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Het gebed voor elkaar en voor anderen: de 

voorbede 

 

Bidden is spreken met en tot God. In de Bijbel vinden 

we verschillende soorten gebeden. Ik noem er enkele. 

Dankgebeden en vraaggebeden, morgen- en 

avondgebeden, gebeden als lofprijzing, gebeden van 

verootmoediging en schuldbelijdenis, gebeden om 

vergeving, gebeden rondom de maaltijd, het Onze 

Vader.  Zo zijn er ook de voorbeden. Daaronder 

verstaan we gebeden met betrekking tot andere 

mensen; gebeden waarmee we anderen en elkaar 

opdragen aan God, onze hemelse Vader. De voorbede 

is een uitermate belangrijke vorm van gebed. We 

vinden er vele voorbeelden van in het Oude en Nieuwe 

Testament. 

Ik noem vanuit het Oude Testament twee 

voorbeelden: Abrahams voorbede voor Sodom en 

Gomorra (Genesis 18: 16-33). Wanneer God aan 

Abraham bekend heeft gemaakt wat Hij doen zal, 

namelijk dat Hij van plan is het oordeel over die twee  

goddeloze steden te voltrekken, dan treedt Abraham 

op als voorbidder. Hij pleit voor het behoud van de 

steden ter wille van de rechtvaardigen, die er mogelijk 

wonen. Al is het maar een handjevol. In een 

ontroerend en vrijmoedig gesprek met God pleit 

Abraham er voor om de steden met haar goddeloze 

inwoners te behouden ter wille van de rechtvaardigen. 

Zo doet Abraham voorbede. 
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Het tweede voorbeeld is de voorbede van Mozes voor 

het volk Israël, wanneer het volk een gouden stierkalf 

heeft gemaakt als zichtbare afbeelding van God 

(Exodus 32). Een nadrukkelijke overtreding van het 

tweede gebod: “Maak geen godenbeelden”. 

Mozes roept het volk ter verantwoording (vers 30). Hij 

zegt:  “U hebt zwaar (!) gezondigd. Toch zal ik de berg 

op gaan; misschien kan ik de HEER ertoe bewegen u 

uw zonden niet aan te rekenen” 

Daarop bidt Mozes voor het volk: “Ach HEER, dit volk 

heeft zwaar gezondigd: ze hebben een god van goud 

gemaakt. Schenk hun vergeving voor die zonde. Wilt u 

dat niet, schrap mij dan maar uit het boek dat u 

geschreven hebt.’ (vers 31). Mozes wil desnoods zelf 

de straf dragen, die het volk verdient! 

De HEER antwoordde Mozes echter : “Alleen wie tegen 

mij gezondigd heeft, schrap ik uit mijn boek”. Het volk 

werd door God gestraft (35). 

Twee voorbeelden van voorbede. 

Ook in het Nieuwe Testament komen we vele 

voorbeelden tegen van de voorbede. Dat het daarbij 

om een uiterst belangrijke vorm van gebed gaat, 

wordt onder andere uit de brieven van Paulus 

duidelijk. Wanneer de voorbede voor Paulus niet van 

het grootste belang was geweest, zou hij niet zo vaak 

en indringend bij verschillende gemeenten hebben 

gevraagd om de voorbede voor hem en zijn werk. En 

omgekeerd zou hij ook niet zo vaak de gemeenten 

nadrukkelijk hebben verzekerd van zijn eigen voorbede 

voor die gemeenten. Paulus weet zich afhankelijk van 
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de gebeden die voor hem worden opgezonden. Die 

steun heeft hij nodig. Tegelijk mogen de 

gemeenteleden weten, dat hij voor hen bidt.  

Aan de gemeente te Kolosse vraagt hij bijvoorbeeld: 

“Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. 

En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons 

opent om het mysterie van Christus te verkondigen 

waarvoor ik gevangenzit” (Kol. 4: 2, 3). De apostel zit 

op het moment dat hij dit schrijft dus in de 

gevangenis. Hij vraagt echter de gemeente niet om te 

bidden, dat de gevangenisdeuren voor hem open 

zullen gaan, maar dat God deuren zal openen van de 

verbreiding en verkondiging van het evangelie! Het 

gaat hem niet om zijn persoon, maar om zijn missie. 

Aan het begin van diezelfde brief wijst de apostel de 

gemeenteleden in Kolosse er op, dat hij voor hen bidt. 

In Kol. 1: 3 lezen we, dat hij God dankt voor hen en in  

vers 9 schrijft hij: “Daarom bidden wij onophoudelijk 

voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We 

vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door 

de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt”. 

Voorbede doen voor elkaar. Let er maar eens op, bij 

Paulus lees je er herhaaldelijk over. 

Een ander voorbeeld is de voorbede bij ziekte. 

Daarover lezen we in de brief van Jacobus. In 

hoofdstuk 5: 14 staat: “Laat iemand die ziek is de 

oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze 

voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam 

van de Heer”. 
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Ook de overheid wordt in het Nieuwe Testament 

genoemd als instantie waarvoor voorbede gedaan 

moet worden. Paulus roept de gemeente daartoe op in 

1 Timotheüs 2: 1-3. Daar lezen we: “Allereerst vraag 

ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er 

smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen 

worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en 

gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen 

leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed 

en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil 

dat alle mensen worden gered en de waarheid leren 

kennen”.  

In bovenstaand citaat wordt duidelijk dat de voorbede 

niet beperkt blijft tot de kring van de gemeente alleen. 

Naast het gebed voor de overheid roept Paulus op tot 

het gebed voor alle mensen. En Jezus maakt ons in het 

evangelie duidelijk dat daartoe ook die mensen 

behoren van wie het volgens ons niet vanzelfsprekend 

is dat we voor hen bidden. Hij roept in de Bergrede 

ons op, dat we onze vijanden zullen liefhebben en 

zullen bidden voor wie ons vervolgen (Matth. 5: 44). 

Of zoals het in Lukas 6: 28 staat:”… bidt voor wie jullie 

slecht behandelen.” 

In onze erediensten is het doen van voorbeden een 

vast onderdeel van de liturgie. In het licht van het 

bovenstaande zal duidelijk zijn waarom. In veel kerken 

ligt er bij de ingang een zogenaamd voorbedenboek. 

Daarin kunnen gemeenteleden schrijven voor wie of 

voor welke omstandigheden zij graag willen, dat 

voorbede zal worden gedaan. De voorganger zal daar 
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rekening mee houden. Ook in de Diependaalsekerk ligt 

zo’n boek. Het gebeurt echter nogal eens, dat er op 

een zondag niets in dat boek geschreven staat. Je kunt 

je afvragen: is er dan geen enkele zieke, is er dan 

geen enkele zorg of onzekerheid, die wij aan de Heer 

behoeven voor te leggen? Is er niemand voor wie we 

voorbede moeten doen? Trouwens het behoeven niet 

altijd zorgen te zijn, die in dat boek worden 

geschreven. Het mogen ook zaken zijn waarvoor we 

samen met de gemeente willen danken. Graag wil ik 

dat voorbedenboek nog eens extra onder uw aandacht 

brengen. Het ligt er om gebruikt te worden, opdat we 

zo de gemeente nadrukkelijker bij de voorbeden 

betrekken. 

         

Ds. G.J. Wisgerhof 
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Vurig, volhardend, eensgezind 

 

Zo oud als de weg naar… 

 

Sinds een paar maanden komt er iedere twee weken 

na de dienst een groep gemeenteleden bij elkaar om 

samen te bidden voor de ’Diependaal’. We bidden om 

een nieuwe predikant en om nieuwe kerkenraadsleden, 

om de toekomst van de gemeente, om maar een 

aantal dingen te noemen. Dit is voor de wijkgemeente 

helemaal nieuw en toch hebben we echt niets nieuws 

uitgevonden, want samen bidden is al zo oud als de 

weg naar…Jeruzalem! Lees maar: Toen keerden zij 

terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg 

genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een 

sabbatsreis vandaan ligt (Handelingen 1: 12). 

 

Afscheid en dan? 

In september 2017 nam Gerard Kansen afscheid van 

ons om naar Amersfoort te gaan. Na zijn afscheid is er 

heel wat vergaderd: in de kerkenraad van de 

Diependaalse kerk en in de Algemene Kerkenraad, in 

de beroepingscommissie, in het kernteam van 

Vitamine G. Je moet natuurlijk wel actie ondernemen 

als je wilt dat de gemeente kan blijven voortbestaan. 

In Handelingen 1 nam Jezus afscheid van zijn 

leerlingen om naar de hemel te gaan. Na zijn afscheid 

is er heel wat… Ja, wat deden de discipelen precies? 

Herinneringen ophalen, treuren, vergaderingen 
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beleggen, een beleidsplan schrijven, een profiel van de 

gemeente maken?  

En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij 

naar de bovenzaal en bleven daar (…) om  eensgezind  

te volharden in het bidden en smeken (Hand.1 13a + 

14a). Na Jezus’ afscheid werd er niet vergaderd, geen 

herinneringen opgehaald, niet eens getreurd, maar wel 

gebeden. Veel. Vurig. Volhardend. Met z’n allen. 

Eensgezind. 

 

Binnenspiegel, buitenspiegel, linkerschouder 

Het is er tijdens mijn (talrijke) rijlessen ingehamerd 

om tijdens het deelnemen aan het verkeer te kijken, te 

kijken en nog eens… Vooral wanneer je wilt gaan 

inhalen: binnenspiegel, buitenspiegel, linkerschouder. 

Ik vergeet het nooit meer. 

Zoiets moeten de discipelen ook met bidden hebben 

gehad. Ze hebben van Jezus bidden geleerd, altijd en 

overal. Het is een vast onderdeel van hun leven 

geworden. Net als mijn ’binnenspiegel, buitenspiegel, 

linkerschouder’ hadden Jezus’ volgelingen hun ’vurig, 

volhardend, eensgezind’. Lijkt me goed om dat te 

onthouden en in praktijk te brengen! 

 

Eensgezind? Een vreemd, bij elkaar geplukt 

stelletje! 

Tijdens het nog eens opnieuw lezen van Handelingen 1 

viel me opeens het volgende op (het gaat om wat 

dikgedrukt is): En toen zij in Jeruzalem gekomen 

waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, 
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namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en 

Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en 

Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon 

Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus. Dezen 

bleven allen eensgezind volharden in het bidden en 

smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van 

Jezus, en met  Zijn broers (Hand. 1: 13, 14). 

Waarom is het belangrijk om te weten wie er allemaal 

aanwezig waren in de bovenzaal? Lucas had ook 

gewoon kunnen schrijven: (…) gingen zij naar de 

bovenzaal en bleven daar, namelijk discipelen, de 

vrouwen, Jezus’ moeder en zijn broers. Kort maar 

krachtig en net zo duidelijk. En toch…ik weet nu 

precies wie er in die eerste (ook piepkleine) gemeente 

waren. 

Petrus was er. Had hij niet vloekend ontkend dat hij 

Jezus kende? Zou ik er zo eentje bij willen hebben? 

Thomas was er. De eeuwige twijfelaar. Eerst zien en 

dan misschien geloven. De man van “ieder voordeel 

heb ze nadeel” maar zeker niet andersom. Moet je met 

dit soort mensen een gemeente in stand houden? 

Al die andere discipelen die worden genoemd waren 

allemaal gevlucht bij Jezus’ gevangenneming. Stelletje 

lafaards. Zou ik hen niet hebben gevraagd om, als ze 

toch zo nodig moesten bidden, een andere ruimte te 

zoeken? 

Simon Zelotes of de IJveraar was er. Zeloten, die 

geweld niet schuwden? De fanatiekelingen, de 

geradicaliseerden. Wil ik wel met een fundamentalist 

worden geassocieerd? Ik dacht het niet. 



12 
 

De vrouwen, Maria waren er. Vrouwen die samen met 

mannen bidden? Ongehoord! Moderne, vrijzinnige 

praktijken. Als ze mee willen doen, dan in ieder geval 

achter een gordijn, zoals in de synagoge. 

Jezus’ broers waren er. Dat klinkt mooi, maar ik lees in 

Johannes 7 dat zijn broers aanvankelijk ook niet in 

Hem geloofden. 

Al met al een vreemd, bij elkaar geplukt stelletje.    

 

Een vreemd, bij elkaar geplukt, maar toch 

eensgezind stelletje! 

Als je naar onze gebedsgroep kijkt is dat ook zo’n 

stelletje: iedereen heeft iets aparts, nare kanten, 

goede kanten, een vast geloof, een minder vast geloof, 

noem maar op. En toch lijken we verrassend veel op 

dat groepje mensen in die bovenzaal in Jeruzalem. We 

willen eensgezind bidden. Dat telt. 

Kom er gerust bij. Hoe vreemder, hoe meer bij elkaar 

geplukt, des te eensgezinder!  

 

       Henk van ter Meij 
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Meditatie Matteüs 16:13-20 

 

In het Diependaalcontact van december heb ik in het 

kader van mijn studie een meditatie geschreven over 

een gedeelte uit hoofdstuk 16 uit het evangelie van 

Matteüs, namelijk het deel over de belijdenis van 

Petrus en de rots waarop Jezus Zijn gemeente bouwt. 

Voor deze uitgave heb ik mij geconcentreerd op het 

gedeelte waarin Jezus aan Petrus de sleutels van de 

het koninkrijk van de hemel geeft.  

 

Matteüs 16:13-20 

13. Toen Jezus in het gebied van Caeserea Filippi 

kwam, vroeg Hij Zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de 

mensen dat de Mensenzoon is?’.  

14. Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de 

Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van 

de andere profeten’.  

15. Toen vroeg Hij hun: ‘En Wie ben ik volgens jullie?’. 

16. ’U bent de Messias, de Zoon van de Levende God,’ 

antwoordde Simon Petrus.  

17. 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.  

18. 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.  
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19. 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’.  

20. Daarop verbood Hij de leerlingen ook maar tegen 

iemand te zeggen dat Hij de Messias was. 

 

Sleutels zijn belangrijk. We hebben ze allemaal; een 

sleutel van de voordeur, van de achterdeur, van de 

schuur of de auto. Een sleutel is nodig om een deur te 

openen. Een sleutel geeft toegang. 

In dit Bijbelgedeelte geeft Jezus sleutels aan Petrus. 

En het zijn niet zomaar sleutels. Het zijn de sleutels 

van het Koninkrijk van de hemel. Wat gebeurde daar? 

Waarom gaf Jezus deze sleutels van het Koninkrijk van 

de hemel aan Petrus? En wat betekenden die sleutels?  

 

Om dat te begrijpen is het goed om eerst nog even  

verder te lezen, namelijk het tweede deel van vers 19.   

Daarin staat, dat alles wat Petrus op aarde bindend 

verklaart, ook in de hemel bindend zal zijn. En wat hij 

op aarde ontbindt, ook in de hemel ontbonden zal zijn.  

 

De uitdrukkingen "bindend verklaren" en "ontbinden" 

waren voor Joden bekende begrippen. Deze werden 

gebruikt bij wetgeving, met als betekenis dat iets 

verboden of juist toegestaan was. 

Het lijkt dan ook een belangrijke aanwijzing bij hoe we 

naar de sleutels moeten kijken, namelijk in het licht 
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van de wet.  De wet was voor het Joodse volk de 

belangrijkste bron voor het leven. De openbaring van 

God. Hun weg naar God. Onder de wet wordt verstaan 

de hele Thora, oftewel de eerste vijf boeken van Mozes 

(en van de Bijbel).  

 

De schriftgeleerden waren in die tijd degenen, die de 

wet bestudeerden. Ze legden vervolgens aan het volk 

uit wat wel en niet mocht. Zij interpreteerden de 

wet. Zij waren dus de wetsuitleggers en stonden in 

hoog aanzien bij het volk. Zij hadden gezag en 

autoriteit en het volk luisterde naar wat zij zeiden over 

de wet. Zo wist het volk wat wel en niet mocht.  

 

Sleutels stonden in de tijd van de Bijbel symbool voor 

gezag. Zo was het gebruikelijk, dat de koning iemand 

de sleutels gaf van zijn paleis, een soort 

huisbeheerder. Diegene kreeg gezag en volmacht om 

te bepalen wie toegang kreeg tot de koning. Een 

belangrijke rol dus en een belangrijke positie. Je zou 

het ook een ‘sleutelpositie’ kunnen noemen. Petrus 

kreeg met de sleutels dus gezag en autoriteit van 

Jezus.  

 

Het gezag dat Petrus kreeg had te maken met het 

Koninkrijk van de hemel en met de wet. Voor de joden 

vormde de wet de weg naar God. Een juiste wetsuitleg 

was dus heel erg belangrijk.  
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Maar met Jezus’ komst kwam een andere uitleg van de 

wet. Die de juiste weg naar God vormde. Die toegang 

gaf tot God. De sleutels.  

 

Om te begrijpen wat die sleutels waren is het van 

belang een paar verzen terug te lezen, namelijk de 

verzen 16-18. Daarin doet Petrus een belangrijke 

belijdenis. Hij spreekt als eerste mens uit, dat Jezus de 

Messias is. Op die belijdenis van Petrus bouwde Jezus 

Zijn gemeente. Deze belijdenis was ingegeven door 

God. 

 

Wat heeft die belijdenis van Petrus te maken met de 

sleutels en dus die andere wetsuitleg?  

Het is goed om te beseffen, dat toen Jezus op aarde 

rondliep, Zijn taak op aarde en daarmee Gods 

reddingsplan nog niet volledig voltooid was. Jezus was 

immers nog niet gestorven, opgestaan en naar de 

hemel gegaan. Ook was de Heilige Geest nog niet 

uitgestort.  

Jezus kon dus ook nog niet Gods reddingsplan 

openbaar maken. Dat konden de mensen nog niet 

begrijpen. Jezus zegt niet voor niets tegen Zijn 

discipelen dat zij nog niet mochten spreken over Wie 

Hij daadwerkelijk was, de Messias, zoals uit vers 20 

blijkt. 

 

Gods reddingsplan van dood en opstanding werd pas 

duidelijk na Zijn hemelvaart. En met Pinksteren kwam 

de Heilige Geest, die Petrus en de andere apostelen 



17 
 

zou gaan leiden in de nieuwe verkondiging. En de 

Heilige Geest gaf de basis voor het gezag en autoriteit 

van de sleutels. Petrus en de apostelen verkondigden 

immers niet naar eigen inzicht. Het is God zelf die 

uiteindelijk de nieuwe wetsuitleg stuurt. De sleutels. 

 

Wat was dan die andere wetsuitleg en wat betekenen 

die sleutels? 

De wet was niet de weg naar God. Maar het geloof. 

Jezus heeft de wet vervuld. Kijk maar naar Jezus en je 

weet wat God heeft bedoeld met de wet. Jezus deed 

immers precies wat Zijn Vader wilde. De wet maakte 

duidelijk wat bindt en wordt ontbonden. De zonde 

bindt. Jezus maakt vrij. 

Jezus was de weg naar het koninkrijk van de hemel.  

 

Dat is dus het hele verhaal. Het reddingsplan van God. 

Een nieuwe kijk op de wet. Kijk naar Jezus. De 

vervulling van de wet. De weg tot God. De sleutels. 

 

Op de eerste Pinktsterdag, direct na de uitstorting van 

de Heilige Geest, trad Petrus naar voren. Petrus, die 

als eerste mens de belijdenis had uitgesproken.  

En nu als eerste mens begon hij met deze 

verkondiging, zoals in Handelingen staat. Hij gebruikte 

de sleutels. De sleutels van het Koninkrijk van de 

hemel. Het goede nieuws van Jezus Christus. Het 

evangelie.  

Deze sleutels zijn daarna steeds opnieuw gebruikt. 

Over de hele wereld is het nieuws bekend geworden. 
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Eerst via Petrus en de andere apostelen. Later via 

generaties christenen ook bij ons. Wat doen wij? 

Gebruiken wij ook deze sleutels? Geven wij ook 

toegang? Of laten we de sleutels in onze tas of 

broekzak zitten….? 

Annemarie Biebericher 

 

Hoe kijken wij naar de toekomst van de kerk? 

Als Protestantse kerk zitten we in een roerige tijd, 

nieuwsberichten over krimp in ledenaantal en 

bezoekersaantallen zal niemand ontgaan. Het 

christelijk geloof is/lijkt zelfs een minderheid in de 

samenleving geworden. Ook in de Hilversumse kerk, 

en meer specifiek in onze Diependaalse kerk zijn de 

gevolgen hiervan te merken. Denk bijvoorbeeld maar 

aan predikantsplaatsen, lege stoelen in de kerk, 

vrijwilligers die minder te vinden zijn.  

Op zich hoeft dit niet direct grote gevolgen te hebben 

en kan het zelfs kansen bieden. Maar het verplicht ons 

nu wel om na te denken over hoe we de toekomst van 

de Diependaalse kerk zien. Als Kerkenraad vinden we 

het belangrijk om hier samen met de leden over na te 

denken. Daarom organiseren we een avond om hier op 

een ontspannen manier met elkaar over na te denken.  

We nodigen daarom iedereen uit om op donderdag 

28 maart mee te doen met deze avond. We hopen dat 

ook de jongere leden hierbij aanwezig zullen zijn. 
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Ook voor leden die niet of weinig in de kerk komen, 

kan dit een interessante avond zijn, ook van harte 

welkom! 

De avond start om 19:45 uur en zal rond 21:30 uur 

afgelopen zijn. Daarna is er nog de mogelijkheid om 

onder het genot van een drankje en een hapje met 

elkaar gezellig na te praten. 

Opgeven is niet nodig en wanneer er vragen zijn 

vernemen wij die graag 

viakerkenraad@diependaalsekerk.nl. We hopen velen 

van u daar te ontmoeten!  

Namens de kerkenraad, 

Annemarie Biebericher en Maurice de Jong 

 

Zangavond 19 april (Goede Vrijdag) 

Op vrijdagavond 19 april verleent het Vocaal ensemble 

Voices, onder leiding van Piet Philipse medewerking 

aan een zangdienst waarin het volledige lijdensverhaal 

zal worden gelezen. De lezing zal meerdere malen 

worden onderbroken door het zingen van liederen door 

de gemeente samen of in wisselzang met het koor.  

De liederen zullen o.a. bestaan uit bekende koralen. 

Aanvang 19.30 uur. Komt allen! 

Henk Mauritz  

mailto:kerkenraad@diependaalsekerk.nl
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Update beroepingswerk 

Ook in dit Diependaalcontact brengen wij u graag op 

de hoogte van het beroepingswerk. 

In december 2018 berichtten wij u dat we pas verder 

konden na het ontvangen van een 

solvabiliteitsverklaring van het CCBB. Die is inmiddels 

binnen, het CCBB (de afdeling van de PKN die per 

regio de financiële situatie van gemeenten bekijkt) 

heeft de Protestante gemeente Hilversum (PgH) in 

staat geacht om de komende jaren de lasten van het 

in dienst nemen van een predikant te kunnen dragen. 

Dat is dus heel goed nieuws! 

Later in het traject werd duidelijk dat er ook nog 

goedkeuring nodig was van de Classis Noord-Holland. 

Daar bleek op een aantal punten wat misverstanden 

over te zijn ontstaan, waardoor er toch weer 

vertraging is opgelopen. Half februari waren deze 

misverstanden uit de lucht en hebben we alle 

documenten binnen die nodig zijn om via de 

Mobiliteitspool van de landelijke kerk (PKN) op zoek te 

gaan naar een nieuwe voorganger. Wij hopen dat dit 

alles vrij vlot kan worden behandeld en dat we u op 

korte termijn kunnen voorstellen aan een potentiële 

voorganger. 

Verdere communicatie hierover zal vooral tijdens de 

kerkdiensten komen, omdat de volgende Diependaal 

Contact pas in juni 2019 komt en we dan het 
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beroepingsproces al afgerond hopen te hebben. 

Uiteraard is er dan wel een verslag te lezen van deze 

laatste fase van het beroepingsproces. 

Mocht u vragen hebben zijn wij bereikbaar via 

beroep@diependaalsekerk.nl. 

Namens de beroepingscommissie, Maurice de Jong 

Koor Diependaal-Vocaal 

Maandag 18 februari is ons koor Diependaal -Vocaal 

weer gestart met de repetities voor de kerkdienst op 

1e Paasdag.  

Net als met Kerst 2018 wordt het koor weer 

gedirigeerd door Co van der Kolk en op piano begeleid 

door Dianne Heijstee. Hoewel we al begonnen zijn, zijn 

we altijd op zoek naar nieuwe leden. Talent is geen 

pré, enthousiasme wel. We zingen een viertal 

prachtige liederen. Repetities zijn elke maandagavond 

van 18 februari t/m 15 april (m.u.v. 11 maart) en 

starten om 20.00 uur in de achterzaal van de 

Diependaalse kerk. 

Als u mee wilt zingen, kunt u gerust aansluiten op 

maandagavond of even contact opnemen met 

ondergetekende op tel. 06-39199296.  

Graag tot ziens tijdens de repetities of tijdens de 

kerkdienst op 1e Paasdag! 

 

Karina de Jong 

mailto:beroep@diependaalsekerk.nl
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The Passion 2019 

Dit jaar wordt The Passion live uitgezonden vanuit 

Dordrecht. Dit is de plek waar exact 400 jaar geleden 

de opdracht werd gegeven voor de eerst officiële 

Nederlandse Bijbelvertaling, de Statenbijbel. Deze 

rechtstreekse uitzending kijken we ook samen in de 

Diependaalse kerk op een groot scherm op 

donderdagavond 18 april (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. Verderop in dit 

Diependaalcontact is er meer informatie te vinden over 

alle diensten die rond Pasen bezocht kunnen worden. 

Wil je meer informatie of wil je graag meehelpen met 

de organisatie? Neem gerust contact op via 

maurice@diependaalsekerk.nl of 06-52633290 of kijk 

op www.thepassion.nl  

Maurice de Jong 
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Het verjaardagsfonds wordt anders 

Al sinds jaar en dag komen de lopers van het 

verjaardagsfonds bij de jarigen aan de deur met een 

kaart en met het verzoek voor een gift voor de 

wijkkas. We hebben echter gemerkt dat dit steeds 

minder aansluit bij de "verjaardagsbeleving" die veel 

mensen hebben.  

De kerkenraad vindt het belangrijk dat er via een 

verjaardagskaart contact wordt gehouden met 

iedereen die bij de gemeente hoort, of het nu gaat om 

regelmatige kerkgangers of niet. Er is daarom voor 

gekozen om het beleid los te laten dat alleen de wat 

oudere gemeenteleden bezoek krijgen van de mensen 

van het verjaardagsfonds. Vanaf 1 april aanstaande 

(geen grap) krijgt elk jarig gemeentelid op of vlak voor 

zijn verjaardag een mooie, nieuw ontworpen kaart van 

de kerk. De nadruk komt te liggen op het feliciteren 

van de jarige. Het blijft natuurlijk altijd mogelijk om 

een gift te geven -ook als u niet jarig bent- want door 

de wijkkas worden een hoop mooie dingen mogelijk 

gemaakt. 

We zijn nog op zoek naar bezorgers. Wilt u meehelpen 

met het bezorgen van de verjaardagskaarten 

(ongeveer 35 per jaar, dat is gemiddeld minder dan 

eens per week), neemt u dan contact op met Gerda of 

Han.  

Namens het verjaardagsfonds en de kerkenraad 

Gerda Noort en Han Monsees 
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Tien vragen aan...   

1. Wat is uw naam? 

Frans Lambour 

 

2. Hoe en wanneer bent u 

bij Diependaal terecht 

gekomen? 

Zo`n dertig jaar geleden 

zocht ik een kerk met 

kinderopvang en die bood 

Diependaal. Bovendien: ik 

woonde in de wijk (en doe 

dat nog steeds) en heb 

sympathie voor de 

volkskerkgedachte 

(hoezeer ook door de actualiteit achterhaald) : een 

kerkelijke gemeente waar ieder thuishoort. `k Was 

altijd al wars van studentendiensten e.d. Een kerk 

waar alles is naar jouw smaak, is – voor zover al te 

vinden - amper kerk te noemen. 

 

3. Wat spreekt u aan in de Diependaal?  

Ik bespeur bij veel gemeenteleden een trouw aan die 

“gewone” kerkdienst; ik weet dat ook ik een recht heb 

daar te mogen zijn. Grappig gevolg van het helaas 

steeds maar kleiner worden van de gemeente: je leert 

elkaar beter kennen! Prima zo. Voor kerkshoppen ben 

ik hoe dan ook niet modieus genoeg.  
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4. Heeft u een vaste plek in de kerk en waarom daar? 

Links achter, vlak bij waar mijn zoontjes destijds zaten 

voor de kinderdienst begon. Ik ben daar maar blijven 

zitten. Bovendien mijd ik bij voorkeur de 

vooraanzittingen. 

 

5. Wat doet u voor taak in de kerk? 

Diependaal is vacant. Ik ben contactpersoon bij ziekte 

en overlijden, ook om de bijstand verlenende  

ds. Wisgerhof enigszins buiten de vuurlinie te houden. 

Hij doet erg veel voor Diependaal! 

 

6. Wat motiveert u om dat werk te doen? 

Een medische geschiedenis belemmert me in het 

ontplooien van veel activiteit, maar je wilt – ziende 

hoe veel werk door weinigen moet worden gedaan - 

toch íets doen…. 

 

7. Wat voor hobby’s hebt u? 

Muziek was mijn broodwinning en is nog steeds mijn 

passie, van Bach tot  bebop. Heel intensief houd ik me 

bezig met Wagner en Richard Strauss plus de cultuur 

en geschiedenis rondom hen. 

 

8. Hoe ziet uw ideale zondag er uit? 

Vroeger was dat (als ik tenminste niet op zondag 

moest werken): op krachten komen voor de 

werkweek, onthechten. Nu ik met pensioen ben is dat 

- na de kerkgang - lezen, luisteren, eten koken, 

borreltje erbij.  



26 
 

9. Welke (bijbel)tekst draagt u mee in uw leven en 

waarom? 

“Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons 

gewoond.” (Joh. 1, 14) Deze bemoeienis van God met 

mensen acht ik de essentie van ons christelijk geloof. 

 

10. Aan wie wilt u de beurt doorgeven? 

Aan Rob van Roon. 

 

Autorijdienst 

Vanaf 1 maart wordt de zondagse autorijddienst 

geregeld door Rob Versteeg. Als u graag naar de kerk 

wilt maar geen vervoer heeft, kunt u Rob bellen; hij 

zorgt er vervolgens voor dat u wordt opgehaald en 

weer wordt thuisgebracht. 

U kunt Rob bereiken op vervoer@diependaalsekerk.nl 

of op telefoonnummer 035-6246628. 

Voor de autorijddienst zijn wij nog op zoek naar enkele 

chauffeurs die af en toe iemand willen ophalen en 

thuisbrengen. Heeft u interesse, dan kunt u zich 

wenden tot één van de kerkenraadsleden of een mail 

sturen naar info@diependaalsekerk.nl. 

Han Monsees 

 

 

mailto:info@diependaalsekerk.nl
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Rondleiding door kerk en toren 

Steeds vaker hoor ik van mensen die, soms al heel 

lang, in de Diependaalse kerk betrokken zijn dat ze 

sommige ruimtes nog nooit gezien hebben. Ook de 

kerktoren komt in dat kader vaak ter sprake. 

Nu is de kerktoren ook niet heel erg geschikt om 

rondleidingen te geven, maar met kleine groepjes van 

ongeveer drie personen moet het zeker mogelijk zijn 

om rustig de toren te beklimmen. 

Daarom zou ik graag op 2e Paasdag, 22 april, vanaf 

13:30 uur de kerk openstellen voor leden en 

betrokkenen van de Diependaalse kerk. Het is dan 

mogelijk om alle ruimten te bekijken en om met 

begeleiding (en op eigen risico) in de genoemde kleine 

groepjes de toren te beklimmen.  

Ook de treinenclub op de tweede verdieping boven de 

achterzaal zal op deze middag geopend en te bezoeken 

zijn. Opgave is niet nodig, maar eventueel is er wel 

een kans dat u even op ‘uw beurt’ moet wachten om 

de toren op te kunnen. 

Maurice de Jong 
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Micha Cursus 

“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de 

HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw 

te betrachten en nederig de weg te gaan van je God” 

(Micha 6:8) 

De oproep van de profeet Micha is duidelijk, toch is 

gerechtigheid voor veel mensen een vaag thema. In de 

Micha cursus denken we na over actuele thema’s en 

gaan daarmee aan de slag. Aan bod komen 

bijvoorbeeld thema’s als ‘genieten van genoeg’, 

‘voeding en kleding’, ‘schepping’, ‘omgaan met geld’ 

en ‘zorg voor elkaar’. 

Durf je het aan om te kijken naar grote gevolgen van 

jouw kleine daden, meld je dan aan bij Maurice de 

Jong (maurice@diependaalsekerk.nl / 06-52633290). 

We komen samen op donderdag- of vrijdagavond in de 

Diependaalse kerk van 18:45 uur tot 22:00 uur 

(inclusief gezamenlijke maaltijd). De volgende data 

zijn gepland: 

- 25 of 26 april    

- 9 of 10 mei    

- 23 of 24 mei    

- 6 of 7 juni    

- 20 of 21 juni    

Op zaterdag 8 of 15 juni plannen we een actiedag, 

waarin we recht doen in de praktijk brengen. 

mailto:maurice@diependaalsekerk.nl
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De onderwerpen zijn dit seizoen weer net anders dan 

vorig seizoen, dus ook interessant voor deelnemers 

van de Micha cursus van 2018. 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. 

Maurice de Jong 

Hanneke Warga 

 

KerkBalans 2019 

Afgelopen januari hebben alle leden van de 

Diependaalse kerk een uitnodiging ontvangen voor 

Actie KerkBalans 2019.  

KerkBalans is voor de Diependaalse kerk (en de 

Protestante gemeente Hilversum) de belangrijkste 

instroom van giften, waar onder andere de 

(gast)predikanten en organisten van betaald worden. 

Daarnaast is de opbrengst van KerkBalans een 

belangrijke indicator voor de berekening in welke mate 

een wijk in staat is om zelfstandig te blijven 

voortbestaan. 

Sinds vorig jaar is het ook mogelijk om aan KerkBalans 

mee te doen per e-mail. Vorig jaar ging dat niet in alle 

gevallen goed en kwamen veel e-mails hierover bij de 
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SPAM binnen. Dat is dit jaar een stuk beter gegaan. 

Reden om volgend jaar nog meer per e-mail te willen 

sturen, dat scheelt namelijk heel veel papier en werk 

van vrijwilligers. Wanneer u nu nog een brief ontvangt, 

maar open staat om het per e-mail te ontvangen 

vragen wij u vriendelijk even een bericht naar 

kerkmeester@diependaalsekerk.nl te sturen. Dan 

zorgen wij dat u volgend jaar een digitale uitnodiging 

ontvangt. 

De opbrengst van Actie KerkBalans komt in 2019 

helaas nog niet in de buurt van de begroting en van de 

Actie KerkBalans in 2018 (in beide gevallen zijn de 

giften van Vitamine G dan apart berekend).  

We danken alle gevers hartelijk voor de gedane 

toezeggingen, en hopen dat ook de mensen die hun 

toezegging nog niet hebben ingeleverd dit alsnog 

zullen doen.  

Mocht u helemaal geen uitnodiging hebben ontvangen 

terwijl u wel zou willen bijdragen vernemen wij dit ook 

graag van u. 

Namens de kerkrentmeesters, 

Maurice de Jong 

 

 

 

 

mailto:kerkmeester@diependaalsekerk.nl
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Contact met (de leden van) de Kerkenraad en 

coördinatoren 

De samenstelling van de Kerkenraad is afgelopen 

periode sterk gewijzigd. Er zijn een aantal leden 

gestopt, en er is een nieuw lid toegevoegd. Hieronder 

vindt u een actueel overzicht van de leden van de 

Kerkenraad en de manier om met deze mensen in 

contact te komen: 

Voorzitter        

Han Monsees han@diependaalsekerk.nl 

Diaken  

Annemarie Biebericher annemarie@diependaalsekerk.nl 

Ouderling  

Tom Mantel tom@diependaalsekerk.nl 

Kerkrentmeester  

Wim v/d Kolk wim@diependaalsekerk.nl 

Harry van Eekeren harry@diependaalsekerk.nl 

Maurice de Jong maurice@diependaalsekerk.nl 

 

Wanneer u liever telefonisch contact zoekt mag dit op 

06-52633290. 

 

Het zou goed kunnen dat bijbehorende titels misschien 

wat cryptisch overkomen. Daarom hieronder ook een 

overzicht bij wie u voor welke vragen het beste terecht 

kan: 

gang van zaken tijdens de diensten Han / Annemarie / Maurice 

pastorale zaken Tom 

financiële zaken Maurice 
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geluid / beamer / verlichting Maurice 

diaconie / collecte Han / Annemarie 

 

Net zo belangrijk is een groot aantal taken dat doorl 

veel vrijwilligers wordt gecoördineerd en uitgevoerd. 

Daarom hiervan ook bij de belangrijkste zaken de 

namen en contactgegevens: 

 

Ledenadministratie  

Karina de Jong oppas@diependaalsekerk.nl 

Oppas  

Karina de Jong oppas@diependaalsekerk.nl 

Diependaalcontact  

Theo Biebericher theo@diependaalsekerk.nl 

Kosters  

Ankie Harmsen kosters@diependaalsekerk.nl 

Verjaardagsfonds  

Gerda Noort verjaardagsfonds@diependaalsekerk.nl 

Vervoersdienst  

Rob Versteeg vervoer@diependaalsekerk.nl 

Wijkkas  

Tom Mantel wijkkas@diependaalsekerk.nl 

ZWO  

Bartold Reinders zwo@diependaalsekerk.nl 

Beroepingscommissie  

Maurice de Jong beroep@diependaalsekerk.nl 

 

Namens de Kerkenraad, 

Maurice de Jong 
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Kerkbrink 

Maandelijks ontvangen alle leden van de Protestantse 

gemeente Hilversum, en dus ook alle leden van de 

Diependaalse kerk en Vitamine G het blad ‘Kerkbrink’ 

in de brievenbus. 

Hierin is naast achtergronden en interviews veel 

informatie te vinden over komende diensten en 

activiteiten in de eigen wijk en de andere wijken van 

de PgH. 

Mocht het zich voordoen dat u/jij de Kerkbrink niet 

ontvangt of een enkele uitgave niet heeft ontvangen, 

dan zijn er in de kerk diverse exemplaren beschikbaar. 

Om dit ‘probleem’ consequenter op te lossen is het fijn 

om hier melding van te maken bij Maurice of Karina de 

Jong via leden@diependaalsekerk.nl of 

leden@vitamineg.net.  

Mochten er onderwerpen zijn die u graag zou willen 

aandragen om op te nemen in Kerkbrink dan 

vernemen we dit ook graag op bovenstaande e-

mailadressen. 

 

Karina en Maurice de Jong 

 

 

mailto:leden@diependaalsekerk.nl
mailto:leden@vitamineg.net
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Splitsing Diependaalse kerk / Vitamine G 

In de Diependaal Contact van juni 2018 hebben wij u 

geïnformeerd over de leden-splitsing van de 

Diependaalse kerk en Vitamine G. In december 2018 is 

deze splitsing geëffectueerd en heeft Vitamine G haar 

eigen ledenbestand gekregen. 

Omdat er nog van meerdere kanten vragen bestaan 

over deze ledensplitsing wil ik u graag informeren wat 

dit nu precies betekent. 

Vitamine G heeft een zelfstandige positie binnen de 

PgH (Protestantse gemeente Hilversum) gekregen, 

namelijk die van missionaire gemeente. Administratief 

en bestuurlijk functioneert Vitamine G als een zesde, 

zelfstandige, geloofsgemeenschap. 

Dat houdt onder andere in dat Vitamine G niet meer 

onder de verantwoordelijkheid van de Kerkenraad van 

de Diependaalse kerk valt, een eigen Actie KerkBalans 

houdt, een eigen ledenbestand heeft en eigen 

voorgangers (bij Vitamine G “pioniers” genoemd) heeft 

kunnen aanstellen.  

De samenwerking die Vitamine G en de Diependaalse 

kerk in de praktijk al hadden, blijft behouden. Dat 

houdt onder andere in dat Vitamine G in hetzelfde 

gebouw blijft en dat we een aantal keer per jaar een 

gezamenlijke dienst willen houden. Ook blijven we 

zaken gezamenlijk organiseren, zoals de Fancy Fair, A 

Taste of Christmas, Week van Gebed, Stille week, The 
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Passion, Jeugdwerk, de Micha Cursus en de 

GroeiGroepen. 

Ook de situatie tussen de Diependaalse kerk, Vitamine 

G en Stichting Diependaal blijft zoals deze al was. 

Stichting Diependaal blijft Vitamine G ondersteunen in 

praktische en financiële zaken. 

Maurice de Jong 

 

Bedankje 

Hartelijk dank voor het gebed, de steun, de kaarten, 

de bloemetjes etc., na de operatie die ik moest 

ondergaan. Zo fijn te bemerken dat ook al ben ik een 

“Vitamine G-er” geworden, ik even zo goed een 

Diependaler mag blijven. Financieel had ik dat hoe dan 

ook al besloten, ieder de helft. 

Maar de menselijke relatie en warmte vind ik wel veel 

belangrijker! Dus vond ik het heel fijn dat dat, 

ondanks dat ik niet meer iedere zondag aanwezig ben, 

er gewoon nog is. In Christus verbonden. 

 

Hartelijk groet, Annette Hartog 
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Nieuws van de Stichting Diependaal 

 

Klussengroep 

Behalve de normale werkzaamheden, zoals het terrein 

schoonhouden, is er eigenlijk niet veel te melden. 

 

Fancy-fair 

Voor de fancy-fair zijn er plannen gemaakt en ideeën 

geopperd, maar nieuwe inbreng is altijd welkom. 

Als datum hebben we 9 november geprikt. 

We houden u op de hoogte van de verdere 

ontwikkelingen. 

Momenteel kunnen we in verband met de beperkte 

kelderruimte nog geen spullen gebruiken, maar we 

hopen dat u ze thuis nog een poosje onderdak kunt 

geven. 

 

Voor informatie en/of aanmelding: Annemarie 

Biebericher (annemarie@vitamineg.net) of Atie van 

Woerekom (tel 035-6216187). 

 

Jaarrekening 1018 

De jaarrekening 2018 is klaar en kan worden 

afgehaald bij Atie van Woerekom (Hyacintenlaan 55, 

tel. 035-6216187). 

 

 

 

 

mailto:annemarie@vitamineg.net
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Verantwoording van de ontvangsten 

INGBANK    ABN/AMROBANK 

25/11    €     10,00  26/11    € 30,00 

28/11    - 100,00  28/11    - 15,00 

28/11    - 100,00  03/12    - 48,00 

28/11    - 100,00  27/12    - 30,00 

28/11    - 100,00  28/12    - 15,00 

18/12    - 150,00  07/01    - 24,00 

25/12    -   10,00  25/01    - 30,00 

27/12    - 100,00  28/01    - 15,00 

25/1    -   10,00 

 

Opbrengst groene bussen €   20,00 

via mw. A.P. Biebericher  -   20,00 

via dhr. G.Th. Biebericher  - 500,00 

opbrengst verkoop orgel  - 120,00 

opbrengst verkoop boeke n -          10,00 

 

Totaal    €     1.557,00 

 

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. 035-6216187  
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Avondmaalscollecte 2019 

 

Dit jaar is de Avondmaalscollecte bestemd voor een 

project in Myanmar. Nadat we bijna 3 jaar 

gecollecteerd hebben voor de diaconessen in Rwanda -  

hierover kunt u nog iets lezen in de Kerkbrink van 

januari jongstleden-  is er nu gekozen voor de 

christelijke organisatie Precious Stones in Myanmar.  

Precious Stones zet zich ongeacht hun religie in voor 

de positie van arme vrouwen en jongeren in Yangon. 

Er wordt gezocht naar werk zodat ze hun eigen 

inkomsten kunnen vergaren en zich zodoende zelf 

kunnen onderhouden. Doordat jongeren vaak vroeg 

van school gaan om te werken en om het huishouden 

financieel te ondersteunen, komen ze later niet in 

aanmerking voor een betere baan. Bovendien geven 

gok- en alcoholverslavingen in deze regio veel 

problemen. Precious Stones organiseert voor vrouwen 

verschillende zelfhulpgroepen en biedt aan jongeren de 

mogelijkheid om te studeren. Een artikel hierover in de 

Kerkbrink van januari gaat hier verder op in. De ZWO- 

Commissie heeft dit jaar de Avondmaalscollectes van 

de vijf wijkgemeentes voor dit doel bestemd. Maak het 

werk van Precious Stones mogelijk door bij de 

komende Avondmaalsvieringen ook deze collecte niet 

te vergeten. 

 

Barthold Reinders 
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Beste mensen van de wijkgemeente 

Diependaal 

Graag wil ik u vertellen waarom ik voor de tweede 

keer lid van deze kerk ben geworden. De eerste keer 

hoorde ik Co van der Kolk op zijn trompet spelen 

tijdens de dienst wat me erg aansprak, en ook de 

vriendschap met Arja en Theo Biebericher vond ik heel 

fijn. Wij zingen samen op het C.O.V.-koor. Vanzelf 

kwam ik dus ook op het projectkoor Diependaal-

Vocaal. Na verloop van tijd trok een andere 

wijkgemeente mij aan. Hier heb ik goede jaren gehad. 

Toch heb ik het besluit genomen om weg te gaan. 

Reden hiervoor was dat ik mij niet goed kon 

concentreren op Gods huis en woord tijdens de dienst, 

het gebed en het zingen van de liederen. De oorzaak 

daarvan kon op dat moment niet worden weggenomen 

en dat vond ik heel jammer. Ik werd hartelijk 

ontvangen door de mensen van de wijkgemeente 

Diependaal. Nu zing ik weer in het projectkoor 

Diependaal-Vocaal en mag ik mee fluiten in het 

muziekteam. Kortom, ik heb het naar mijn zin, maar 

dat houdt niet in dat het verleden mij niets meer doet. 

Maar ik ben blij en dankbaar dat ik een lid van uw 

gemeente ben geworden. Van harte bid ik voor ons 

allen Gods zegen toe. 

Els Gouda 
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Heilig Avondmaalsvieringen in kleine kring 

 
In de Bethlehemkerk worden geregeld Heilig 

Avondmaalsvieringen gehouden in kleine kring. Deze 

vieringen zijn bedoeld voor oudere gemeenteleden, die 

niet meer naar de reguliere diensten om 10 uur 

kunnen komen en daardoor ook het Heilig Avondmaal 

niet kunnen meevieren.  

De diensten worden geleid door ds. Jetty Scheurwater 

en vinden plaats in het stiltecentrum van de 

Bethlehemkerk.  

De dienst heeft een orde van dienst; het brood en de 

wijn wordt daarin met elkaar gedeeld en start om 

14.30 uur. Rond 15 uur is de viering afgelopen. 

Daarna is er gelegenheid koffie en thee met elkaar te 

drinken en om elkaar te ontmoeten. 

De gemeenteleden van de Diependaalsekerk worden 

van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.  

De eerstvolgende vieringen zullen zijn op maandag 8 

april en maandag 27 mei.  

 

Voor de gemeenteleden die graag naar deze vieringen 

willen gaan, maar dat zelf niet kunnen, zoeken wij 

chauffeurs. Mocht u hiervoor in de gelegenheid zijn, 

meldt u zich dan aan via Rob Versteeg. 

 

Annemarie Biebericher 
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Enquête communicatie PgH 

Eind 2018 is er een enquête gehouden over de 

communicatie binnen de PgH (Protestante gemeente 

Hilversum). Alle leden van de verschillende wijken 

hebben deze enquête kunnen vinden in Kerkbrink, op 

de websites en in de kerkgebouwen. Ook in 

Diependaalcontact van december hebt u hierover 

kunnen lezen. 

Helaas moet ik u mededelen dat het aantal door leden 

van de Diependaalse kerk ingevulde enquêtes in het 

niet vallen bij die van de andere wijken: er zijn slechts 

11 reacties van de Diependaalse kerk binnengekomen. 

Het staat iedereen uiteraard vrij om een enquête, om 

wat voor reden dan ook, niet in te vullen. Door niet 

deel te nemen laat u echter wel een kans liggen om uw 

stem te laten horen en daarmee invloed uit te oefenen 

op het beleid in de PgH. 

Deze enquête is inmiddels gesloten en de resultaten 

worden nu verwerkt en gepresenteerd. Ook de reacties 

vanuit de Diependaal worden hierin meegenomen. Op 

basis van 11 reacties is het echter moeilijk om 

conclusies te trekken en de reacties vanuit de 

Diependaal zullen weinig gewicht in de schaal leggen 

ten opzichte van die uit de andere wijken. Daarom 

hopen we dat er bij een volgende enquête meer 

reacties vanuit onze wijk zullen komen. 

Namens het communicatieplatform, 

Maurice de Jong 
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Giften 

 

Via Arja Biebericher sr., t.b.v. de Stichting € 20,--. 

Via Arja Biebericher jr., t.b.v. de wijkkas € 10,--. 

Via Theo Biebericher, t.b.v. de Stichting € 500,--. 

Via Arja Biebericher sr., t.b.v. de wijkkas € 20,--. 

 

Zendingsbussen 

 

De twee zendingsbussen, die in de kerkzaal staan, 

hebben in het jaar 2018 het mooie bedrag van  

€ 167,37 opgebracht. De opbrengst komt ten gunste 

van de stichting Laleaua. Alle gevers hartelijk dank 

voor uw gift! 

Annemarie Biebericher 

 

Kopij Diependaalcontact  juni 2019 

 

In juni zal Diependaalcontact weer verschijnen. Graag 

zou ik uiterlijk op 21 mei 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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Preekrooster  ( 10 maart -  9 juni ) 

 
(onder voorbehoud) 

o. = ochtenddienst 10.00 uur        

a. = avonddienst 19.30 uur   

 

10 mrt.  o. Ds. G. Fredrikze, Harderwijk 

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

24 mrt.  o. Ds. Chr. van Andel, Amsterdam 

31 mrt.  o. Ds. E. Klein Kranenburg, Epe    

07 apr.   o. Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort 

14 apr.   o. Ds. A. de Boer, Utrecht 

16 apr.   a. nog niet bekend 

18 apr.   a. Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort  

   (Witte Donderdag H.A.,19.00 uur) 

19 apr.   a. zangavond (Goede Vrijdag)  *) 

21 apr.   o. Ds. G. Fredrikze, Harderwijk (Pasen) 

28 apr.   o. Ds. B. van ’t Veld, Vaassen 

05 mei    o. Ds. G. Bikker, Harderwijk 

12 mei    o. Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort 

19 mei    o. Ds. W. ten Voorde, Nunspeet 

26 mei    o. Ds. J. Scheele Goedhart, Amsterdam  

30 mei    o. Ds. A. van Duinen, Oud-Loosdrecht (Hemelv.) 

02 jun.    o. Ds. C. Fieren, Amersfoort 

09 jun.    o. Ds G.J. Wisgerhof, Amersfoort (Pinksteren) 

*) zie blz. 19 
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