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Bericht vanuit Vitamine G 

 

Vitamine G is het seizoen begonnen met als 

jaarthema: “Rondom Jezus, met Hem de weg gaan die 

Hij wijst.” Daarmee geven wij invulling aan het thema 

“Rondom Jezus” dat centraal staat in alle 

wijkgemeenten van de Protestantse gemeente 

Hilversum. Dit thema wordt uitgewerkt in de 

samenkomsten op zondag en in het materiaal van de 

huiskringen. 

 

 

‘Open Ruimte’-samenkomst 

 

Met ingang van dit seizoen komt Vitamine G vaker bij 

elkaar op zondag. Op de 1e zondag van de maand 

houden wij een zogenoemde ‘Open Ruimte’-

samenkomst. In deze samenkomst – gehouden in de 

achterzaal van de Diependaalse kerk – is er ruimte 

voor alle bezoekers om iets bij te dragen: bijvoorbeeld 

een lied, een gebed, een vraag, een Bijbeltekst of een 

getuigenis. Je kunt van tevoren iets in gedachten 

hebben, maar ook tijdens de avond zelf ontstaat er 

allerlei input. Het is bijzonder om te merken hoe elke 

samenkomst opbouwend is. Dat mogen we zien als 

teken van het aanwezig en werkzaam zijn van Gods 
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Geest in de gemeente van Christus. De ‘Open Ruimte’-

samenkomst start om 19.30 uur (inloop 19.15 uur) en 

eindigt om 21.00 uur. De avonden worden om beurten 

geleid door Henk van ter Meij, Koos van Strien en 

Rianne ten Voorde. Van harte welkom eens aan te 

sluiten!  

 

 

Vieringen 

 

Op de 2e en 4e zondag van de maand houden we in de 

Diependaalse kerk onze Vitamine G-vieringen. Start: 

12.00 uur, inloop vanaf 11.30 uur; lunch na afloop 

(vanaf ca. 13.15 uur). In deze vieringen zingen we 

doorgaans onder begeleiding van een kleine band, 

luisteren we naar een preek, bidden we en zoeken we 

de interactie met elkaar rondom het thema van de 

betreffende viering. Soms hebben we – als 

pioniersplek – een heel ander programma. Voor de 

kinderen is er een programma bij de Vitamini’s (2,5 

jaar t/m groep 1) en de Kidskerk (groep 2 t/m 8). Voor 

de allerkleinsten is er crèche. De kinderen zijn er het 

eerste deel van de viering nog bij, voordat ze naar hun 

eigen programma gaan. Bij de zegen zijn ze weer in de 

kerkzaal aanwezig.  
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Cursus ‘Geestelijke oefeningen’ 

 

Op de 3e zondag van de maand is er om 12.00 uur de 

mogelijkheid in de Diependaalse kerk deel te nemen 

aan de cursus ‘Geestelijke oefeningen’. In deze cursus 

wordt stilgestaan bij geestelijke disciplines als 

bijvoorbeeld meditatie, gebed, eenvoud, stilte, 

biechten, aanbidden. De eerste bijeenkomst was op 

zondag 20 oktober, er volgen nog (minimaal) vijf 

zondagen. U bent van harte welkom deel te nemen 

aan deze bijeenkomsten; het is niet noodzakelijk bij 

allemaal aanwezig te zijn, losse bijeenkomsten kunnen 

ook worden gevolgd. Jan-Reindert Voogdt leidt deze 

cursus. Opgeven is niet nodig en deelname is gratis. 

 

 

Prekenserie 

 

In de vieringen van Vitamine G staan we dit seizoen, 

zoals gezegd, regelmatig stil bij ‘de weg die Jezus 

wijst’. Dat doen we onder meer met een prekenserie 

aan de hand van het gebed dat Jezus zijn volgelingen 

leert: het ‘Onze Vader’. We behandelen elke regel van 

het gebed, vragen ons af wat er ten diepste staat en 

wat dit betekent voor ons leven van alledag. Zo stond 

in de viering van 27 oktober de regel ‘Laat uw naam 
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geheiligd worden’ centraal. We leerden onder andere 

dat Jezus Gods naam heiligt door de grootheid van de 

Vader te laten zien, en dat we Jezus in dit spoor 

mogen volgen. Samen ontdekten we dat Gods naam 

heiligen praktisch te maken is in ons dagelijks leven: 

onder andere door dankbaarheid te uiten over de 

alledaagse dingen, naar God en naar anderen. 

Dankbaarheid helpt om God te zien in het dagelijks 

leven en om zijn Naam op een positieve manier ter 

sprake te brengen. We vervolgen de prekenserie op 

22 december, vlak voor Kerst, met het thema ‘Laat uw 

Koninkrijk komen’. 

 

 

Top2000 en Bijbelcafé 

 

Vitamine G is betrokken bij verschillende activiteiten 

die plaatsvinden in de Protestantse gemeente 

Hilversum. Graag lichten we er twee dingen uit. Op 29 

december (om 10.00 uur in de Morgenster), zal Kaj 

ten Voorde samen met jeugdwerker Renate Japenga 

de Top2000-viering leiden. Meer over deze viering 

vindt u elders in deze editie van Diependaal Contact. 

Op 12 februari zal Vitamine G medewerking verlenen 

aan het Bijbelcafé in de Openbare Bibliotheek. Kaj ten 

Voorde zal dan een lezing houden over “Jezus in de 

popmuziek”. Het centrale thema van het Bijbelcafé is 

“Jezus buiten de kerk”, er zijn al diverse lezingen 

geweest van predikanten binnen de PgH en er zullen er 
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nog volgen. Kijk voor meer informatie op 

www.bijbelcafe.nl. 

 

Advent en Kerst 

 

In de vieringen van 8 en 22 december (beide om 

12.00 uur) komen we als Vitamine G in de Bijbelse 

sfeer van Advent en Kerst. Op 24 december – 

Kerstavond – houden we een Kerst-Feest-Maaltijd in 

de achterzaal van de kerk. We, jong en oud, eten met 

elkaar, zingen, vieren en luisteren naar het 

Kerstverhaal. Meer informatie volgt via de Nieuwsbrief 

van Vitamine G. Ook wijzen we in Vitamine G op de 

vieringen die door de wijkgemeente Diependaal 

worden georganiseerd rondom Kerst. 

 

 

Kinderen, tieners en jongeren 

 

De kinderen van de Vitamini’s en Kidskerk volgen elk 

hun eigen programma tijdens de vieringen op de 2e en 

4e zondag van de maand. Bij de Kidskerk heeft 

Vitamine G nieuw materiaal in gebruik genomen: 

Spoorzoeken in de Bijbel. Met dit nieuwe materiaal 

gaan de kinderen op een interactieve manier, aan de 

hand van een thema, met de Bijbel aan de slag. Het 

thema wat momenteel centraal staat is ‘Liefde’. 

Onderdeel van het materiaal is een tijdlijn. De 
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kinderen leren waar ze gebeurtenissen en personen 

moeten plaatsen op de tijdlijn en krijgen inzicht in het 

grotere verhaal van de Bijbel. We hebben ook een 

tienerclub in Vitamine G: “G-kracht”, een naam door 

de tieners zelf bedacht. Samen met wijkgemeente 

Diependaal organiseren we de jongerenavonden “Faith 

& Friendschip”, geleid door ds. Willem Nijsse en Kaj 

ten Voorde. 

 

In een volgend bericht van Vitamine G in Diependaal 

Contact vertellen we u graag uitgebreid meer over het 

kinder-, tiener- en jongerenwerk. Ook geven we u dan 

een inkijkje in het werk dat we doen in de 

“FoodKitchen” in De Kleine Lelie. En er is tegen die tijd 

vast nog meer te delen met u. Nu eerst volle aandacht 

voor onder andere “A Taste of Christmas”, waarover u 

meer leest elders in deze Diependaal Contact. 

 

 

Nieuwsbrief Vitamine G ontvangen? 

 

Wilt u de maandelijkse nieuwsbrief van Vitamine G 

ontvangen? Stuurt u dan een e-mailtje naar Kaj of bel 

met hem, dan schrijft hij u in: kaj@vitamineG.net / 

 06 178 768 50. 

 

Een hartelijke groet namens de geloofsgemeenschap 

van Vitamine G,  

Kaj en Rianne ten Voorde, voorgangers Vitamine G 

 


