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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   vacant        

   scriba@diependaalsekerk.nl 

Penningm. Wijkkas T. Mantel         6246628 

Diependaalse kerk bank NL 33 RABO 0373722516 

wijkkas@diependaalsekerk.nl 

Vitamine G  bank NL 33 RABO 0373722613 

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  R. Versteeg         6246628 

   vervoer@diependaalsekerk.nl 

b.g.g.   P.J. Veraar         6831548 

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.  

Kerkvoogdij PgH bank NL42 RABO 0373722451 

Diependaalcontact/ G.Th.Biebericher         6853982 

Kerkblad  kopij@diependaalsekerk.nl 

mailto:info@vitamineG.net
http://www.vitamineg.net/
mailto:scriba@diependaalsekerk.nl
mailto:wijkkas@diependaalsekerk.nl
mailto:wijkkas@vitamineG.net
mailto:oppas@diependaalsekerk.nl
mailto:oppas@vitamineG.net
mailto:info@stichting-diependaal.nl
mailto:vervoer@diependaalsekerk.nl
javascript:handleMailto('mailto:zwo@diependaalsekerk.nl');return%20false;
mailto:verjaardagsfonds@diependaalsekerk.nl
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Terugblik gemeente-avond 28 maart 

Op 28 maart hebben we met ongeveer 20 deelnemers 

een fijne gemeente-avond gehad, waarbij we 

gesproken hebben over de toekomst van de kerk en 

samen hebben gekeken naar onze plek in de kerk. Ook 

hebben we besproken wat we fijn en belangrijk in de 

Diependaalse kerk vinden en wat we denken nodig te 

hebben voor de toekomst van de Diependaalse kerk. 

Hieronder een overzicht van de punten die deze avond 

het meest genoemd/gewaardeerd zijn: 

Fijn – betrokkenheid / belangstelling voor elkaar 

Belangrijk – meer mensen een taak op zich nemen / 

volle kerk 

Nodig voor de toekomst – predikant / stabiliteit / laten 

leiden door God in gebed 

Deze punten zijn in de kerkenraadsvergadering van 7 

mei besproken. 

Alle deelnemers hartelijk dank voor de actieve 

deelname aan deze avond, waardoor er goede 

gesprekken op gang kwamen en alles in een fijne sfeer 

kon worden behandeld. Op 7 juni 2019 volgt een 

vervolg op deze avond, waar voor iedereen van harte 

uitgenodigd is, ook degene die op 28 maart niet 

aanwezig was. Elders in dit Diependaalcontact vindt u 

daar meer informatie over. 

Namens de kerkenraad, Annemarie Biebericher en 

Maurice de Jong 
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Update beroepingswerk 

Na het sluiten van de vacature in de week na Pasen 

bleek dat we slechts 1 reactie hebben binnengekregen. 

Als beroepingscommissie zijn we afgelopen weken met 

deze kandidaat in gesprek geweest om te kijken of er 

van beide kanten draagvlak is om de volgende stappen 

te kunnen zetten. 

Uitgangspunt hierbij is dat we ons niet willen richten 

op het feit dat er zich nu geen andere kandidaten 

hebben aangediend, maar dat we open met elkaar in 

gesprek blijven om zo te onderzoeken of er van beide 

kanten de juiste klik wordt ervaren. 

We kunnen u nu nog niet veel meer melden dan dat 

deze eerste gesprekken van beide kanten erg positief 

zijn ervaren en dat we de komende weken zullen 

gebruiken om ons te bezinnen wat de juiste weg zal 

zijn om het proces te vervolgen. 

Het is wel zeker dat hier meer over bekend zal worden 

ruim voor de uitgave van het volgende 

Diependaalcontact. Dus voor de volgende stappen 

zullen we u hier op een andere manier over 

informeren. Mocht u voor die tijd vragen hebben, dan 

ontvangen wij die graag via 

beroep@diependaalsekerk.nl  

Namens de beroepingscommissie, Maurice de Jong 

 

mailto:beroep@diependaalsekerk.nl
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Nieuwe geluidsinstallatie 

Wellicht heeft u er al wat van gezien of gehoord: we 

hebben afgelopen weken flink geïnvesteerd in, en hard 

gewerkt aan, de nieuwe geluidsinstallatie.  

Van geluidstafel, kabels en speakers tot microfoons en 

standaards, eigenlijk is alles nieuw. Dat was nodig om 

een aantal ‘problemen’ op te lossen. Zo is de 

microfoon van de voorganger straks draadloos en op 

de kleding van de voorganger te bevestigen. Dat 

maakt dat we de voorganger beter kunnen verstaan en 

dat er zelfs mogelijkheden zijn om de kerkzaal in te 

lopen. Vooral met activiteiten en bijzondere diensten 

(Heilig Avondmaal, doop-, trouw-,bevestigings- 

diensten) gaan we daar veel van terugzien.  

Ook is de geluidstafel makkelijker te bedienen en 

moeten door het gebruik van nieuwe kabels en 

microfoons alle storing, ruis en piep tot het verleden 

behoren. Uiteraard blijven de ringleiding en de 

kerktelefoon ook op het systeem aangesloten. 

Vitamine G gaat ook van de nieuwe installatie gebruik 

maken waardoor zij nog beter in staat zijn alle 

muzikanten goed te versterken. 

De financiering van deze nieuwe installatie komt voor 

een deel van de Classis Noord-Holland en voor een 

deel uit een legaat dat aan de Diependaalse kerk is 

toebedeeld. We zijn dan ook heel dankbaar dat we dit 

op deze manier in kunnen zetten. 
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Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben over 

de nieuwe installatie, dan verneem ik dat graag van u. 

Wij proberen daar dan zo goed als mogelijk op in te 

spelen. Juist in de beginperiode, als we nog bezig zijn 

de instellingen te optimaliseren, is uw feedback zeer 

welkom. 

Namens de kerkrentmeesters, Maurice de Jong 

06-52633290 

 

Bedankje 

 

Dag Diependalers, 

Graag wil ik iedereen bedanken, die in welke vorm dan 

ook, met ons de afgelopen intense ziekenhuisperiode, 

heeft meegeleefd. De trouwheid van de groeten doen 

van mensen via Adri, de kaarten, bezoekjes, bloemen, 

etc., het heeft ons goed gedaan!  

Op 15 mei heeft de operatie plaatsgevonden, alles is 

geslaagd, we zijn erg dankbaar hiervoor. Nu een 

herstelperiode van 4 weken en daarna starten de 

bestralingen. Dan volgt er hormoontherapie en wordt 

preventief ook links de borst weggehaald. Nog wel 

even een weg te gaan, maar die gaan we nooit alleen, 

Zijn handen dragen ons! En dan alle lieve mensen om 

ons heen, het is hartverwarmend voor ons gezin.  

Nogmaals enorm bedankt & God Bless,  

 

                                                   Rob & Adri Ruarus  
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Tien vragen aan... 

 

1. Wat is uw naam? 

Rob van Roon 

 

 
3. Waar komt je liefde voor het orgel(spelen) 

vandaan? 

Mijn ouders hadden een harmonium. Ik ben orgelles 

gaan nemen nadat ik een keer met mijn vader achter 

het kerkorgel mocht zitten in de Oude Kerk van 

Zwijndrecht. Niet lang daarna speelde ik daar mijn 

eerste dienst bij Ds. P.P.J. Monster die destijds het 

radioprogramma presenteerde “Licht en Uitzicht”.  

 2. Hoe en wanneer 

ben je bij Diependaal 

terecht gekomen? 

Ruim 25 jaar geleden 

heb ik diverse 

boekhoudexamens 

afgelegd die in de 

Diependaalse Kerk 

werden afgenomen. 

Zo leerde ik Gerda 

Noort kennen en 

kregen we het al snel 

over het orgel. 

Na een keer 

proefspelen ben ik 

gebleven. 
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Op mijn 11e jaar kreeg ik mijn eerste vaste aanstelling 

in de hervormde kerk “de Hoeksteen” in Zwijndrecht 

waar toen Ds. van den Toorn voorging. 

 

4. Hoe bereid je je voor op een dienst? 

Ik neem de te zingen liederen door (theorie en spelen) 

en vraag voor de dienst aan de voorganger “Waar gaat 

uw preek over?” om hiermee de registraties van de 

liederen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de 

dienst. 

 

5. Is het Diependaalse orgel heel anders om te 

bespelen dan een 'klassiek' orgel? 

Ja beslist.  

Ten eerste: Op een mechanisch kerkorgel voel je dat 

je de kleppen bediend die de lucht toelaten tot de 

orgelpijpen. Ten tweede: een mechanisch kerkorgel 

heeft bijgeluiden van de windladen etc.  Een 

elektronisch kerkorgel heeft deze kenmerken niet maar 

heeft andere kenmerken: 

Ten eerste: de luidsprekers bepalen voor het grootste 

deel de kwaliteit van het geluid  

Ten tweede: de organist kan zijn registraties per 

lied/stuk vastleggen onder geheugentoetsen zodat de 

organist veel meer zelf kan doen zonder hulp van een 

registrant 

Ten derde: een elektronisch kerkorgel hoeft nooit 

gestemd te worden  

6. Bespeel je nog meer instrumenten? 

Ik heb jaren in een band basgitaar gespeeld. 
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7. Je bent ook actief in de Kapel aan de 's 

Gravenlandse Weg. Hoe bevalt die combinatie? 

De Diependaalse Kerk en de Vrijzinnige 

Geloofsgemeenschap Hilversum in de Kapel zijn 

tegenpolen van elkaar. De overeenkomst is dat de 

Bijbel centraal staat maar beide leggen de Bijbel 

anders uit. De conclusies zijn wel bijna altijd hetzelfde. 

Ik kom in beide kerken/kerkgenootschappen graag 

ondanks dat ik een andere mening heb over sommige 

onderwerpen.  

 

8. Hoe ziet je ideale zondag er uit? 

’s Morgens vroeg naar de kerk, inspelen. Na de kerk 

met het gezin brunchen, en de rest van de zondag 

samen met het gezin zijn.  

 

9. Welke (bijbel)tekst draag je mee in je leven en 

waarom? 

Exodus 20: De 10 geboden. Wat mij betreft is dit de 

kern van de Bijbel en nog steeds een actueel handvat 

voor iedereen zowel kerkelijk als niet-kerkelijk. 

 

10. Aan wie wil je de beurt doorgeven? 

Hanna Mantel 
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Voorstel tot wijziging plaatselijke regeling 

Zoals u waarschijnlijk weet, kent de Protestantse Kerk 

een eigen wetboek: de Kerkorde. Hierin staat 

gedetailleerd beschreven waar we als Protestantse 

Kerk voor staan maar ook hoe de Kerk georganiseerd 

is. De Kerkorde laat hierbij een aantal zaken over aan 

de plaatselijke gemeenten. Deze zaken worden 

geregeld in de zogenaamde plaatselijke regeling. De 

Protestantse gemeente te Hilversum (PgH) als geheel 

heeft een plaatselijke regeling. Deze beschrijft 

bijvoorbeeld dat de PgH bestaat uit vijf wijkgemeenten 

plus Vitamine G, welke bevoegdheden de Algemene 

Kerkenraad heeft en op welke manier de begroting 

wordt opgesteld en besproken. 

Ook elke wijkgemeente heeft een plaatselijke regeling. 

Omdat de meeste zaken al bepaald zijn in de Kerkorde 

of in de plaatselijke regeling van de PgH, hebben de 

wijkgemeenten niet heel veel speelruimte om zaken 

zelf in te vullen. Toch worden er in de plaatselijke 

regeling van de wijkgemeenten wezenlijke zaken 

geregeld. 

De laatste grote update van de plaatselijke regeling 

van onze wijkgemeente heeft plaatsgevonden ten tijde 

van het ontstaan van de PKN en de PgH. Sindsdien zijn 

er zaken in de wijkgemeente veranderd die nog niet 

hun weg naar de plaatselijke regeling hebben 

gevonden. Maar ook is de Kerkorde diverse keren 
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aangepast waardoor het wijkgemeenten op sommige 

vlakken makkelijker gemaakt wordt. 

In de vergadering van mei is de kerkenraad met de 

stofkam door de oude plaatselijke regeling gegaan en 

heeft deze aangepast. In het merendeel van de 

gevallen betreft het hierbij aanpassingen aan bestaand 

beleid binnen de wijk. Daarnaast is er ook gebruik 

gemaakt van de ruimte die de nieuwe Kerkorde biedt. 

In het overzicht hieronder vindt u de wezenlijke 

veranderingen ten opzichte van de oude plaatselijke 

regeling. 

Samenstelling kerkenraad 

Het is de laatste jaren steeds moeilijker gebleken om 

voldoende kerkenraadsleden te vinden. Dat is niet 

alleen een "Diependaals” probleem, maar een landelijk 

probleem. Daarom is de minimale bezetting van de 

kerkenraad in de Kerkorde steeds kleiner geworden. 

Hiervan maken we in de nieuwe plaatselijke regeling 

ook gebruik: de minimale bezetting van de kerkenraad 

is vastgesteld op een predikant, twee ouderlingen, 

twee diakenen en een kerkrentmeester. Uiteraard zien 

we graag een grotere kerkenraad; de plaatselijke 

regeling laat de kerkenraad dan ook vrij om meer 

ambtsdragers te benoemen dan het minimum. 

 

Stemrecht en verkiesbaarheid 

Ook voor meelevende kerkgangers is het niet meer zo 

gebruikelijk als het vroeger was om belijdend lid te 

zijn. Ook zijn andere vormen van lidmaatschap steeds 
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meer in opkomst, zoals het zijn van 'vriend' (al dan 

niet in combinatie met een lidmaatschap elders). De 

Kerkorde laat de wijkgemeenten de keuze te bepalen 

wie er stemgerechtigd is, zolang het gaat om mensen 

die meerderjarig zijn en zich op enige manier 

verbonden hebben met de wijkgemeente. De 

kerkenraad heeft er voor te kozen om de groep 

stemgerechtigden zo groot mogelijk te maken, dus alle 

meerderjarige leden, vrienden en gastleden zijn 

stemgerechtigd. 

Wat betreft verkiesbaarheid heeft de kerkenraad er 

voor gekozen dat alle meerderjarige leden en ook 

gastleden/vrienden die elders belijdend lid zijn, als 

ambtsdrager gekozen kunnen worden. Als er een 

dooplid wordt verkozen, moet deze wel eerst belijdenis 

doen voor de bevestiging tot ambtsdrager. 

Openbaar maken besluiten 

De kerkorde schrijft voor dat kerkenraadsbesluiten 

openbaar gemaakt worden. Er is voor gekozen om dit 

via Diependaalcontact te doen en ook om dit 

herkenbaarder te doen dan voorheen, in een vaste 

rubriek. 

 

Kerkdiensten 

In de oude plaatselijke regeling staat dat de wekelijkse 

kerkdiensten in de Diependaalse Kerk plaatsvinden. 

Hieraan is toegevoegd dat de kerkenraad kan besluiten 

om deel te nemen aan gezamenlijke diensten met 

andere wijkgemeenten op een andere locatie. Dit geeft 
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bijvoorbeeld de gezamenlijke zomerdiensten met de 

Bethlehemkerk een 'basis'. 

 

Doopvragen 

De kerkenraad heeft er voor gekozen om vast te 

houden aan de oude, hervormde traditie dat zowel 

belijdende leden als doopleden de doopvragen mogen 

beantwoorden. 

 

Avondmaal 

Hoewel er enige tijd geleden een bezinningsproces 

heeft plaatsgevonden met als uitkomst dat het 

Avondmaal opengesteld is voor iedereen die "zich 

verbonden voelt met onze Here Jezus Christus" is dit 

niet terug te vinden in de plaatselijke regeling omdat 

de Kerkorde niet voorziet in een dergelijke 

formulering. De praktijk blijft zoals deze is. 

 

Stichting Diependaal 

In de oude plaatselijke regeling stond dat de Stichting 

er aan gebonden is dat er een aantal kerkenraadsleden 

in het stichtingsbestuur zit. De kerkenraad is echter 

van mening dat dit niet thuishoort in de plaatselijke 

regeling maar in de statuten van de Stichting. Daarom 

is deze passage geschrapt en vervangen door een 

passage waarin staat dat wijkgemeente en Stichting 

nauw samenwerken. 

 

Als u de complete tekst van de nieuwe plaatselijke 

regeling wilt lezen, kunt u deze per e-mail opvragen 
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via scriba@diependaalsekerk.nl. Ook bent u 

uitgenodigd om op dinsdag 18 juni tussen 19.00 en 

19.30 uw vragen te stellen en/of opmerkingen kenbaar 

te maken over de nieuwe plaatselijke regeling. In de 

aansluitende kerkenraadsvergadering zal de 

plaatselijke regeling vervolgens worden vastgesteld. 

Opmerkingen en vragen kunt u voor 18 juni ook per e-

mail kwijt via scriba@diependaalskerk.nl. 

                                        Han Monsees, Voorzitter 

 

Gemeente-avond 17 juni 

In vervolg op de avond in maart organiseren we op 17 

juni as. een tweede gemeente-avond over de toekomst 

van onze Diependaalse wijkgemeente. We 

concentreren ons deze avond op de nabije toekomst 

van de wijkgemeente. Graag nodigen wij u uit om deze 

avond aanwezig te zijn. We starten om 19.45 uur en 

zullen de avond eindigen uiterlijk om 21.30 uur. Voor 

meer informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde 

brief (los inlegvel). 

Maurice de Jong en Annemarie Biebericher 

 

 

 

 

mailto:scriba@diependaalsekerk.nl
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Nieuws van de  Stichting Diependaal 

 
Klussengroep 

Er is gewoon heel weinig te melden betreffende de 

klussengroep. Er gebeurt steeds wel wat maar geen 

buitengewone dingen. Dus geen bericht, goed bericht. 

 

Verbouwing kinderruimten 

Het aantal kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 5 jaar is 

bij Vitamine G de laatste tijd flink gegroeid. Hierdoor is 

er voor deze leeftijdsgroep een aparte nevendienst 

gestart, de Vitamini’s. Hierdoor is er de behoefte 

ontstaan aan een extra kinderruimte. Bovendien is de 

huidige kinderruimte best aan een update toe.  

Daarom heeft de Stichting Diependaal besloten om de 

kelder onder de huidige kinderruimte, en de huidige 

kinderruimte flink op te knappen. Zo komt er 

bijvoorbeeld nieuwe verlichting, een nieuwe toegang 

tot de kelder, nieuwe ramen, andere verwarming, een 

toilet in de kelder en een wastafel in de kinderruimte. 

Bovendien kijken we naar de mogelijkheden van een 

nieuwe schuifwand tussen de achterzaal en de 

kinderruimte.  

Zodra de exacte plannen vorm zijn gegeven zullen er 

impressies van de nieuwe ruimten worden getoond. 

Liever nog laten we zo snel mogelijk de nieuwe 

ruimten aan u zien. We hopen de verbouwing nog dit 

jaar afgerond te hebben.  

Maurice de Jong 
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Verantwoording van de ontvangsten 

INGBANK    ABN/AMROBANK 

25/2  €  10,00  11/2  €  24,00 

25/3  –  10,00  25/2  -  30,00  

25/4  –  10,00  28/2  -  15,00 

     25/3  –  30,00 

28/3  -  15,00 

     28/3  –  48,00 

     1/4  –  25,00 

     25/4  –  30,00 

     29/4  –  15,00 

   

Alle gevers hartelijk dank. 

 

Opbrengst oud geld   € 375,00  

Via Jaap van Woerekom  –   20,00 

onderstel orgel verkocht  –   30,00 

  

Totaal    € 687,00 

 

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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Zomerdiensten samen met Bethlehemkerk 

Zoals we inmiddels gewend zijn zullen we ook deze 

zomer een aantal diensten gezamenlijk met de 

Bethlehemkerk vieren. Drie zondagen vieren we de 

dienst samen in de Bethlehemkerk en drie diensten in 

de Diependaalse kerk. Na alle diensten is er 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een kopje 

koffie of thee. 

De opzet van deze diensten is dat de dienst wordt 

georganiseerd door de wijkgemeente die niet in het 

eigen gebouw samenkomt. Op de zondagen dat de 

dienst in de Bethlehemkerk wordt gevierd volgen we 

dus de liturgie uit de Diependaalse kerk en komt de 

(gast)predikant op onze uitnodiging. Zo zullen we ook 

een predikant van de Bethlehemkerk ontmoeten en 

bijbehorende liturgie volgen op de zondagen waarop 

de dienst in de Diependaalse kerk gevierd wordt. 

Een aantal zaken blijven om praktische redenen bij de 

wijkgemeente waar we het gebouw van gebruiken. Zo 

blijven de organist, beamer-presentatie, kosters en 

mededelingen altijd volgens de gewoonte en rooster 

van ‘ontvangende’ wijkgemeente gehouden. 

We hopen ook dit jaar zes goede diensten en mooie 

ontmoetingen tussen beide wijken mee te maken.  

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op eigen 

gelegenheid bij de Bethlehemkerk te komen, dan kunt 

u hierover contact opnemen met Rob Versteeg via 
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vervoer@diependaalsekerk.nl of 035-6246628. Hij zal 

dan vervoer voor u organiseren.  

Namens de kerkenraad, Maurice de Jong 

Jaarrekening PgH 2018 

In Kerkbrink van mei 2019 is op pagina 10 de 
jaarrekening over 2018 te vinden. Daarin is kort terug 

te zien hoe 2018 financieel gelopen is. 
Graag zouden wij daar nog wat verder op in gaan. Het 
is namelijk financieel best een bijzonder jaar geweest 

waar de cijfers heel anders zijn uitgepakt dan vorige 
jaren en de begroting voor 2018, met als resultaat een 

overschot van € 41.809 in plaats van een tekort van  
€ 15.100.  
Nu is het niet zo dat de begroting slecht in elkaar zat 

of dat de financiële positie van de PgH heel anders is 

geworden dan in 2017. Er zijn namelijk hele duidelijke 

redenen aan te geven waardoor dit overschot tot stand 

is gekomen, namelijk onder andere de volgende: 

• Doordat de Diependaal op dit moment geen 

vaste voorganger heeft, komen de in 2018 

gemaakte kosten voor pastoraat fors lager uit. 

Dat geldt ook voor Vitamine G, waar Kaj en 

Rianne ten Voorde pas in september 2018 in 

dienst zijn gekomen. Op de post ‘pastoraat’ 

komt dit in lagere uitgaven naar voren.  

• De beleggingen (een deel van het vermogen van 

de PgH wordt in beleggingen beheerd, de notitie 

over het hoe en waarom hiervan is op verzoek 

mailto:vervoer@diependaalsekerk.nl
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beschikbaar) hebben buitengewoon veel 

resultaat gebracht.  

• In 2018 zijn er twee pastorieën verkocht. Hierop 

is, door de gunstige huizenmarkt, een hele 

goede verkoopwaarde behaald.  

Reden om dit extra toe te lichten is omdat 

bovenstaande gunstige elementen voor 2019 niet 

opnieuw op de begroting staat en we voor 2019 

opnieuw een negatief resultaat hebben begroot. Ik 

hoop dan ook dat een positief resultaat van 2018 u 

niet zal ontmoedigen om ook voor 2019 en 2020 uw 

kerk financieel te blijven steunen, zodat we samen 

veel mooie diensten en activiteiten kunnen blijven 

organiseren.Wanneer u vragen heeft over de financiën 

van 2018, 2019 of de financiële positie van de PgH in 

het algemeen verneem ik dat graag van u. 

Namens de kerkrentmeesters, Maurice de Jong 

 

Kopij Diependaalcontact  september 2019 

 

Uw kopij voor het volgende Diependaalcontact kunt u 

tot uiterlijk 21 augustus 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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Fancy Fair 

 

Tot een aantal jaren terug was de Fancy Fair een 

jaarlijks terugkerend evenement in onze kerk. Veel 

gemeenteleden hielpen mee. Uit de hele omgeving 

kwamen mensen voor leuke koopjes, gezelligheid en 

de befaamde erwtensoep! De opbrengst was altijd heel 

mooi. 

De laatste twee jaren kon er helaas geen Fancy Fair 

worden georganiseerd en is gekozen voor een 

speelgoed- en kledingbeurs. 

Bij een aantal mensen ontstond toen het enthousiasme 

om de Fancy Fair weer nieuw leven in te blazen. Bij 

zowel Vitamine G’ers als Diependalers. Inmiddels is 

een organiserend comité ontstaan, is een datum 

geprikt en stapje bij stapje krijgt de nieuwe Fancy Fair 

vorm.  

Het wordt een zogenoemde 2.0-versie: dat betekent 

dat er een paar nieuwe elementen worden toegevoegd 

en dat er verder gewoon grotendeels de ouderwetse 

klassiekers zullen zijn, zoals het rad van avontuur en 

natuurlijk de tafels met koopwaar in alle soorten en 

maten!  

Ook is er een verandering wat betreft het doel van de 

opbrengst. Deze wordt nu verdeeld tussen de Stichting 

Diependaal en Stichting Laleaua (de school voor 

Roma-kinderen in Roemenië).  

 

Met het organiseren van de Fancy Fair hopen we niet 

alleen geld op te halen. De activiteiten zijn er ook voor 
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bedoeld om mensen met elkaar te verbinden; mensen 

van de Diependaal en Vitamine G, mensen uit de buurt 

of de rest van Hilversum, voor plezier en gezelligheid.  

Dus noteer de datum vast in uw agenda en laat u deze 

dag verrassen door alles wat er is en wordt 

georganiseerd voor jong en oud.  

 

U kunt ook meehelpen! Dit kan op meerdere manieren. 

Allereerst, heeft u nog mooie, goed verkoopbare 

spullen, of echte eye-catchers, dan houden wij ons 

aanbevolen!  

Als het mogelijk is, wilt u die zoveel mogelijk bewaren 

tot november? Helaas is er maar beperkt ruimte in de 

kelder om alles op te slaan. Als dat echt niet mogelijk 

is, neemt u dan contact met ons op. 

We willen inzetten op echt goeie spullen, zodat de 

koopwaar er zo aantrekkelijk mogelijk uitziet wat naar 

wij hopen ten goede komt aan de opbrengst.  

Ook zoeken wij cadeaus voor het rad van avontuur, 

spullen die leuk zijn om te winnen!  

 

Ten tweede is er hulp nodig in de week voorafgaand 

aan de Fancy Fair. Het gaat dan om het leeghalen van 

de kerkzaal, het opbouwen van de tafels e.d. en het 

uitzoeken en in ontvangst nemen van spullen. 

Ook zoeken we mensen die het leuk vinden om iets 

lekkers te maken, zoals taarten of cake, die we op de 

dag zelf kunnen verkopen, bijvoorbeeld bij een kopje 

koffie of thee.  
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Op de dag zelf kunt u meehelpen met de verkoop van 

de spullen en bij de activiteiten.  

Ook zijn er mensen nodig die het leuk vinden om een 

praatje te maken met de bezoekers. Dus als u liever 

niet verkopen gaat of bij activiteiten kunt helpen, dan 

bent u ook van harte uitgenodigd te komen! 

Uiteraard is er nog een groepje mensen nodig die aan 

het eind van de dag wil helpen met het opruimen van 

de spullen en om de kerkzaal weer in orde te maken.  

 

Wellicht dat u deel uit maakt van een groeigroep? Wij 

zouden het heel leuk vinden als een groeigroep een 

onderdeel op zich wil nemen; samen kun je veel 

bereiken.  

Denk ook aan buren, ouders, kennissen en vrienden, 

het wordt een gezellige dag en alle hulp is welkom. 

 

Datum Fancy Fair: 9 november 2019 

Tijd: 10.00 uur - 14.00 uur 

 

Doet u mee? Onze dank is zeer groot! 

In het volgende Diependaalcontact volgt verdere 

informatie!  

 

Namens het organiserend comité, 

Lieke Sonderman, Lianne de Jong en Annemarie 

Biebericher  

(email: fancyfair@vitamineg.net) 

 

 

mailto:fancyfair@vitamineg.net
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Kerstmarkt “A Taste of Christmas” 

 

Dit jaar wordt onze Kerstmarkt – A Taste of Christmas 

– op zaterdag 7 december gehouden, van 16:00 uur 

tot 20:00 uur. In de eerste editie van Diependaal- 

contact van dit jaar heeft u kunnen lezen dat de 

nieuwe opzet van A Taste of Christmas een groot 

succes was. Daar zijn we nog steeds heel dankbaar 

voor. We mochten bijzonder veel bezoekers 

verwelkomen en trakteren op een mooie avond. Aan 

de verschillende kraampjes was allerlei lekkers te 

halen en waren leuke dingen te doen, daar werd 

enthousiast gebruik van gemaakt. En ook het terras 

zat vol, mensen dronken daar samen een drankje en 

konden elkaar ontmoeten. Spontaan ontstonden 

gesprekjes, soms ook over wat geloof en kerk voor 

mensen betekende. In de achterzaal vond intussen een 

doorlopend programma plaats, waarbij jong en oud op 

een laagdrempelige manier iets kon leren over de 

boodschap van het Kerstevangelie. Gemeenteleden 

van de Diependaalse kerk en Vitamine G – en ook uit 

andere gemeenten – trokken samen op om de 

bezoekers een bijzondere avond te geven, en hadden 

het ook heel goed en gezellig met elkaar. 

 

Gezien deze ervaring, dat we met de Kerstmarkt een 

breed scala aan mensen weten te bereiken en een 

groot plezier kunnen doen, zal A Taste of Christmas 

ook dit jaar in deze vorm plaatsvinden. De opzet zal 

vergelijkbaar zijn als die in december 2018: een 



25 
 

Kerstmarkt in de kerkzaal, inclusief een doorlopend 

inhoudelijk programma in de achterzaal, beide 

toegankelijk zonder opgave en zonder kosten. De kerk 

trakteert op een leuke avond, waarin we de kans 

hebben met mensen in contact te komen en met hen 

iets te delen van ons geloof en wie we zijn als kerk. Er 

wordt gezocht naar een leuk aanbod aan 

marktkraampjes, waar een hapje of een drankje 

genuttigd kan worden, maar waar ook leuke, korte 

workshops worden gegeven. Ook zal een mooi 

programma worden samengesteld voor de achterzaal, 

muziek zal daarin sowieso niet ontbreken.  

 

U kunt op allerlei manieren bijdragen om de 

Kerstmarkt A Taste of Christmas weer mogelijk te 

maken, dat kan als medewerker en/of door financiële 

steun. We zoeken mensen die helpen in de bediening, 

met het opbouwen en/of afbreken, maar ook mensen 

die een kraampje met eten of een workshop willen 

organiseren. Misschien leuk om samen met uw 

kinderen of juist met jouw ouders te doen, of met 

vrienden en vriendinnen! We helpen graag met ideeën 

en om te kijken wie er eventueel iets samen kunnen 

doen. Daarnaast zoeken we mensen of groepjes die 

één van de terugkerende onderdelen in de achterzaal 

willen invullen. Jezelf aanmelden of meer informatie 

opvragen kan via kerst@diependaalsekerk.nl of in 

persoon bij Rianne ten Voorde. 

 

Daarnaast zal ook dit jaar de begroting kloppend 

moeten worden gemaakt en is het daarom fijn als u 
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deze activiteit financieel kunt steunen. Uw gift mag 

naar één van de onderstaande bankrekeningen worden 

overgemaakt, onder vermelding van Kerstmarkt 2019. 

Alvast hartelijk dank! 

 

Naast praktische hulp nodigen we u/jou ook van harte 

uit om samen met iemand naar de markt toe te 

komen: een laagdrempelige manier om iemand uit je 

omgeving uit te nodigen naar de kerk en wellicht iets 

te kunnen delen van Kerst. Denk/bid hierover, wie u/jij 

mee mag nemen op 7 december. 

 

Wijkkas Diependaalse kerk: NL 33 RABO 0373 7225 16  

Kas Vitamine G: NL 33 RABO 0373 7226 13 

 

Een hartelijke groet én hartelijk dank voor uw/jouw 

medewerking; we hopen van u/jou te horen. 

De A Taste of Christmas-commissie: Annelies van ter 

Meij, Els en Pieter de Kruijf, Kaj en Rianne ten Voorde 

en Maurice de Jong 

 

Giften 

 

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

Via ds. G.J. Wisgerhof, t.b.v de Stichting € 20,-- 
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Preekrooster  ( 2 juni -  8 september ) 

 
(onder voorbehoud) 

o. = ochtenddienst 10.00 uur        

a. = avonddienst 19.30 uur   

 

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

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

16 jun.    o. Ds. G.J. Wisgerhof, A’foort (H.Avondmaal) 

23 jun.    o. Ds. A. de Boer, Utrecht 

30 jun.    o. Ds. J. Scheele Goedhart, Amsterdam 

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

14 jul.     o. Ds. W. Bos, Amersfoort *) 

21 jul.     o. Ds. J. Scheurwater 

28 jul.     o. Ds. R. van den Beld, Baarn *) 

04 aug.    o. Ds. J. Scheurwater  

11 aug.    o. Drs. P. Verhagen, Harderwijk *) 

18 aug.    o. Ds. M. Hameete, Renswoude 

25 aug.    o. Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort  

01 sept.   o. Ds. J. Scheele Goedhart, Amsterdam 

08 sept.   o. Ds. H. Brandsen, Harderwijk 

 

*) In de zomerperiode hebben we gezamenlijke diensten  

met de Bethlehemkerk. De diensten op 14/28 juli en 11 

augustus zullen in de Bethlehemkerk plaatsvinden. 
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