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Nieuws uit Vitamine G 

 

Graag vertellen we u – als ‘huisgenoot’ van de 

Diependaalse kerk en mede-geloofsgemeenschap – 

over recente en komende ontwikkelingen in Vitamine 

G. Dat willen we graag elk Diependaalcontact gaan 

doen. Een extra manier om met elkaar te kunnen 

meeleven. 

 

Missionaire geloofsgemeenschap 

Sinds 11 november zijn we als Vitamine G een 

zelfstandige, missionaire geloofsgemeenschap binnen 

de Protestantse gemeente Hilversum. De komende 

jaren hopen we dit steeds meer vorm te geven. We 

doen dat in samenspraak met de PgH en met de 

landelijke kerk. En ook vanuit Vitamine G zelf zijn er 

de nodige initiatieven opgekomen en ontplooid, of 

staan in de startblokken.  

 

Vitamini’s, tienerclub en jongerenavonden 

Hebt u al eens gehoord van de Vitamini’s? Dat is het 

eigen programma voor de peuters, dat sinds enkele 

maanden draait tijdens de vieringen van Vitamine G. 

Er worden liedjes gezongen, knutsels gemaakt, 

Bijbelverhalen verteld … Een hoogtepunt was er met 

Kerst: de kleintjes zaten in de achterzaal rondom een 

kampvuur, dat was gemaakt van een opgebolde rode 

slaapzak met kerstlichtjes eromheen gedraaid. Net 

echt! En net als de herders gingen ook de peuters op 
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weg, al wandelend door de achterzaal, de ster 

achterna, op zoek naar het kindje Jezus.  

Naast de Vitamini’s gaat er binnenkort nog een nieuw 

initiatief starten met betrekking tot de jeugd: de 

tienerclub!  

En jongeren van de Diependaalse kerk en Vitamine G 

waren van de partij tijdens een aantal bovenwijkse 

jongerenavonden. We hopen er in de toekomst nog 

meer te kunnen houden. 

 

FoodKitchen 

Op 15 februari is de FoodKitchen van start gegaan in 

buurthuis De Kleine Lelie, een samenwerking tussen 

De Grote Kerk, Thousand Hills, Versa Welzijn en 

Vitamine G. Bij de FoodKitchen kunnen mensen 

aanschuiven voor een heerlijke maaltijd, een goed 

gesprek en – vooraf – een korte opening vanuit de 

Bijbel. 

 

Doop- en belijdeniskring 

De eerste week van maart starten we met een doop- 

en belijdeniskring, die eindigt in de doop- en 

belijdenisdienst op Eerste Pinksterdag. We kijken uit 

naar waardevolle gespreksavonden en een mooie 

viering. 

 

Gemeentemiddag 

Op zondag 3 maart vindt er weer een 

gemeentemiddag plaats in Vitamine G. We komen dan 

als geloofsgemeenschap bij elkaar om ontwikkelingen 
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in Vitamine G te bespreken. Dit keer staat er onder 

meer op de agenda: Terugkoppeling van alle stappen 

die zijn gezet naar aanleiding van de actielijst van de 

vorige gemeentemiddag. En bijvoorbeeld ook: De 

lancering van “Vitamine G in Actie” – het diaconale 

platform binnen Vitamine G (in samenwerking met 

onder meer Stichting Present) en de start van 

“Pastorale zorg in Vitamine G”, ons pastoraat. Ook 

zullen we data bekendmaken waarop we “De maaltijd 

van Jezus” gaan vieren: Avondmaalsvieringen in 

Vitamine G. 

 

Vitamine G op reis  

Al voor de derde keer hoopt een groep Vitamine G'ers 

en Diependalers eind maart op reis te gaan naar 

Tarnaveni in Roemenië, naar de school van Stichting 

Laleaua. Dit jaar voor het eerst een hele week; de 

groep gaat klussen doen voor de school en er zal ook 

tijd zijn voor bijbelstudie en reflectie op de 

belevenissen tijdens het verblijf.  

 

Vitamine G online 

Binnenkort wordt de website van Vitamine G 

vernieuwd. We hopen hier eind maart/begin april mee 

klaar te zijn.  

 

“Fancy- fair” en “A Taste of Christmas” 

Het duurt nog even. Eerst komt er nog de lente, 

daarna de zomer en daarna gaan we ongetwijfeld weer 

rap richting de herfst en winter, waarin twee mooie 
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activiteiten zullen plaatsvinden, van de Diependaalse 

kerk en Vitamine G gezamenlijk: De “Fancy -fair” en 

“A Taste of Christmas”. Iets om naar uit te kijken, 

maar: de voorbereidingen zijn ook al in volle gang. 

Heel leuk! 

 

Tot zover dit nieuwsbericht uit Vitamine G. Een 

zegengroet aan iedereen en tot ziens! 

 

Namens Vitamine G, Kaj en Rianne ten Voorde 

 

Terugblik op succesvolle Kerstmarkt ‘A Taste 

of Christmas’ 

 

‘Direct bij binnenkomst proefde ik de heel warme 

sfeer’, aldus een van de vele positieve reacties die we 

ontvingen op Kerstmarkt ‘A Taste op Christmas’ 

afgelopen 8 december. We kijken terug op een zeer 

geslaagde editie van het jaarlijkse kerstevenement. In 

de werkgroep viel in mei vorig jaar het besluit om ‘A 

Taste op Christmas’ in een ander vat te gieten: een 

kerstmarkt inclusief een theater. Een vorm waarmee 

we hopelijk een groter en meer gevarieerd publiek 

konden bereiken. We zijn dankbaar dat dit voornemen 

ook werkelijkheid is geworden. Het doel van ‘A Taste 

of Christmas’ was nog steeds hetzelfde: in contact 

komen met mensen uit Hilversum, hen op een 

positieve manier laten kennismaken met de kerk en 

hen op een laagdrempelige manier iets laten ‘proeven’ 
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van het Kerstevangelie. Graag geven we u hierbij een 

sfeerimpressie, voor wie er niet bij kon zijn. 

Bezoekers werden bij binnenkomst gastvrij onthaald 

met een drankje en een strippenkaart voor alle gratis 

activiteiten. Nog voor aanvangstijd stroomden de 

mensen, jong en oud, binnen. Op het terras – in de 

kerkzaal – konden zij genieten van een warm drankje, 

een heerlijk stuk taart, een hapje eten en een gezellig 

gesprek met elkaar. Veel van onze gasten waren 

gezamenlijk op pad gegaan, met vrienden, familie of 

kinderen. Sommigen kwamen alleen naar de 

kerstmarkt, in de hoop een bekende tegen te komen. 

Zij raakten vanzelf in gesprek met een van de andere 

aanwezigen, al bekend of niet. Een heel aantal 

bezoekers genoot zo van de sfeer dat zij van het begin 

tot het eind bleven. Naast lekker eten en drinken, 

konden mensen bij de diverse kraampjes terecht voor 

leuke activiteiten. Een greep uit het aanbod: cakejes 

versieren, kerstlichtjes knutselen, kaarsen maken, 

kerstversiering uitzoeken, kerstkleding uitzoeken en 

nog veel meer. Er ontstonden mooie gesprekken 

tijdens deze workshops. Kinderen vermaakten zich 

ondertussen met de Kerstverhaal-speurtocht en de 

spelletjes die er te doen waren.  

In de achterzaal was een theater ingericht, waar 

doorlopend een afwisselend programma werd 

aangeboden. Er was kerstmuziek, een korte film met 

een kerstverhaal voor kinderen en voor de 

volwassenen trad er een verhalenverteller op. Tussen 

deze programmaonderdelen door was er ook nog een 



6 
 

quiz. Tijdens de quiz kregen de bezoekers raadsels 

voorgeschoteld over figuren in het Kerstverhaal, en om 

de antwoorden te vinden luisterden ze naar teksten uit 

de Bijbel. Deze hersenkrakers zorgden voor de nodige 

humor. Het laatste raadsel luidde als volgt: ‘Ik ben de 

reden dat Jezus mens is geweest. Ik ben degene om 

wie God zielsveel geeft. Ik ben van harte welkom op 

dit feest.’ Het antwoord: dat ben jij! 

Het bezoekersaantal heeft met circa 400 mensen onze 

verwachtingen ruimschoots overtroffen. Daar zijn we 

blij mee en dankbaar voor. Een evenement van deze 

omvang heeft ook een hoger prijskaartje dan de jaren 

ervoor. Het is de investering zeker waard gebleken, 

maar uiteraard zullen ook de kosten worden 

meegenomen in de evaluatie.  

Langs deze weg willen we ook iedereen die heeft 

geholpen om dit mogelijk te maken – op praktisch vlak 

en/of met financiële hulp – ontzettend bedanken. We 

hopen dat we ook in 2019 een mooi kerstevenement te 

kunnen organiseren, wederom als Diependaalse kerk 

en Vitamine G samen. 

             

Namens de A Taste of Christmas-commissie, 

Kaj ten Voorde 

 

 

 


