dagen bepaal je zelf. Er is elke 
ochtend en avond een dienst met een spreker, gebed 

en zingen. Overdag zijn er 3 seminarrondes waarbij je 
kan kiezen uit ongeveer 8 verschillende seminars. 

Uiteindelijk kies je zelf welke activiteiten je bezoekt of 
wanneer je even niets doet. De activiteiten verschillen 
van inhoud en vorm, denk aan lezingen/sprekers, 

(ministry-)gebed, creatieve activiteiten, activiteiten 
voor/met kinderen, aanbidding, doorpraten over 

ochtenddienst, en nog veel meer. Maar je kan elkaar 
ook tussendoor ontmoeten of juist terug trekken voor 
stille tijd. ’s Avonds is er nog volop keuze uit muziek, 

theater, ontspanning en ontmoeting. 
Ook voor kinderen in alle leeftijden is er een passend, 

en zeer kwalitatief, programma aanwezig.  
 
Tijdens de week kamperen we in tent of caravan als 

groep bij elkaar en zorgen we (gezamenlijk) voor onze 
maaltijden. Ook met de andere kampeerders maak je 

makkelijk contact door de bijzondere sfeer die er de 
hele week heerst. Iedereen groet en helpt elkaar zoals 
een (h)echte Christen-gemeenschap dat in onze ogen  
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zou doen. Al met al een heel bijzondere week, waar wij 
je graag voor uitnodigen! 

Kijk voor meer informatie op de website van New Wine 
(zomerconferentie.new-wine.nl) of spreek ons aan. 

 

Met vriendelijke groet, 
Maurice en Karina de Jong  

Herman en Margriet Verra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopij Diependaalcontact  juni  2018 
 

In juni zal Diependaalcontact weer verschijnen. Graag 

zou ik uiterlijk op 21 mei 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 

Boekenbeurs 
Zaterdag 7 april 

van 9.30 uur tot 14.00 uur 

mailto:kopij@diependaalsekerk.nl
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Preekrooster ( 11 maart – 3 juni) 

 

(onder voorbehoud) 

o. = ochtenddienst 10.00 uur        

a. = avonddienst 19.30 uur   

 

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

18 mrt.  o. Prof.Dr. F.G. Immink, Driebergen-Rijssenburg      

25 mrt.  o. Dhr. K. ten Voorde            

27 mrt.  a. Dhr. K. ten Voorde (Stille week) 

29 mrt.  a. Ds. J. Scheele Goedhart, A’dam, 19.00 uur  

              Witte Donderdag, H.Avondmaal  

30 mrt.  a. Ds. E. Gruteke, Hilversum 

          Goede Vrijdag (The Crucifixtion) 

01 apr.   o. Ds. J. Scheele Goedhart, A’dam 

            Pasen, gezamenlijke dienst met Vit. G 

08 apr.   o. Ds. J. Staat, Andijk 

15 apr.   o. Ds. M. Roelofse, Nw Loosdrecht 

22 apr.   o. Ds. J. Scheele Goedhart, A’dam 

29 apr.   o. Ds. P. Nagel, Loenen a/d Vecht 

06 mei    o. Ds. Chr. van Andel, A’dam 

10 mei    o. Ds. A. de Boer, Utrecht  

            Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst met de 

            Bethlehemkerk (Ds. van de Bethlehemkerk) 

13 mei    o. Ds. G. Wisgerhof, A’foort 
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20 mei    o. Ds. G. Wisgerhof, A’foort  

                         Pinksteren, gezamenlijke dienst met Vit. G 

27 mei    o. Ds. G.A. Kansen, A’foort           

03 jun.    o. Ds Mw. I. Terlouw, Huizen 

 

 

 

Vitamine G 12.00 uur 

 

11 mrt.   Dhr. R. Bouw, Veenendaal 

25 mrt.   Dhr. H. ten Voorde, Hellevoetsluis 

01 apr.   Ds. Ds. J. Scheele Goedhart, A’dam 

           Pasen, gezamenlijke dienst 

08 apr.  Mw. H. Voogdt 

22 apr.    Dhr. E. Messelink, A’foort 

13 mei  Dhr. R. Bouw, Veenendaal 

20 mei  Ds. G. Wisgerhof, A’foort 

 Pinksteren, gezamenlijke dienst 

27 mei     Ds. G.A. Kansen, A’foort 
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