Nieuws uit Vitamine G

Beste geloofsgenoten van de Diependaalsekerk,
Terwijl we dit schrijven zijn de laatste voorbereidingen voor ‘A Taste of Christmas’ in volle
gang. U vindt de flyer in deze Diependaal Contact. Vóór de zomervakantie kwamen we als
commissie al een keer bij elkaar, vertegenwoordigers uit Vitamine G en Wijkgemeente
Diependaal. De inspiratie was er toen nog niet. Maar ná de zomer … de ideeën kwamen er!
Naar onze volle overtuiging door de kracht van gebed en de Heilige Geest die ons
inspireerde.
Al jaren, op een zaterdag in de weken voor Kerst, is het zoals u ongetwijfeld weet een volle
dag gezellig druk in de Diependaalsekerk. Als wijkgemeente Diependaal en
geloofsgemeenschap Vitamine G organiseren we jaarlijks met elkaar een groot en volledig
gratis kerstevenement. Wat begon met een dinershow voor 100 mensen groeide uit tot een
kerstmarkt met meer dan 400 gasten. Elk jaar weer onder de noemer ‘A Taste of Christmas’.
Vorig jaar zagen we elkaar nog op die kerstmarkt in de Diependaalsekerk, dit jaar ontmoeten
we elkaar vanwege Covid-19 online. Want we gaan door! Het feest van de geboorte van
Jezus is een feest van licht en hoop. En dat delen en vieren we graag met u én met al onze
gasten uit Hilversum (en omstreken). We zien u allemaal graag op 12 december, online! Voor
alle informatie over het programma en om u aan te melden gaat u naar
www.atasteofchristmas.nl.

Opknappen bovenzaal
Naast alle voorbereidingen voor ‘A Taste of Christmas’ is er nog meer reuring in het
kerkgebouw: de bovenzaal wordt opgeknapt door gemeenteleden van Vitamine G. De zaal
wordt onder meer gebruikt voor de Kidskerk, de kinderdienst van Vitamine G tijdens de
vieringen elke tweede en vierde zondag van de maand, voor kinderen uit groep 1 t/m 8. De
zaal krijgt een frisse laag verf, de vloerbedekking wordt grondig gereinigd, er komt nieuwe
raambekleding én vrolijk gekleurde tafels en stoelen, in diverse maten, geschikt voor
kinderen tot en met pubers staan al in de gang te wachten tot ze kunnen worden geplaatst.
De ruimte blijft ook geschikt en inzetbaar voor andere doeleinden. We zijn de Stichting tot
behoud van de Diependaalse kerk dankbaar voor het mogelijk maken van dit project!

Oliebollenverkoop voor Stichting Laleaua
De lekkerste oliebollen koopt u dit jaar bij Ans en Evert Borgers. De bollen worden gebakken
door sterbakker Mulh uit Weesp. De opbrengst (na onkosten bakker) gaat volledig naar
Stichting Laleaua in Roemenië – bij ons allemaal bekend! U kunt uw bestelling nog plaatsen.

Uiteraard worden alle Corona-regels in acht genomen in dit project. Bel met Ans en Evert om
uw bestelling door te geven: 035 621 86 08. De uitgifte is op 30 december. U kunt de
oliebollen ophalen bij Ans en Evert thuis, maar voor 1 euro kunt u ze ook thuis laten
afleveren. Laten we met elkaar een mooi bedrag ophalen voor Stichting Laleaua, voor de
kansarme Romakinderen in Roemenië, die dankzij Laleaua opgevangen worden in de school
van de Stichting en daar allerlei activiteiten kunnen doen en ondersteund worden in het
dagelijks leven. Oók kunnen zij in de school van Laleaua kennismaken met het Evangelie. De
Romakinderen ondersteunen én lekkere oliebollen eten in één klap. Aarzel niet en bel met
Ans en Evert Borgers.

Toerustingsavond kinderwerk & geloofsopvoeding met Lucré van Putten
Op 26 januari vindt de tweede toerustingsavond plaats vanuit de Protestantse gemeente
Hilversum over kinderwerk en geloofsopvoeding. Lucré van Putten neemt ons mee in de
wereld van geloofsopvoeding (van 2 tot ca. 13-jarigen) in de kerk én thuis. Op 24 november
jl. kwamen de volgende twee onderwerpen aan de orde: ‘Kinderen en God beleven, hoe gaat
dat?’ en ‘Geloofsgesprekken met kinderen & geloof voorleven’. Op 26 januari zal de avond
gaan over: ‘Hoe houd je kinderen geboeid?’ Aanmelden voor deze avond kan tot 22 januari
via https://eventix.shop/67j87brg. Heeft u nog vragen? Stuur dan een mailtje naar Rianne
ten Voorde, verantwoordelijke voor deze avonden, rianne@vitamineg.net.

Tot slot…
In onze vorige brief in Diependaal Contact beloofden we u deze keer te vertellen over de
viering van de doop van Esmee Henstra afgelopen zomer. Maar … Annechien Cevaal heeft
Esmee geïnterviewd voor Kerkbrink – hoe mooi is het om Esmee haar ervaringen te lezen uit
eerste hand? We verwijzen u daarom graag door naar Kerkbrink voor het gesprek met
Esmee.
We hopen van harte dat het goed gaat met u allemaal. We wensen u namens Vitamine G
Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuw Jaar. En nogmaals: heel graag tot ziens 12
december, online, en naar wij hopen zo snel als mogelijk ‘in het echt’ in het nieuwe jaar. Dat
Corona in 2021 voorbij zal gaan, dat is ons gebed.
Hartelijke groet,
Kaj en Rianne ten Voorde
Voorgangers Vitamine G

