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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 

Predikant   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 

Ahaaldienst  P.J. Veraar         6831548 

b.g.g   E.M. Budding         6212739 

   vervoer@diependaalsekerk.nl 

Commissie ZWO B. Reinders         6210227 

   zwo@diependaalsekerk.nl 

Commissie ouderen- C. Reinders         6210227 

pastoraat PgH  ouderen@diependaalsekerk.nl 

lVerjaardagsfonds 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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Wij hebben zijn grootheid gezien 

 

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons 

gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij 

hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de 

enige Zoon van de Vader. 

Johannes 1:14 

 

Kerst is een feest van grote tegenstellingen. Of 

eigenlijk is het beter om te zeggen: de komst van 

Gods Zoon op aarde laat ons een nieuwe werkelijkheid 

zien die we zo nog niet kenden en die zo ook nergens 

anders te vinden is. Want in Jezus Christus komen 

goddelijkheid en menselijkheid op een unieke en 

volmaakte manier bij elkaar. In Hem, Woord en mens 

tegelijk, komen eeuwigheid en kwetsbaarheid samen. 

Als we moeten omschrijven wat zijn grootheid is, dan 

kan dat zo: dat we in Hem God zien en dat in Hem de 

meest uiteenlopende volmaaktheden met elkaar 

verbonden worden. Verwonder je de komende dagen 

over de grootheid van Jezus, over zijn genadige 

goedheid en zijn liefdevolle waarheid, over zijn 

barmhartige kwetsbaarheid en zijn eeuwige leven. Hij 

is het waard! 

Heer Jezus, we zijn onder de indruk van uw grootheid. 

U bent zo genadig en goed en zo vol glorie. En tegelijk 

bent U zo menselijk en kwetsbaar dichtbij. Laat ons 

steeds opnieuw uw grootheid zien. Dat we er nooit op 

uitgekeken raken! 

Uit: www.tijdmetjezus.nl 

http://www.tijdmetjezus.nl/
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Meditatie over Matteüs 16: 13-20 

Zoals u wellicht weet volg ik de studie Godsdienst 

Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool in Ede.  

Voor het vak 'Synoptische evangeliën' (dat zijn de 

evangeliën van Matteüs, Marcus en Lucas) was de 

opdracht een analyse te maken over een tekstgedeelte 

uit een van deze evangeliën. Ik heb gekozen voor het 

gedeelte uit Matteüs waarin Petrus benoemt Wie Jezus 

is en waarin Jezus spreekt over de rots waarop Hij Zijn 

gemeente bouwt. Vervolgens zegt Jezus dat Petrus 

twee sleutels krijgt en wat hij (Petrus) bindt of 

ontbindt ook in de hemel zo zal zijn. 

Na het maken van de analyse moest ik ook een 

meditatie schrijven ten behoeve van publicatie in de 

plaatselijke wijkbrief. Ik heb ervoor gekozen een 

mediatie te schrijven over het eerste gedeelte: Wie is 

Jezus en de rots. In het volgende Diependaalcontact 

hoop ik ook over het tweede gedeelte een meditatie te 

schrijven: de sleutels en het (ont)bindend verklaren. 

      Annemarie Biebericher 

Mattheus 16:13-20 

 

Toen Jezus in het gebied van Caeserea Filippi kwam, 

vroeg Hij Zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat 

de Mensenzoon is?’. Ze antwoordden: ‘Sommigen 

zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer 

anderen Jeremia of een van de andere profeten’. Toen 
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vroeg Hij hun: ‘En Wie ben ik volgens jullie?’.’U bent 

de Messias, de Zoon van de Levende God,’ 

antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen 

hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je 

niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, 

maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je: jij 

bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal 

bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar 

niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het 

koninkrijk van de hemel geven en al wat je op aarde 

bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en 

al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel 

ontbonden zijn’. Daarop verbood Hij de leerlingen ook 

maar tegen iemand te zeggen dat Hij de Messias was. 

 

Als u wel eens in Rome bent geweest, dan heeft u vast  

ook de Sint Pietersbasiliek bezocht. Deze basiliek is het 

centrum van de Rooms-Katholieke kerk; de plaats 

waar de paus zijn zetel heeft. De ‘Sint Pieter’ is 

vernoemd naar de apostel Petrus. Zowel binnen in de 

basiliek als buiten op het plein is een standbeeld van 

Petrus te vinden. Petrus is altijd te herkennen als een 

oudere man met in zijn hand twee sleutels.  

In de Rooms-katholieke kerk wordt Petrus gezien als 

de opvolger van Jezus op aarde en de eerste paus: een 

heel bijzondere positie. Voor protestanten zal dit 

wellicht wat vreemd in de oren klinken, omdat de 

protestantse leer die bijzondere positie niet kent.  

De tekst waar dit alles om draait is bovengenoemde 

tekst uit hoofdstuk 16 van Mattheus.  
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Jezus lijkt Petrus inderdaad een bijzondere positie te 

geven. Hij zegt immers, ‘Jij bent Petrus, de rots 

waarop ik mijn kerk zal bouwen’. 

Jezus zegt dit, nadat Petrus een belijdenis doet over 

Wie Jezus is. Petrus spreekt hardop uit, dat Jezus de 

Messias is (dat betekent de Christus of de Gezalfde), 

de Zoon van de levende God.  

Hiermee spreekt Petrus woorden die verwijzen naar 

wat de oude profeten hadden voorzegd; er komt een 

Messias. Jezus is die Messias, waarnaar zij verwezen 

hadden. Petrus begreep dat en sprak het hardop uit. 

Petrus’ belijdenis lijkt wellicht niet zo spannend. Toch 

is zijn belijdenis van groot belang geweest en nu nog 

steeds. 

Het doen van deze belijdenis was niet zonder gevaar. 

Op het moment dat Jezus de vraag stelt aan Zijn 

leerlingen, is de arrestatie van Jezus aanstaande. Het 

grootste deel van het volk is niet positief over Jezus. 

Daarin werden zij aangemoedigd door de 

schriftgeleerden, die in Hem een gevaar zagen. Slechts 

een klein groepje mensen rondom Jezus was Hem 

goedgezind. 

Dat wat Petrus hardop uitsprak werd uiteindelijk ook 

de aanklacht tegen Jezus. In hoofdstuk 26 zegt de 

hogepriester in vers 63 tegen Jezus: ‘Ik bezweer u bij 

de levende God, zeg ons of u de Messias bent, de Zoon 

van God.’ In het volgende vers antwoordde Jezus: ‘U 

zegt het’. Hij was het dus. En het volk en de 

schriftgeleerden begrepen het niet.  

Petrus begreep het wel. Wat hij zei was dus niet 

zomaar even een zin, het was een baanbrekende 
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belijdenis: Jezus was de verwachte Messias. Wat 

Petrus zei was heel bijzonder.  

Deze belijdenis werd hem ingegeven door God. Op het 

moment dat Petrus deze woorden sprak, sprak hij 

vanuit diep geloof. Niet als Petrus de twijfelaar, of als 

degene die verloochende, maar als iemand die vast 

stond in zijn geloof: als een rots. 

Jezus bouwt Zijn gemeente op deze rots. Maar bouwt 

Jezus de gemeente alleen op ‘Petrus de rots’? Daar 

lijkt het niet op. Petrus doet zijn belijdenis als 

antwoord op een vraag van Jezus. Jezus stelde deze 

vraag echter niet persoonlijk aan Petrus, maar aan de 

leerlingen. Petrus gaf antwoord op de vraag en was 

daarmee de woordvoerder van de leerlingen. Hij sprak 

dus ook namens hen.  

Een gemeente bouwen op een rots geeft vaste grond. 

Een stevige basis. Met deze uitspraak heeft Jezus 

duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om te belijden 

Wie Hij is. Deze belijdenis heeft een enorme kracht! 

Het is de vaste bodem van de gemeente, de kerk. Als 

alle leerlingen die belijdenis vanuit een vast geloof 

doen, dan komt de gemeente stevig te staan.  

En als wij in 2018 deze belijdenis ook hardop zouden 

durven uitspreken, tegen onszelf en tegen anderen, 

wat zou dat met de kerk doen? Zou het de kerk niet de 

vaste bodem geven, die zij in deze tijden van 

ontkerkelijking zo hard nodig heeft?  

Het is niet zomaar een belijdenis. Hiermee belijden we 

dat Jezus onze Heer is, Degene door God gezonden. Is 

dat niet de basis van ons christen-zijn? Door het 

hardop uit te spreken, vanuit geloof, wordt Jezus 
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Iemand Die we niet meer kunnen negeren. En ook Zijn 

radicale uitspraken kunnen we dan niet meer naast 

ons neerleggen. Het is niet niks. 

Zo’n belijdenis kan bovendien weerstand bij anderen 

oproepen. Of onbegrip. Maar het is de kern van het 

evangelie. Het is de vaste bodem van onze christelijke 

gemeente. Zeggen wij als gemeente Petrus na? En 

zegt u hem na? 

 

A Taste Of Christmas – 8 december 2018 

Zoals reeds eerder aangekondigd is A Taste Of 

Christmas dit jaar op zaterdag 8 december tussen 

17:00 uur en 21:00 uur. De avond zal een andere 

insteek hebben dan de afgelopen jaren. 

Hierbij nodigen we iedereen van harte uit deel te 

nemen aan wat er zoal te doen is in de kerkzaal en de 

achterzaal. 

In de kerkzaal zal er een ware Kerstmarkt worden 

opgebouwd. Hier kunt u genieten van een lekkere 

maaltijd, een drankje, koffie/thee met een heerlijk 

stuk taart, glühwein of warme choco en kunt u 

deelnemen aan vele mini-workshops. Wat denkt u van 

een zelf gemaakt stukje taart onder leiding van een 

echter bakker? Of het maken van uw eigen 

kerstversiering? Verder zijn er ook mogelijkheden om 

met een aankleding van uw kerstboom te scoren en 

worden er ook voor de kinderen leuke activiteiten 

aangeboden. Tegelijkertijd is er in de achterzaal een 

theater ingericht met een afwisselend en interactief 
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programma. Zo zal er live-muziek zijn, worden er 

verhalen verteld voor jong en oud en is er nog meer te 

horen en te zien. 

We hopen dat de aankleding, de activiteiten en het 

programma van deze avond eraan bijdragen dat 

mensen iets proeven van wat Kerst betekent. En we 

staan ook klaar om daar meer over te vertellen en 

vragen te beantwoorden. Daarom is het onze wens dat 

er veel mensen binnenkomen op deze avond.  

Wilt u hier aan meewerken? Dat kan bijvoorbeeld door 

de eerder gevraagde spullen aan te leveren of door de 

laatste plekjes waar we nog vrijwilligers nodig hebben 

in te vullen. Maar dit kan ook zeker door langs te 

komen, aanwezig te zijn, te genieten van wat we 

hebben voorbereid en deel te nemen aan de 

workshops.  

De toegang is gratis en alle activiteiten zijn volledig 

kosteloos (met uitzondering van de boekenstand). Een 

uitgelezen mogelijkheid om een vriend, buur, broer, 

zus, kind of ouder eens kennis te laten maken met de 

kerk.  

Voor alle vragen of opmerkingen zijn wij bereikbaar via 

kerst@diependaalsekerk.nl of 06-52633290 

Namens de A-Taste-Of-Christmas-commissie, 

Maurice de Jong 

  

 

 

mailto:kerst@diependaalsekerk.nl
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Update beroepingswerk 

Nadat de Algemene Kerkenraad het besluit heeft 

genomen dat wij voor beperkte periode het 

beroepingsproces in gang mogen zetten zijn we als 

beroepingscommissie weer een aantal malen bij elkaar 

gekomen om de mogelijkheden en wensen in kaart te 

brengen. 

Kortweg zijn er drie mogelijkheden in beeld, namelijk: 

 - ‘normaal’ beroepen, echter met duidelijk vermelden 

    van beperkte contractduur. 

 - beroepen via de Mobiliteits Pool van de PKN. 

 - het beroepen van een predikant die binnen de  

   contractduur aan het eind van zijn/haar carrière is 

   gekomen. 

Na het doorspreken van bovenstaande mogelijkheden 

zijn wij als beroepingscommissie tot het besluit 

gekomen dat beroepen via de Mobiliteits Pool van de 

PKN de meest succesvolle manier is, en de Kerkenraad 

heeft dit advies van ons overgenomen. Dit houdt in dat 

we, met ondersteuning van de PKN, op zoek gaan naar 

een startende predikant. Dat hoeft niet persé een heel 

jong persoon te zijn, in veel gevallen begint iemand 

aan de opleiding tot predikant na of naast een andere 

carrière en wellicht na vele jaren van vrijwilligerswerk 

binnen een kerk. Uiteraard blijven de elementen die in 

de gemaakte profielen zijn benoemd ook bij het 

beroepen via de Mobiliteits Pool van groot belang voor 

de inhoudelijke invulling van onze vacature. 
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De voordelen die hierbij naar voren komen zijn onder 

andere dat de ‘proponent’, zo worden starters 

tegenwoordig genoemd, ondersteund wordt vanuit de 

PKN, er door diezelfde PKN minder zwaar naar de 

financiële positie van de PgH wordt gekeken om 

toestemming te verlenen en er mogelijkheden zijn om 

de samenwerking na deze eerste jaren te verlengen.  

Het wachten is nu op de solvabiliteitsverklaring die de 

CCBB, de afdeling van de PKN die per regio de 

financiële situatie van gemeenten bekijkt en middels 

deze verklaring toestemming geeft tot beroepen, aan 

de PgH moet afgeven. Hoe lang dit precies gaat duren 

is helaas niet bekend, maar zeker is dat we hierna 

direct op zoek gaan naar een geschikte proponent. Het 

lijkt niet ondenkbaar dat dit voor april 2019 geregeld 

kan zijn, en we verwachten dan ook in de volgende 

uitgave van Diependaal Contact opnieuw positief 

nieuws te kunnen brengen.  

Namens de beroepingscommissie, 

Maurice de Jong 

 

 

 

 

 



13 
 

Stichting Laleaua 

 
Oliebollen 

Heeft u dat nu ook? De drukke decembermaand en 

dan ook nog op Oudjaarsdag oliebollen bakken? 

Of bent u alleen of met z’n tweeën en heeft u niet echt 

zin om dan voor een paar oliebollen zoveel werk 

overhoop te halen? Dan is er goed nieuws! Dit jaar 

kunt u genieten van heerlijke oliebollen gebakken door 

bakker Mühl uit Weesp. Ze zijn volgens kenners van 

zeer goede kwaliteit! De opbrengst is bestemd voor 

stichting Laleaua, die wij als Diependaalse kerk al een 

aantal jaren steunen. We hopen hiermee een mooie 

bijdrage te kunnen geven voor de dagelijkse kosten 

van verwarming van de school en de dagelijkse 

maaltijden voor de kinderen.  

De oliebollen worden verkocht voor 1 euro per stuk en 

gaan in zakken van 5 stuks (5 euro) of 11 stuks (10 

euro en 1 oliebol gratis extra). Er komen intekenlijsten 

(vanaf begin december) waarop u kunt aangeven 

hoeveel oliebollen u wilt bestellen. Op 29 december 

kunt u de oliebollen dan tussen 11 uur en 14 uur in de 

kerk komen ophalen.  

We doen hierbij ook graag een beroep op u, om 

gezamenlijk voor een geweldig resultaat te gaan! Hoe 

mooi zou het bijvoorbeeld zijn als iedereen in zijn of 

haar omgeving, aan vrienden, buren, collega’s hierover 

vertelt? Een zak oliebollen is gauw verkocht! Of geef 

iemand een zak cadeau. Doe mee! Alvast onze 

hartelijke dank!  

Roemenie-reis 2019      
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Van 30 maart - 6 april 2019 gaan we vanuit onze 

gemeente weer met een groep een bezoek brengen 

aan Stichting Laleaua in Roemenië. Dit keer voor het 

eerst een hele week. Het is net als eerdere reizen de 

bedoeling om mee te doen met de kinderen in het 

lesprogramma. Maar we gaan nu voor het eerst ook 

samen helpen met klussen in en rondom de school.  

Afhankelijk van het weer zal dat een klus in de tuin 

zijn en anders binnen. Er zijn altijd genoeg klussen te 

doen.  

Het aantal mensen dat meekan is iets groter dan 

vorige jaren, maar er is wel een limiet. Tot 5 januari 

2019 kunt u zich inschrijven via 

annemarie@vitamineg.net.  

 

Werkgroep Laleaua Hilversum,  

Ans Borgers, Annemarie Biebericher, 

Johan Stavast en Carin Stavast  

 

 

 

 

 

 

 

javascript:handleMailto('mailto:annemarie@vitamineg.net');return%20false;
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Nieuwe bankrekeningnummers Wijkkas 

Vanaf 1 november 2018 worden de 

bankrekeningnummers van de PgH (en dus ook 

Diependaal en Vitamine G) aangepast. De huisbankier 

van de PgH gaat samenwerken met de Rabobank en 

hierdoor worden de IBAN nummers gewijzigd in:  

Wijkkas Diependaalse kerk: NL 33 RABO 0373 7225 16 

Wijkkas Vitamine G: NL 33 RABO 0373 7226 13 

Betalingen op de oude bankrekeningnummers worden 

in de eerste maanden nog automatisch doorgestort 

naar de nieuwe bankrekeningen, maar in de loop van 

2019 zal dit niet meer het geval zijn. 

Voor Kerkbalans en PgH-brede acties (najaarsactie, 

solidariteitskas, quotum collecten, kerkblad) geldt ook 

de wijziging. Als u voor Kerkbalans zelf periodieke 

overboekingen hebt ingesteld, verzoeken wij u deze 

aan te passen. Bij de actie Kerkbalans 2019 wordt u 

hierover verder geïnformeerd. 

Namens de kerkrentmeesters, 

Maurice de Jong 
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Nieuws van de Stichting Diependaal 

 

Speelgoed- en kledingbeurs 

Deze werd op 10 november jl. gehouden en was, 

ondanks het feit dat het bezoekersaantal niet geweldig 

was, erg gezellig. 

Het speelgoed leverde voor Laleaua € 215,00 op en de 

kleding, puzzels, boeken enz. € 367,00 voor de 

Stichting. 

 

Fancy fair ???? 

Er zijn plannen om volgend jaar de fancy fair nieuw 

leven in te blazen. 

Denk u/jij nu daar wil ik ook wel aan mee doen, meld 

u/je dan aan bij Atie van Woerekom (tel. 6216187) of 

Annemarie Biebericher (annemarie@vitamineg.net). 

 

De klussengroep  

Er is altijd wel wat te doen, nog steeds vallen de 

blaadjes en zijn er wel kleine klusjes, zoals nieuwe 

lampen indraaien, een schakelaar vervangen enz. 

Grote klussen waren er niet, maar elke maandag wordt 

er wel wat gedaan. 
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Verantwoording van de ontvangsten 

INGBANK   ABN/AMROBANK 

 
27/8  €  10,00 27/8  €  30,00 

25/9  –  10,00 28/8  €  15,00 
25/10  –  10,00 20/9  €  24,00 

    25/9  €  30,00 

    28/9  €  15,00 

    19/10  €  24,00 

    25/10  €  30,00 

    29/10  €  15,00 

 

Alle gevers hartelijk dank. 

 

Opbrengst kledingbeurs   € 367,00  

Gift kledingbeurs   €   50,00 

Gift via ds. G.J. Wisgerhof €   20,00 

Totaal    € 650,00 

 

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  
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COP middag met Manu Keirse 
 
Aanvullende informatie op de toerustingsmiddag van 

de COP (Contactgroep Ouderen Pastoraat)te Hilversum 

van 1 november j.l in de Grote Kerk. Maar eerst 

kunnen we  gerust stellen dat we mogen terugkijken 

op een mooie, indrukwekkende, warme menselijke 

lezing van de heer Manu Keirse. Op de website van de 

Grote Kerk is de lezing terug te beluisteren via 

www.grotekerkhilversum.nl. Dan de link aanklikken: 

luister live mee via kerkdienstgemist.nl, vervolgens de 

link: COP Manu Keirse. 

In de Kerkbrink van november staat ook een mooi 

inhoudelijk stuk over de lezing, samengevat door Maria 

Kruithof. 

Dan nog even een uitleg over het ontwerp op de 

boekenlegger die u na afloop mee kreeg: het 

symboliseert een bal van verbondenheid. Het is 

opgebouwd met hoofdjes (kopjes) die door hartjes met 

elkaar verbonden zijn. Mensen in een kring, vebonden 

door het hart. Ontwerp: Diane Timmer. 

Hopelijk u hiermede van dienst te zijn. 

 

     Corine Reinders 

 

 

 

 

 

http://www.grotekerkhilversum.nl/
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Enquête 

 
De Protestantse gemeente en haar leden 

communiceren graag en veel met elkaar. Zo blijven we 

op de hoogte van wat er speelt in de gemeente, in de 

eigen wijkgemeente én in andere wijkgemeenten. 

Wijkgemeenten hebben een nieuwsbrief, sociale media 

of een website. De Protestantse gemeente heeft een 

eigen website en Kerkbrink. Op vele manieren kunt u 

op de hoogte blijven van wat er reilt en zeilt. En er zijn 

evenzovele wegen waarop u bijvoorbeeld uw activiteit 

onder de aandacht van de leden kunt brengen.  
De vraag is alleen: hoe wilt u informatie ontvangen en 

waarover wilt u lezen? Dat wil de werkgroep 

Communicatie graag van u weten.  

Doe mee en laat van u horen, zo kunnen we de 

communicatie nog beter afstemmen op de wensen van 

de leden.  

U vindt deze enquête op 

www.diependaalserkerk.nl/enquete, wij ontvangen uw 

reactie liefst digitaal, maar wanneer u de enquête 

liever op papier invult, vindt u deze in Kerkbrink van 

november en de komende diensten in de hal van de 

kerk. Daarna mag u de enquête in de kerk inleveren. 

Namens het communicatieplatform. 

Maurice de Jong 

 

 

http://www.diependaalserkerk.nl/enquete
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Vakantieweek in het Roosevelthuis 2019 

 

Wederom organiseren de gezamenlijke protestantse 

kerken een vakantieweek voor ouderen. 

Het thema van de Samen Op Vakantieweek luidt: 

‘Een nieuwe lente’ . 

Deze week wordt gehouden van zaterdag 23 maart tot 

zaterdag 30 maart 2019 in het Roosevelthuis te Doorn. 

De vakantieweek is bedoeld voor mensen die vanwege 

hun leeftijd en/of gezondheid niet meer zelfstandig op 

vakantie kunnen gaan. Ook gasten die aan een rolstoel 

gebonden zijn en zorg nodig hebben zijn van harte 

welkom. Het Roosevelthuis heeft alle mogelijke 

faciliteiten om de gasten goed te kunnen helpen. 

Samen Op Vakantieweken zijn vakanties met vooral 

‘aandacht voor elkaar’. Persoonlijke zorg aan de 

gasten staat centraal. Hiervoor zorgt een enthousiaste 

groep vrijwilligers die zich op alle mogelijke manieren 

voor de gasten inzet. 

Ds. Annemieke Parmentier gaat deze week weer mee, 

er is ook ruimte voor ‘samen kerk-zijn’ en voor 

persoonlijk pastoraal contact. 

De vakantieweek gaat uit van de Protestantse 

gemeente Hilversum, maar staat open voor alle 

gezindten. 

De prijs is 475 Euro voor gemeenteleden op basis van 

vol pension. Gasten die geen gemeentelid zijn (ook 

eventueel van buiten Hilversum) betalen 595 Euro. 

Mocht het bedrag bezwaarlijk voor u zijn, dan kunt u 

dit altijd bespreken met Corine Reinders tel 035-

6210227, uw contactpersoon. 
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Heeft u interesse laat het mij weten, u krijgt dan van 

mij een aanmeldingsformulier. 

In de bevestigingsbrief, die u op een later tijdstip 

ontvangt als u mee gaat, vindt u de informatie over de 

manier van betalen, een routebeschrijving en overige 

informatie. 

Ook voor andere vragen kunt u mij gerust bellen. 

We kijken uit naar een mooie week samen met u!! 

Met vriendelijke groet, 

 

Corine Reinders 

 

 

 

Giften 

 

Ds. G.J. Wisgerhof heeft € 20,00 ontvangen ten 

behoeve van de Stichting Diependaal 
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Preekrooster  (9 december – 10 maart) 

 
(onder voorbehoud) 

o. = ochtenddienst 10.00 uur        

a. = avonddienst 19.30 uur   

 

09 dec.  o. Ds. R. van den Beld, Baarn 

16 dec.  o. Ds. A.F. Troost, Ermelo 

23 dec.  o. Ds. G.A. Kansen, Amersfoort     

25 dec.  o. Dhr. K. ten Voorde (gezamenlijke dienst met 

      Vitamine G)          

30 dec.  o. Ds. L.H. Kansen-Brasz, Amersfoort 

31 dec.  a. Ds. J. Scheurwater (gezamenlijke dienst met de  

     Bethlehemkerk)  

06 jan.  o. Ds. A. Priem, Ermelo 

13 jan.  o. Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort 

20 jan.  o. Ds. G. Bikker, Harderwijk 

27 jan.  o. Ds. M. Roelofse, Nw. Loosdrecht 

03 febr. o. Ds. H. van Dolder, Amersfoort 

10 febr. o. Ds. J. Scheele Goedhart, Amsterdam 

17 febr. o. Ds. W. ten Voorde, Nunspeet 

24 febr. o. Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort 

03 mrt.  o. Ds. J. Scheele Goedhart, Amsterdam 

10 mrt.  o. Ds. G. Fredrikze, Harderwijk 
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Vitamine G 12.00 uur 

09 dec.   Dhr. H. van ter Meij 

23 dec.   Ds. W. Vermeulen, Utrecht 

25 dec.   Dhr. K. ten Voorde (gezamenlijke dienst met de 

                 Diependaalse gemeente, aanvang 10.00 uur) 

 

 

  

 

Kopij Diependaalcontact maart 2019 

 

In maart zal Diependaalcontact weer verschijnen. 

Graag zou ik uiterlijk op 22 februari over de benodigde 

kopij beschikken. Kopij die na genoemde datum wordt 

aangeboden zal in het volgende nummer worden 

geplaatst. 

U kunt uw kopij naar mij mailen via het volgende 

emailadres: kopij@diependaalsekerk.nl. 

Het is ook mogelijk deze aan mij toe te zenden.  

Mijn adres is: Stieltjeslaan 9, 1222 RC Hilversum 

 

Theo Biebericher 

  

  

mailto:kopij@diependaalsekerk.nl
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