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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   Ds. W. Nijsse 

   Postadres: Diependaalselaan 138  

1214 KE  Hilversum

 predikant@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 NL72 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 

Verjaardagsfonds Fam. Noort                     6218576 

verjaardagsfonds@diependaalsekerk.nl 

Rekeningnrs Centr.  

Kerkvoogdij PgH bank NL42 RABO 0373722451 

Diependaalcontact/ G.Th.Biebericher         6853982 

Kerkblad  kopij@diependaalsekerk.nl 
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http://www.vitamineg.net/
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mailto:wijkkas@diependaalsekerk.nl
mailto:wijkkas@vitamineG.net
mailto:oppas@diependaalsekerk.nl
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mailto:info@stichting-diependaal.nl
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Ik ben 

Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 

‘redden wat verloren is’, dat woord, 
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 

‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond 
 

Dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 

trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart, 

Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 
 

In bijna alle teksten van het Nieuwe Testament hoor je 

een echo uit het Oude. De woorden uit het Oude 

Testament waren zo luid en krachtig dat ze waren 

blijven klinken. En Jezus en de eerste christenen 

kenden die woorden uitstekend. Ze hadden toen nog 

niet zoveel teksten als wij nu. Dus de teksten die ze 

hadden, kenden ze heel grondig. Het zat in hun hoofd 

en dieper nog. Ze konden het mee neurieën als het in 

de synagoge voorgedragen werd. De woorden van 

God, ze echoën de eeuwen door. We hebben een 

aantal zondagen lang een prekenserie gehad over ‘ik 

ben woorden’ van Jezus. Jezus zei: ‘ik ben de ware 

wijnstok’, ‘ik ben de goede herder’, ‘ik ben het brood 

uit de hemel’. En al die teksten hebben een 

achtergrond in het Oude Testament. Jezus gebruikte 

woorden die Hij uit het Oude Testament had gekozen 

om te vertellen wie Hij was. En het belangrijkste 

verhaal om Jezus’ woorden te begrijpen is het verhaal 

van Mozes en de brandende braamstruik. 
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Mozes was toen een simpele herder ergens in een 

woestijn met wat geiten. Ver weg van het beloofde 

land Kanaän en ook ver weg van zijn volksgenoten. 

Die waren op dat moment slaaf in Egypte. Eens ziet 

Mozes in de woestijn een brandende braamstruik. Een 

vuur in de struik, maar de struik wordt er niet door 

verbrand. Op die onverwachte plek ontmoet Mozes 

God. Hij hoort Gods woorden die hem opdragen om 

zijn volk te gaan bevrijden uit hun slavernij. Maar 

Mozes weet niet wie God is. Hij vraagt: ‘Wat is uw 

naam?’. En God zegt: ‘Ik ben die ik ben’.  

Een raadselachtige naam. Alle eeuwen door zijn Joden 

en christenen bezig geweest met die naam. En het is 

nooit helemaal definitief gezegd wat de naam 

betekent. ‘Ik ben er’ of ‘Ik zal er voor je zijn’. Hij was 

er toen bij Mozes bij de uittocht uit Egypte. Hij was er 

in het kruis en de opstanding van Jezus Christus. En 

Hij is er nu. En wij blijven hem die vraag stellen: wat 

is uw naam? Wie bent u? 

De woorden van Jezus wijzen ons de weg. Om God te 

leren kennen. Te weten wie Hij is. Als we het geloof 

voor het eerst vinden. Maar ook later weer in wat je 

overkomt in het leven. Dankbaarheid, of juist verdriet. 

De pijn van het missen. Het leven dat telkens opnieuw 

vraagtekens kan zetten bij God. Dat je even niet meer 

weet wat je aan God hebt. Die vraag: Wie bent u 

eigenlijk? En het verlangen dat te weten. In Jezus’ 

woorden vinden we God. Dus laten we blijven zoeken! 

Ds. Willem. Nijsse 
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Van de dominee 

Ruim twee maanden geleden werd ik bevestigd als 

dominee in de wijkgemeente Diependaal. Feestelijk 

vond ik het. Velen van u waren erbij. En allerlei gasten 

die ik had meegenomen voor dit bijzondere moment. 

Het was goed om te knielen, te bidden en de Heilige 

Geest te verwachten. Ik merkte dat het ambt niet 

alleen iets is wat je zelf moet doen, maar ook iets wat 

je krijgt. Als een soort genade: de Geest van God. 

Het opstarten ging prettig, vond ik. U hebt me gastvrij 

ontvangen en ik voelde me vanaf het begin op mijn 

plek. De consistorie werd omgedoopt tot werkkamer 

en daar heb ik een uitstekende plek om te werken. Ik 

ben er op vaste dagen: dinsdag en donderdag. Wees 

welkom om langs te komen als u iets op uw hart hebt 

wat u wilt delen, of gewoon om kennis te maken. 

Bellen kan natuurlijk ook, dan maken we een afspraak 

en kom ik bij u op bezoek. 

Er is al van alles gebeurd in die twee maanden: een 

doop, bevestiging van een ouderling, bijbelkring etc. 

Een gemeente is toch wel een rijdende trein waar ik 

gewoon instap en gelijk mee doe. Leuk is dat. Ik merk 

dat ik in mijn stage al goed voorbereid ben op het 

werk. In Amstelveen heb ik een jaar intensief gewerkt 

als predikant in opleiding. Nu ik hier in Hilversum ben, 

merk ik dat het dus niet meer helemaal voelt als een 

eerste gemeente. Ook nog geen tweede. Maar ergens 

tussenin, anderhalfde zou ik zeggen. 
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De komende tijd zal ik nog veel bezig zijn met 

ontdekken en kennismaken. Het is goed om daarvoor 

de tijd te nemen. Het is mijn gebed dat we als 

gemeente vol zijn van de Geest van God. Ik las dat 

vandaag in Handelingen van een gemeente: ‘de 

leerlingen waren vervuld van vreugde en van de 

Heilige Geest’. Dat is mijn hoop voor Diependaal. Ik 

vraag u om mee te bidden! 

Met een hartelijke groet, ds. Willem Nijsse 

 

Jaarthema ‘rondom Jezus’ 
 
In het kader van het jaarthema van de protestantse 

gemeente Hilversum hebben we dit seizoen drie 

prekenseries. De eerste hebben we al achter de rug 

over de ‘ik-ben woorden’ van Jezus. Er zullen nog twee 

series volgen. De eerstvolgende in de veertigdagentijd. 

Die serie gaat over de kruiswoorden van Jezus. De 

derde serie is dan net voor de zomervakantie en die 

gaat over moeilijke woorden van Jezus. 

In de Bijbelkring volgen we deze series ook. Ik ben 

van plan de Bijbelkring te koppelen aan preken die ik 

houd, zodat de kring een verdieping is bij de 

kerkdiensten. We kunnen de tekst grondiger 

bestuderen, zodat we hem beter gaan begrijpen. En 

we kunnen met elkaar in gesprek over wat de tekst 

voor ons betekent. Iedereen is welkom! 

Ds. Willem. Nijsse 
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A Taste Of Christmas  

Op 7 december 2019, van 16.00 tot 20.00 uur, 

organiseren wijkgemeente Diependaal en Vitamine G 

weer de kerstmarkt A Taste of Christmas. Wij nodigen 

u van harte uit deel te nemen aan wat er zoal te doen 

is die dag en we kunnen daarbij ook uw hulp 

gebruiken. 

In de kerkzaal zal opnieuw een kerstmarkt worden 

ingericht. Langs de verschillende kraampjes kunt u van 

allerlei lekkers eten en drinken en deelnemen aan een 

van de verschillende workshops. Tussendoor kunt u 

gezellig plaatsnemen op het terras bij de kerstboom, 

en in gesprek gaan met andere bezoekers. Voor de 

kinderen is er ook het een ander te doen: een mini-

escaperoom waarin ze zelf iets kunnen ontdekken over 

het kerstverhaal en een hoek waar kerstkijkdozen 

kunnen worden geknutseld en spelletjes gedaan. 

In de achterzaal kunt u plaatsnemen in het 

kersttheater. Daar zal een afwisselend en interactief 

programma zijn met kerstmuziek, een kerstverhaal, 

filmpje en een quiz. We hopen de bezoekers op een 

toegankelijke manier iets te vertellen over wat de 

geboorte van Jezus Christus een feest waard maakt. A 

Taste of Christmas is een mooie kans om mensen op 

een hartelijke manier te verwelkomen in onze kerk, 

een luisterend oor te bieden en hen een fijne middag 

en avond te geven. Ook hierin kunnen we getuigen 

van de hoop die in ons leeft. 
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U kunt meehelpen om A Taste of Christmas mogelijk te 

maken; uw hulp is van harte welkom. Zo zijn we erg 

geholpen met mensen die de kerkzaal en achterzaal 

mee willen opbouwen en afbreken, of die willen 

meedraaien in een van de andere taken. Ook financiële 

bijdragen zijn van harte welkom. We kiezen er bewust 

voor om A Taste of Christmas voor alle bezoekers 

kosteloos te laten zijn, zodat zoveel mogelijk mensen 

de kans hebben om aan de kerstmarkt deel te nemen. 

Een uitgelezen mogelijkheid om een vriend, buur, 

broer, zus, kind of ouder eens – of opnieuw – kennis te 

laten maken met de kerk. Een financiële bijdrage kunt 

u overmaken naar de wijkkas van de Diependaalse 

kerk op rekeningnummer NL 33 RABO 0373 7225 16 

met vermelding “Kerstmarkt 2019”. Van harte 

aanbevolen. 

Overweldigend, was onze ervaring vorig jaar, toen we 

zoveel mensen mochten ontvangen tijdens de eerste 

kerstmarkt en zij zo positief reageerden op het 

initiatief. We hopen op en bidden voor een net zo 

mooie ervaring dit jaar. Bid u mee?  

Voor alle vragen, opmerkingen of om u aan te melden 

als helper, zijn wij bereikbaar via: 

E-mail: kerst@diependaalsekerk.nl 

Telefoon: 06 - 526 332 90 

De commissie van A Taste of Christmas, 

Maurice de Jong, Els en Pieter de Kruijf, Annelies van 

ter Meij en Kaj en Rianne ten Voorde 
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Oproepje voor schoenendozen 

Mócht u nog lege schoenendozen hebben (standaard 

formaat), of u kent mensen die ze hebben, wilt u die 

dan alstublieft achterlaten in de Diependaalse kerk, in 

de achterzaal, op de achterste tafel. Deze schoenen- 

dozen kunnen we heel goed gebruiken tijdens A Taste 

of Christmas. We gaan dan namelijk kijkdozen maken 

met de kinderen. Kijkdozen waarin we het  

kersttafereel in de stal verbeelden. Heel hartelijk dank 

voor uw hulp!    

Namens het organiserend comité, 

Rianne ten Voorde 

 

Avondmaalviering in kleine kring 

 

Op maandag 9 december wordt in de Bethlehemkerk 

weer een Avondmaalsviering in kleine kring georga-

niseerd. Deze viering is bestemd voor gemeenteleden 

die niet (meer) de diensten op zondagmorgen kunnen 

bijwonen en dus ook niet (meer) kunnen deelnemen 

aan het Heilig Avondmaal. Bij deze viering zijn ook 

leden van de Diependaalse kerk van harte welkom. Het 

is fijn als u zich vooraf even aanmeldt bij Maria 

Kruithof (tel.: 6248730). We gaan ervan uit dat u op 

eigen gelegenheid komt of dat u cq. iemand van de 

Diependaalse kerk het vervoer regelt. De viering o.l.v. 

ds. Jetty Scheurwater begint om 14.30 uur. Om ca. 

15.00 uur drinken we gezamenlijk koffie of thee. 
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Zangdienst Kerstavond 

 

Wat fijn dat het lukt om een kerkdienst voor te 

bereiden, op Kerstavond, waaraan onze wijkpredikant 

ds. Willem Nijsse zijn medewerking zal verlenen. 

Het is de bedoeling om met elkaar een aantal bekende 

advents-/kerstliederen te zingen. 

Organist Rob van Roon zal ons hierbij begeleiden. 

U bent van harte uitgenodigd. 

Plaats: Diependaalse kerk  

Datum: 24 december 2019 

Tijdstip: 21.30 uur  

Informatie bij Adri Ruarus, tel.: 035-7731816 

 

Zoektocht naar nieuwe Kerkenraadsleden 

In september en oktober 2019 is er in drie diensten 

aandacht gevraagd voor de zoektocht naar nieuwe 

leden van de Kerkenraad. In 2017 hebben we dit ook 

gedaan, en dat is toen goed bevallen. Echter heeft het 

deze keer heel weinig reacties opgeleverd. Nu zou het 

kunnen dat u de oproep drie keer gemist heeft, of dat 

u niemand kon bedenken, en dat zijn prima redenen 

om geen briefje in te leveren. Mocht u hebben gedacht 

dat het niet zo noodzakelijk is om nieuwe leden aan de 

Kerkenraad toe te voegen wil ik dat graag wat extra 

uitleggen.  
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De Kerkenraad van de Diependaalse kerk bestaat uit 

minimaal de volgende leden: 

- 1x Predikant 

- 2x Diaken 

- 2x Ouderling 

- 2x Kerkrentmeester 

Gelukkig hebben we de laatste tijd een aantal nieuwe 

Kerkenraadsleden kunnen vinden om vertrekkende 

leden te vervangen en voldoen we aan dit minimum. 

Los van het ‘voldoen’ is het wenselijk om de Kerken-

raad nog wat verder uit te breiden. Dat is ten eerste 

van belang om het werk over meer mensen te kunnen 

verdelen. Ten tweede is het ook fijn om bij vertrek van 

één van de leden niet direct onder het minimum te 

komen. Soms is het vertrek al ruim vooraf bekend, 

maar met ieder kan iets gebeuren waardoor het even 

helemaal niet gaat om lid te blijven van de 

Kerkenraad, of het goed is om een time-out te nemen.  

Daarom vragen wij u graag nogmaals om namen aan 

te dragen. De briefjes zijn weg, maar in de groene 

brievenbus in de hal (waar u ook al uw andere vragen, 

of opmerkingen aan de Kerkenraad in kwijt kunt) mag 

u ook op een ander briefje uw namen inleveren. 

Het besturen van de kerk ligt in de handen van de 

Kerkenraad, maar blijft de verantwoordelijkheid van de 
hele gemeente.       

    Namens de Kerkenraad, 
     Maurice de Jong 
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Top2000-viering ‘Let love rule’ – Op zoek naar 

uw verhaal of herinnering bij een popsong 

 

Met medewerking van de bovenwijkse jongerenband; 

RPM&Friends 

Graag nodigen we u uit om de Top2000-viering te 

bezoeken op zondag 29 december in de Morgenster en 

ook om een persoonlijk bijdrage te geven. Thema van 

de viering is ‘Let love rule’ (naar het lied van Lenny 

Kravitz – vrij vertaald: ‘laat de liefde heersen’) en de 

rode lijn zal zijn 1 Korintiërs 13:1-13. We luisteren 

naar het Bijbelgedeelte, zingen mee met popsongs, 

luisteren naar verhalen en gaan met elkaar in gesprek. 

Ook aan de kinderen is gedacht. In de viering geven 

we ook graag ruimte aan een aantal persoonlijke 

bijdragen van gemeenteleden. Dit jaar niet door te 

stemmen, maar door een persoonlijk verhaal bij een 

popsong te delen. Welke popsong komt u in gedachten 

bij het gekozen thema en Bijbelgedeelte, een song 

waar u een persoonlijk verhaal of herinnering bij 

heeft? Laat het (in verband met eventueel insturen 

van het lied) zo snel mogelijk weten aan Renate 

Japenga (jeugdwerker@protestantshilversum.nl) of Kaj 

ten Voorde (kaj@vitamineg.net of 035-6880026). De 

popsongs in de viering zullen begeleid worden door de 

bovenwijkse jongerenband, RPM&Friends van de 

Protestantse Gemeente Hilversum. De viering begint 

om 10.00 uur, na afloop is er koffie en een oliebol.  

mailto:jeugdwerker@protestantshilversum.nl
mailto:kaj@vitamineg.net
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Voor verdere informatie kunt u tevens bij mij terecht ( 

035-6210227). 

Namens de Top 2000 commissie, Barthold Reijnders 

 

 

o.a. wat waren ze heerlijk, jammer dat ik er maar 5 of 

10 had, volgend jaar wil ik er meer enz. Dat kan dus, 

want ook dit jaar zal bakker Müll uit Weesp voor ons 

de geweldige oliebollen bakken en kunnen we ze u 

aanbieden voor dezelfde prijs, 5 flinke oliebollen voor 5 

euro en 11 bollen voor 10 euro. Vanaf begin december 

zullen er in de Diependaalse kerk bestellijsten liggen 

en kunt u ze tot 22 december invullen. De oliebollen 

kunt u ophalen in de kerk op 31 december van 10.00 

uur tot 13.00 uur. Als u vragen heeft kunt u altijd 

iemand van de Werkgroep aanschieten. Laten we er dit 

jaar weer een groot succes van maken en op deze 

manier een steentje bijdragen aan de kinderen in 

Roemenie van stichting Laleaua.  

Werkgroep Laleaua, Ans en Evert Borgers, Annemarie 

Biebericher, Annelies van ter Meij, Johan en Carin 

Stavast 

Oliebollen 

Velen van u zullen zich de 

heerlijke oliebollen van de actie 

van vorig jaar nog kunnen 

herinneren. We kregen na 

afloop veel positieve reacties,  
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Kleine advertenties 

Heeft u behoefte aan een huishoudelijke hulp, iemand 

die uw tuin doet enz., dan kunt u een kleine 

advertentie in Diependaalcontact plaatsen. Deze 

mogelijkheid geldt alleen voor leden van onze 

wijkgemeente. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

Wilt u toch een kleine bijdrage geven, stort deze dan 

in de wijkkas (NL 33 RABO 0373722613) 

Theo Biebericher 

 

Diependaal zingt 

 

Vrijdagavond 31 januari starten we met zangavonden 

in de Diependaalse kerk. Op deze avonden worden tot 

eer van God bekende liederen gezongen en er wordt 

geen meditatie gehouden. Ongeacht gezindte, kerkelijk 

of buitenkerkelijk, iedereen die van zingen houdt is 

van harte welkom. Deze zangavonden zullen eens in 

de zes weken op een vrijdagavond, plaatsvinden, van 

19.30 uur tot 20.15 uur, te beginnen op 31 januari. 

Het idee is om aan het eind van de avond, door middel 

van een formuliertje, u de gelegenheid te geven om 

aan te geven welke liederen u de volgende zangavond 

zou willen zingen. Tot aan de zomerstop zijn, naast 

eerder genoemde zangavond, de volgende data 

gepland: 13 maart, 24 april en 5 juni. Wilt u mee-

zingen, noteer dan alvast deze data. Neem familie, 

buren en kennissen mee . 

Theo Biebericher 
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Nieuws van de stichting Diependaal 

 
Glazenwand 

Het zal de meesten van u niet opgevallen zijn, maar de 

glazen schuifwand tussen de kerk en de achterzaal, die 

heel stroef liep, is onder handen genomen door de 

firma die de wand geplaatst heeft in 2012. Hij loopt 

weer als een trein. 

 

Kinderruimte 

De verbouwing van de kinderruimte is in volle gang. Er 

is een prachtige glazen wand geplaatst tussen het 

“toneel” en de achterzaal. Dat geeft veel meer licht in 

de toch wel donkere achterzaal. Het is nog lang niet 

klaar maar het ziet er allemaal goed uit. 

 

Fancy Fair 

De Fancy Fair die op zaterdag 9 november is gehouden 

was een groot succes. De catering deed het 

voortreffelijk, het rad van avontuur werd weer 

gedraaid en de verkoop van de spullen ging goed.  

Dit heeft geresulteerd in een totaalbedrag van  

€ 3.645,--, zodat t.b.v. de Stichting Diependaal een 

bedrag van € 1.822,50 kon worden bijgeschreven. 

Alle medewerkers en kopers hartelijk dank voor uw 

medewerking.   
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Verantwoording van de ontvangsten 

 

INGBANK     ABNAMROBANK 
 

25/8  € 10,00  26/8  € 30,00 
25/9  – 10,00  28/8  -  15,00 

25/10  – 10,00  25/9  -  30,00 
     30/9  -  15,00 
     25/9  -  30,00 

     28/9  -  15,00 
 

Via ds. G.J. Wisgerhof  €      50,00 
Fancy Fair    € 1.822,50 
 

Totaal: € 2.037,50 
 

Alle gevers hartelijk dank. 
 
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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KerkBalans 2019 & 2020 

In januari 2019 hebben alle leden van de Diependaalse 

kerk, net als  de andere PgH-leden, een e-mail of brief 

ontvangen om een toezegging voor Actie Kerkbalans 

2019 te doen. 

Nu is het niet altijd zo dat mensen de toezegging ook 

volledig (kunnen) nakomen. Voor 2019 is dat echter 

bovengemiddeld goed gegaan. Het lijkt ergens rond de 

99% van de toezeggingen uit te komen. Ieder hartelijk 

dank voor de toezegging en de uitvoering!  

In januari 2020 zal er opnieuw een uitnodiging komen 

om uw toezegging voor 2020 te doen. Dat is belangrijk 

voor ons als Diependaalse kerk en als Protestantse 

gemeente Hilversum (PgH). KerkBalans is voor de kerk 

de belangrijkste instroom van giften, waar onder 

andere de (gast)predikant(en) 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. 

Wij hopen dan (ook) volgend jaar weer financieel op u 

te mogen rekenen, zodat we ook volgend jaar weer 

veel mooie diensten en activiteiten kunnen houden. 

Sinds 2017 is het ook mogelijk om aan KerkBalans 

mee te doen per e-mail. Volgend jaar zouden wij graag 

nog meer per e-mail te willen sturen, dat scheelt 

namelijk heel veel papier en werk van vrijwilligers. 
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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. 

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 

 

Bedankje 

Diependalers, 

Wij willen jullie bedanken voor de vele goede wensen, 

de felicitaties en de mooie bloemen na de dienst. We 

mochten deze dag gedenken dat we 65 jaar geleden 

getrouwd zijn. Deze zondag zal in onze herinnering 

blijven. Het was hartverwarmend. Echt “Diependaal”. 

 

Janny en Joop van der Luyt en onze kinderen Jolanda 

en Cornelis.  

 

 

mailto:kerkmeester@diependaalsekerk.nl
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Avondmaalscollecten 2020 

 
Ook in 2020 is de Avondmaalscollecte voor het project 

in Myanmar, uitgevoerd door de christelijke organisatie 

Precious Stones. 

Precious Stones zet zich ongeacht hun religie in voor 

de positie van arme vrouwen en jongeren in Yangon. 

Er wordt voor hun gezocht naar werk zodat ze 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. 

In de Kerkbrink verschijnen regelmatig artikelen over 

dit project o.a. in het juni nummer j.l. en 

waarschijnlijk ook in een uitgave rond de jaarwisseling. 

De ZWO Commissie heeft daarom ook voor 2020 de 

Avondmaalscollectes voor dit doel bestemd. 

Maak het werk van Precious Stones mogelijk door bij 

de komende Avondmaalsvieringen deze collecte niet te 

vergeten. 

Alvast dank hiervoor. 

 
Barthold Reinders 
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Terugblik toerustingsmiddag COP 

 
Op 17 oktober j.l. hebben we de jaarlijkse COP middag 

(Contactgroep Ouderenpastoraat) in de 

Regenboogkerk gehouden met als thema “Laat de 

gespannen lijn maar vieren” door “Theater aan de 

Lijn”. 

Deze middag werd gegeven voor mensen die actief zijn 

in het ouderenpastoraat en/of mantelzorgers zijn. 

De drie acteurs van “Theater aan de lijn” speelden in 

totaal 4 scènes. 

Aan de hand daarvan kregen de aanwezigen een mix 

van sketches te zien en horen die eventueel in de 

mantelzorg zouden kunnen voorkomen, waarin 

serieusheid en luchtigheid als voorbeeld dienden. De 

aanwezigen werd ook gevraagd hoe hulp of andere 

dingen anders konden. Die opmerkingen werden dan 

weer in scène gebracht waardoor er een goede 

interactie tussen spelers en publiek ontstond. 

Het aantal aanwezigen viel beslist niet tegen, ruim 80 

mensen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging.  

We kunnen dan ook terugkijken op een geslaagde 

middag die herkenbaarheid en betrokkenheid 

uitstraalde. 

 

Corine Reinders 
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Besluitenlijst kerkenraad september en 

oktober 

 
De kerkenraad heeft besloten: 

-dat in Diependaalcontact onder regie van de redactie 

kleine advertenties kunnen worden geplaatst, 

waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. 

-in te stemmen met en steun te verlenen aan het 

initiatief van een aantal gemeenteleden om 

zangavonden te organiseren. 

-in te stemmen met en mee te werken aan het 

initiatief om een kerstnachtdienst te organiseren 

-in verband met het groeiende aantal kinderen in de 

dienst te kijken naar de mogelijkheden om een 

kindernevendienst te organiseren. 

 

Annemarie Biebericher, scriba 

 

 

Kopij Diependaalcontact maart 2020 

 

Uw kopij voor het volgende Diependaalcontact kunt u 

tot uiterlijk 8 februari 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  ( 1 december - 8 maart ) 

 
(onder voorbehoud) 

o. = ochtenddienst 10.00 uur        

a. = avonddienst 19.30 uur   

 

01 dec.   o. Ds. A. de Boer, Utrecht 

08 dec.   o. Ds. W. Nijsse 

15 dec.   o. Ds. G. Fredrikze, Harderwijk 

22 dec.   o. Ds. W. ten Voorde, Nunspeet 

24 dec.   a. Ds. W. Nijsse (Kerstzangdienst)  21.30 uur 

25 dec.   o. Ds. W. Nijsse (Kerst) 

29 dec.   o. Ds. J.A. van den Berg, Amersfoort 

31 dec.   a. Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort. 19.30 uur 

Gezamenlijke dienst in de Bethlehemkerk  

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

12 jan.    o. Ds. W. Nijsse 

19 jan.    o. Ds. J. Scheele Goedhart, Amsterdam 

20 jan.    a. Dhr. K. ten Voorde, week van gebed 19.30 uur 

26 jan.    o. Ds. W. Nijsse 

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

09 febr.   o. Ds. G. Mantel, Huizen 

16 febr.   o. Ds. W. Nijsse 

23 febr.   o. Ds. G. Kansen, Amersfoort 

01 mrt.    o. Ds. W. Nijsse 

08 mrt.    o. Ds. G. Mantel, Huizen 
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