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Meditatie bij Sefanja 3
Vanaf het begin is God een God geweest die bij de
mensen wilde zijn. Hij had de wereld gemaakt om daar
te zijn. Zoals mensen een huis bouwen om erin te
wonen of een tuin om erin te zitten. Zo maakte God de
wereld om erin te zijn.
Hij wandelde met Adam en Eva in de tuin van Eden. In
de wind die door de bomen ging. Hij kwam wonen in
een tent, midden tussen zijn volk Israël. En later
verbleef hij in Jeruzalem in een tempel. Telkens was
God een God die te midden van de mensen wilde zijn.
Hij is geen God die ver weg is. Die de schepping alleen
laat. Zodat er alleen maar materie zou zijn. Hij is in
deze wereld. En daar ontmoeten wij Hem. Soms,
plotseling, als onze ogen open gaan. Vaak lopen we
aan Hem voorbij. Zoals je door een straat loopt die je
goed kent. Je kijkt niet op of om. Het is allemaal zo
bekend. Maar kijk je goed om je heen dan zie je in je
eigen straat van alles wat je nog nooit gezien had. Je
kijkt met nieuwe ogen naar een nieuwe straat. Zoiets
doen we met Advent. We kijken opnieuw om ons heen.
Met een frisse blik. Op zoek naar het komen van God.
Waar is Hij in ons midden?
‘De Heer is in haar midden’, zegt Sefanja over de stad
Jeruzalem, ‘Hij is rechtvaardig, Hij doet geen onrecht.
Iedere ochtend wanneer het licht wordt spreekt Hij
recht, en nooit ontbreekt Hij.’ Maar eigenlijk zit
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Jeruzalem niet op de Heer te wachten. Het is een
‘opstandige, bezoedelde, geweldadige stad’. De Heer
en Jeruzalem staan lijnrecht tegenover elkaar, zoals
recht en onrecht, of als licht en duister. De mensen
staan tegenover God.
En dat is niet alleen iets van toen. Hoewel we de taal
van de profetie misschien vreemd vinden klinken. Er is
natuurlijk ook vandaag van alles dat lijnrecht staat
tegenover het recht van God. Ik zou allerlei
voorbeelden kunnen noemen over het onrecht in de
wereld. Maar het is denk ik belangrijker om naar
onszelf te kijken. Naar ons eigen leven. Want wie
herkent niet het kwaad in zijn eigen leven? Ieder mens
heeft in zichzelf toch een bron waar egoïsme en
jaloezie en geweld uit opwellen. Er is ook iets in ons
dat lijnrecht tegenover God staat. Waarvoor God niet
welkom is.
‘God breekt er doorheen’, zegt Sefanja. Het zijn
krachtige woorden die hij dan gebruikt: toorn, laaiende
woede en vuur. Het laat zien dat het kwaad niet iets
kleins is. Iets wat er toch ook een beetje bij hoort.
Waarover je je schouders ophaalt en zegt: ‘niets aan
te doen’. God doet er wat aan. Hij roeit het uit. En dat
is bedoeld als een belofte. Als iets moois. Want zo is
het goed. Als je haat, je jaloezie, je egoïsme, je
uiteindelijk niet in de greep kunnen houden.
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Dat is de belofte van Advent. Het komen van God met
oordeel. En ik hoop en bid dat wie dit komen nodig
heeft het zal ervaren in deze tijd.
‘De Heer, je God zal in je midden zijn’, zegt Sefanja,
‘hij is de held die je bevrijdt, Hij zal vol blijdschap zijn,
verheugd over jou, in zijn liefde zal Hij zwijgen, in zijn
vreugde zal hij over je jubelen.’
De toon van de profetie is veranderd. De Heer komt
naar zijn volk. Om in haar midden te zijn. Zoals Hij
altijd al had gewild. Ik vind het een van de
ontroerendste beelden uit de Bijbel. God die blij is.
Uitgelaten van vreugde. Waarover? Over u… over mij…
Hij komt niet terug op wat er allemaal beter had
gekund. Op wat er aan ons nog moet verbeteren. Nee
in zijn liefde zwijgt Hij. En hij jubelt.
Het is een belofte dat het goed zal zijn tussen God en
de mensen. Het zal goed zijn tussen God en uw hart.
Vrede met God. En dát ervaren is het beste in het
leven. Dat is waar God je voor maakte. Om bij hem te
zijn. Onrustig is ons hart in ons, tot het rust vindt in
God.
De wegen van ons leven zijn onbegrijpelijk. Het goede
van onze liefde en het kwade van onze haat lopen door
elkaar heen. We willen het goede doen, maar we doen
het niet. Er overkomen ons dingen die we niet hadden
verwacht. Goede dingen en kwade dingen. En het
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leven kabbelt soms jarenlang voort, zonder dat er veel
gebeurt. Je zou God erbij vergeten.
Maar God is een God die in ons midden wil zijn. Die bij
ons wil komen. En zo komt Hij ook. Soms.. Plotseling..
Hij komt en we merken dat het kwade in onszelf begint
weg te kwijnen. Zoals sneeuw voor de zon wegsmelt.
Zo smelt het kwaad in ons weg bij het komen van God.
En we merken een onbekende, nieuwe blijdschap. De
vreugde van God.
God is een God die in ons midden wil zijn. Het werd
nog maar eens duidelijk toen er een Joods meisje was
uit Nazareth, dat een woord van de profeten hoorde:
‘de maagd zal zwanger zijn, en een Zoon baren en
men zal hem de naam Immanuël geven’. Immanuël..
dat betekent: God is bij ons. Zo kwam God echt bij
ons: als een mens. Hij is een van ons geworden. En zo
is Hij blijven komen tot op de dag van vandaag in de
persoon van Jezus Christus.
In Advent kijken we opnieuw om ons heen. Met een
frisse blik. Op zoek naar het komen van God. En ik
nodig u uit om hier de komende weken rond Kerst tijd
voor te nemen. Om een kwartiertje op een rustige plek
te gaan zitten. Te bidden en opnieuw naar je leven te
kijken en je af te vragen: Waar ontdek ik God in mijn
leven? En waar hoop ik dat God erbij komt? Zó,
hopend en biddend gaan we naar het Kerstfeest.
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Uit de werkkamer
In de consistorie van de kerk gaan nog steeds elke
week een paar keer het licht en de verwarming aan. Ik
strijk er dan weer neer om aan het werk te gaan voor
deze mooie gemeenschap. Voorbereiden van diensten
en activiteiten, bellen met oudere gemeenteleden en
bezoeken. Het is een vreemde ervaring als dominee
dat je de ene helft van je gemeente bijna elke week
wel ziet in de kerk of bij activiteiten, terwijl je van de
andere helft alleen nog de stem hoort via de telefoon.
We hopen dat het allemaal niet te lang meer duurt
voordat we allemaal geprikt en wel weer samen
kunnen zingen. En tot die tijd houden we contact op de
manieren die kunnen.
We doen allemaal ons best om positief te zijn. Zo heb
ik zelf ook een aantal dingen die me fit en fris houden.
Wandelen in het bos of over de hei, platen kopen in
het platenwinkeltje aan de Neuweg en ze luisteren op
mijn nieuwe, tweedehands platenspeler, een half
uurtje stil zitten op een meditatiekussen met een kaars
erbij, een vriend op bezoek, en Aikido trainingen op
dinsdag- en vrijdagavond. U zult ook wel zo uw
gewoonten hebben om goed voor uzelf te zorgen.
Want dat is wel echt belangrijk in deze tijd. Zorg goed
voor uzelf!
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En laten we ook goed voor elkaar zorgen. Zeker in de
donkere maanden die nu aanbreken. Even een kaartje,
een belletje, een bloemetje. Zo komen we er met
elkaar wel doorheen. In vertrouwen op de God die
voor ons zorgt, ook vandaag!
Met een hartelijke groet,
Ds. Willem Nijsse

Levende Adventskalender
De Levende Adventskalender laat het licht niet
uitdoven!
Op initiatief van de Bethlehemkerk gaat de Levende
Adventskalender dit jaar in Hilversum en Nieuw
Loosdrecht op reis langs 23 locaties. Opnieuw is er een
lichtsnoer van adressen dat de donkere
decembermaand verlicht. Kerken, buurthuizen, het
Raadhuis, Grand Café Nieuw Zuid en het Klusklooster
zetten hun deuren open voor een warme ontmoeting
tussen buurtbewoners. Ook wij doen daaraan mee!
Juist in een tijd waarin veel initiatieven niet als
vanouds mogelijk zijn, zoeken we nieuwe wegen om
met elkaar in contact te blijven en ervaringen te delen.
Vanzelfsprekend met oog voor de veiligheid van alle
deelnemers. Door het open huis dit jaar op ruime
locaties te organiseren, kunnen we de RIVM-richtlijnen
goed waarborgen. Ook als wat meer afstand
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noodzakelijk is, blijven we heel graag met elkaar in
contact. Laten we samen het licht doorgeven!
Elke dag in de adventstijd kunt u terecht op
verschillende locaties in Hilversum. U vindt alle locaties
en openingstijden op www.levendeadventskalender.nl.
De Diependaalse kerk is open op de volgende
momenten:
1 december 10.00-12.00 uur
4 december 14.30-16.30 uur
10 december 14.30-16.30 en 19.30-21.00 uur
15 december 10.00-12.00 uur
Deelname is gratis. Voorafgaande aanmelding is niet
nodig en u mag zo vaak een open huis bezoeken als u
wilt. We kijken erg uit naar uw komst en hopen op
veel warme ontmoetingen!
Kijk voorafgaand aan uw bezoek op de website
www.levendeadventskalender.nl voor het laatste
nieuws over de openstellingen en de actuele
coronamaatregelen.
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A Taste of Christmas 2020 – 12 december
Graag vertellen wij u hoe A Taste of Christmas er dit
jaar uit komt te zien en hoe u hieraan kunt bijdragen.
We hebben dit jaar – ingegeven door de
omstandigheden – gekozen voor een ‘theaterprogramma’, dat volledig digitaal te volgen is.
’s Middags is er een programma speciaal ingericht voor
kinderen en tieners. De Zandprinses (Rosa van de
Vijver) zal een show geven waarbij met behulp van
tekeningen in zand het kerstverhaal aan kinderen
wordt verteld. Daarna zal zij een workshop geven
waarbij de kinderen vanuit huis zelf een tekening in
het zand zullen maken. Kinderen, en hun ouders,
worden via flyers en advertenties uitgenodigd zich
vooraf aan te melden en krijgen dan een goodiebag
thuisbezorgd. Daarin zitten, naast al het benodigde
materiaal voor de workshop, ook andere leuke spullen
en informatie over de Diependaalse kerk en Vitamine
G.
’s Avonds is er een programma dat op volwassenen is
gericht. Het zal een combinatie zijn van live muziek,
een vertelling en een quiz waarmee iets te winnen
valt. Ook deze mensen zullen zich moeten aanmelden
en krijgen vooraf een goodiebag thuisbezorgd. In de
goodiebags ontvangen de kinderen en de volwassenen
naast het programma ook een Lukas-evangelie en
ander informatiemateriaal. Ons doel en verlangen met
A Taste of Christmas is om mensen op een
11

laagdrempelige manier (opnieuw) te laten
kennismaken met het kerstevangelie en met de kerk.
Zoals u afgelopen jaren wellicht al gewend bent, zal
ook deze editie van A Taste of Christmas alles worden
aangepakt met het oog op kwaliteit. Zo laten we
speciaal voor deze gelegenheid linnen tassen
bedrukken met een afbeelding met een beeldverhaal
(ontworpen door Astrid Meulenberg, lid van Vitamine
G) en zoeken we de samenwerking met professionele
cameramensen. Zo hopen we ook op afstand te laten
zien wat kerst voor ons betekent en dat we mensen
graag – dit keer online – in ons midden verwelkomen.
Ondersteuning zoeken we dit jaar niet zozeer in
praktische hulp op de dag zelf (doordat we geen
gasten in de kerk zullen ontvangen is daar veel minder
te doen). Wel is uw hulp meer dan welkom in de
voorbereiding en de financiële investering. Wilt u graag
meehelpen in de voorbereiding – bijvoorbeeld door
flyers rond te brengen en goodiebags te bezorgen –
meldt u dan aan bij Maurice de Jong
(maurice@diependaalsekerk.nl). Wilt u graag financieel
bijdragen? Dat kan door een gift over te maken naar
de wijkkas via NL 33 RABO 0373 7225 16 met in het
opmerkingenveld “ATOC 2020”. Let op: iedereen die A
Taste of Christmas sponsort voor een minimumbedrag
van 15 euro ontvangt zelf ook de leuke katoenen
designtas.
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Doordat alles dit jaar volledig digitaal wordt verzorgd
kunnen we een onbeperkt aantal mensen bereiken.
Nodig dan ook vooral, net als andere jaren ook al
mogelijk was, vrienden en bekenden uit om deel te
nemen. En uiteraard bent u zelf ook van harte welkom.
Namens de A Taste of Christmas organisatie,
Rianne ten Voorde, Lianne de Jong, Maurice de Jong
en Kaj ten Voorde.

Top 2000 kerkdienst 2020
Vrijdag 18 december om 20.30 uur is de Top 2000viering: “It’s a wonderful world”. Een actueel thema,
gezien alle gebeurtenissen het afgelopen jaar. Rondom
dit thema zijn heel veel mooie songs te vinden. Bands
die met weemoed over onze wereld zingen of juist
songs die vol staan van hoop. Natuurlijk is er ook een
mogelijkheid om te stemmen. Dit jaar kan er gekozen
worden uit een speciale Hilversumse lijst.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Dit jaar zullen
de bands Nice Choice, bekend via de Bethlehemkerk,
en Home, bekend voor de bezoekers van Vitamine G,
komen spelen. Vanwege de corona gaan we online.

13

Kerst
We hebben dit jaar weer twee diensten met Kerst. Een
Kerstavonddienst 24 december om 21.30 uur en een
Kerstochtenddienst 25 december om 10.00 uur. In
beide diensten is ds. Willem Nijsse de voorganger.
Vanwege het maximaal aantal kerkgangers is het
verplicht om u aan te melden voor deze diensten.
Aanmelden kan via de website van de kerk,
www.diependaalsekerk.nl. U kunt zich aanmelden door
in de agenda de betreffende dienst aan te klikken.
Daar vindt u de link voor het aanmelden. Als het u zelf
niet lukt om aan te melden is er wellicht iemand in uw
omgeving die het voor u kan doen. Als het niet lukt
kunt u contact opnemen met ds. Nijsse. Beide diensten
zijn zoals gewoonlijk ook thuis te volgen via
www.kerkdienstgemist.nl.
Kerstavonddienst 24 december 21.30 uur
Soli Deo gloria! Ds. W. Nijsse verzorgt op deze avond
o.a. de meditatie. De organist is Rob van Roon. Aan
het einde van de dienst wordt er een collecte
gehouden voor een project van Kerk in Actie, te
weten:”Een stabiel thuis voor kinderen”.
Voor actuele informatie over de Kerstavonddienst
verwijzen wij u naar de website van de Diependaalse
kerk en de afkondigingen in de kerkdiensten.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Adri Ruarus, telefoon: 035–7731816.
Kerstochtenddienst 25 december 10.00 uur
We luisteren op de kerstochtend naar het verhaal van
de geboorte van Jezus. We horen mooie kerstmuziek.
Voor deze dienst vragen we u om een mooie
kerstgroet of kerstwens in te spreken en het
audiobestand te mailen of appen naar
ds. Willem Nijsse. We maken daar dan een
audiobestand van dat we in de dienst afspelen.
Zo horen we elkaar toch, ook als we elkaar niet zien en
ontmoeten. Als het u zelf niet lukt om een boodschap
in te spreken mag u komen naar het inspreek
spreekuur. Dat is 15 december om 12.00 uur in de
consistorie van de kerk. Daar kunt u dan uw kerstgroet
komen inspreken zodat we die met kerst ook kunnen
laten horen. Iedereen van harte welkom!
We hopen op veel mooie groeten.
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Week van gebed
17-24 januari doen we als Diependaal opnieuw mee
met de jaarlijkse week van gebed, samen met een
aantal kerken uit Hilversum. Het thema is een
Bijbeltekst uit Johannes 15 die gaat over een wijnstok,
met ranken waaraan druiven groeien. We ontdekken in
de week van gebed wat Jezus met dit verhaal bedoelde
en wat het voor ons betekent. We zien ernaar uit om
als gelovigen in Hilversum samen in gebed te zijn. Zo
groeien we in onze relatie tot God en de
verbondenheid met elkaar.
Het is vanwege de Coronamaatregelen nog niet
duidelijk hoe de week van gebed er dit jaar praktisch
uit gaat zien. We zullen u tegen die tijd op de hoogte
brengen via afkondigingen, de website van de kerk en
Kerkbrink.

Actie Kerkbalans 2021
In januari zullen alle leden van de Diependaalse kerk
(en alle andere PgH-kerken) weer een uitnodiging
ontvangen om mee te doen met Actie Kerkbalans.
Actie Kerkbalans is al jaren dé manier waarop leden
hun financiële bijdrage aan de kerk kenbaar kunnen
maken. Bij deze uitnodiging zal ook een brief
meegestuurd worden waarin meer uitleg wordt
gegeven over waar deze bijdrage voor ingezet zal
worden.
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Het is ook mogelijk om digitaal een uitnodiging voor
Actie Kerkbalans te ontvangen. Wanneer u deze
afgelopen jaren nog per post ontving, maar dit jaar
liever digitaal wenst te ontvangen vernemen wij dit
graag van u.
U kunt dit kenbaar maken door een e-mail te sturen
aan kerkrentmeester@diependaalsekerk.nl. Door
digitaal mee te doen voorkomt u een flinke
hoeveelheid papier en hebben de vrijwilligers die de
verzending verzorgen er minder werk aan.
Mocht u geen uitnodiging ontvangen en wel bij willen
dragen, dan verzoeken wij u vriendelijk om via eerder
genoemd e-mailadres contact op te nemen
Voor wie meer inzicht wil krijgen in de financiën van de
Diependaalse kerk en de PgH organiseert de
kerkenraad een gemeenteavond op dinsdag 5 januari
2021 vanaf 20.00 uur in de kerkzaal. Daar zal ook
ruimte zijn voor alle vragen die over de financiën gaan.
Opgave vooraf is niet nodig, tenzij de Coronamaatregelen daar tegen die tijd om vragen. De laatste
informatie hierover volgt op de website en in de
afkondigingen.
Namens de kerkrentmeesters,
Maurice de Jong
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Hoopvol leven – Tafelgesprekken voor
denkers, zoekers en twijfelaars (voorjaar 2021)
Wijkgemeente Diependaal en Vitamine G organiseren
in voorjaar 2021 de cursus Hoopvol leven. De cursus is
onderdeel van een tweeluik. Over de tweeluik, die is
ontstaan in de Amsterdamse, missionaire
geloofsgemeenschap Via Nova, zegt Gert-Jan Roest,
schrijver van de cursussen: ‘Door de diepgang en de
vernieuwende manier van denken over het christelijk
geloof is de cursus ook heel geschikt voor mensen die
binnen de kerk zijn opgegroeid, maar rondlopen met
vragen of vastlopen in de patronen van de
overgeleverde traditie.’ In de cursus Hoopvol leven –
die acht bijeenkomsten beslaat – maak je op
verfrissende en verdiepende manier kennis met het
christelijk geloof als een weg om te ontdekken hoe je
hoopvol in het leven kunt staan. De cursussen vinden
in huiskamersetting plaats, rondom een maaltijd (mits
de Corona-maatregelen dat toelaten).
-

Donderdagavond
Donderdagavond
Donderdagavond
Donderdagavond
Donderdagavond
Donderdagavond
Donderdagavond
Donderdagavond
Donderdagavond

14 januari (open intro-avond)
21 januari (avond 1)
28 januari
4 februari
11 februari
18 februari
4 maart
11 maart
18 maart (avond 8)
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Tijdstip, locatie en mogelijkheid voor een maaltijd zijn
afhankelijk van de dan geldende maatregelen. Meer
informatie/aanmelden: Willem Nijsse
(predikant@diependaalsekerk.nl) of Kaj ten Voorde
(kaj@vitamineg.net), aanmelden kan uiterlijk tot en
met 15 januari.
De tweede cursus (zomer of najaar 2021) is getiteld
Open leven. In deze tweede cursus ga je op een
inspirerende en uitdagende ontdekkingstocht, met het
Onze Vader als leidraad, om te ervaren hoe het is om
de weg van en met Jezus te gaan. De tweede cursus is
een vervolg op de eerste, maar voor mensen die
basiskennis hebben van het christelijk geloof kan hij
ook los worden gevolgd.

Kopij Diependaalcontact maart 2021
Kopij voor het volgende Diependaalcontact kunt u tot
17 februari mailen naar kopij@diependaalsekerk.nl.
Het is ook mogelijk deze toe te zenden aan
Theo Biebericher, Stieltjeslaan 9, 1222 RC Hilversum.
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De kracht van (volhardend) gebed
We leven in een moeilijke tijd, in een wereld die – in
allerlei opzichten – op z’n kop staat. We voelen ons
dan vaak zo machteloos … maar dat zijn we niet!
In zijn preek van begin vorig jaar, haalde ds. ten
Voorde uit Nunspeet twee voorbeelden aan van
mensen die de nood van hun omgeving zagen en
daarvoor volhardend gingen bidden. Het ene voorbeeld
ging over vier jongelui in Ulster, het andere over twee
zussen van in de tachtig op de Hebriden. In beide
gevallen volgde - na langere tijd volhardend bidden en
pleiten op Gods beloften - een opwekking en velen
kwamen tot geloof.
Deze voorbeelden raakten mij. Ik was onder de indruk
en het deed mij beseffen dat het dienen in Gods
Koninkrijk voor ons zó binnen handbereik ligt, nl. door
te gaan bidden en de situatie van ons land met
volharding bij God te brengen. God wil ook ons land
herstellen en genezen, als wij ons verootmoedigen,
gaan bidden, Zijn aangezicht zoeken en ons bekeren
van boze wegen. Dat staat in 2 Kronieken 7: 14
(NBG): En Mijn volk waarover Mijn Naam is
uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en
zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze
wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde
vergeven en hun land herstellen.
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God heeft in het gebed iets heel krachtigs aan ons
gegeven! Dat moeten we niet onderschatten! In
Jacobus 5:16 staat ‘Het gebed van een rechtvaardige
vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.’
Hoe krachtig dat gebed is, wordt heel mooi
geïllustreerd door het boekje ‘Een rijke oogst’ – De
opwekking in Schotland in 1742 van L.J. van Valen
(uitgeverij J.J. Groen en Zoon; 1993), dat ik lees. Het
is ook op internet te lezen via www.theologienet.nl.
Ik las over Cambuslang, een klein arbeidersdorpje in
Schotland, over een kerkgemeenschap, die het - om
verschillende redenen - 16 jaar zonder herder en
leraar had moeten stellen. Na die 16 jaar kwam er een
dominee: William Mac-Culloch. De man was slim, maar
(ik citeer) ‘Nu golden zijn gaven van geleerdheid in het
geheel niet voor zijn preektrant, want hij sprak erg
saai.’ De omstandigheden waren moeilijk, er was grote
onwetendheid en onverschilligheid bij de mensen, er
waren te weinig ouderlingen en er was grote
onenigheid in de kerkenraad.
Er gebeurde heel veel en het voert te ver om dat nu
allemaal hier neer te zetten, maar Gods Geest ging op
een gegeven moment krachtig werken in Cambuslang.
Ik citeer weer: ‘De toeloop naar de kerkdiensten
vermeerderde. Mac-Cullochs saaie preektrant was niet
langer een drempel om hem te horen. De Heilige Geest
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zette hem aan om met ernst en grote aandrang de
zaligheid op het hart te drukken. Het volk luisterde
met ongewone aandacht naar zijn preken. De
bouwvallige kerk werd steeds voller en na enige tijd
moest een aantal bij de ingang staan. Zodra het weer
het toeliet, week Mac-Culloch uit naar buiten. In het
"amfitheater" van het diepe dal aan de zijkant van het
kerkhof, zette hij zijn preekstoel neer om het Woord
aan de vele hongerige zielen te verkondigen. Hier
preekte hij maandenlang voor het volk dat zich op de
groene steile hellingen had neergevleid.’ En wat
verderop in het boek ‘De laatste zondagen waren
negen- of tienduizend zielen onder zijn gehoor
geweest. Het dal naast zijn kerk zag zwart van het
volk. Dagelijks preekte hij het Evangelie van het kruis.
De Heere had grote wonderen gedaan in Cambuslang.’
Het hoogtepunt moest echter nog komen! Op 11 juli
1742 werd het Heilig Avondmaal gevierd. Ik citeer
opnieuw: ‘Het was een zomerse dag, toen de heilige
Dis stond aangericht. Twee houten "preaching tents"
[tenten voor de prediking] werden in het dal
neergezet. Zo schreef Whitefield [een Engelse
Evangelist, die op meerdere plaatsen in Schotland en
hier nu ook in Cambuslang grote scharen toesprak
over het Evangelie]: "Personen van alle delen
stroomden toe en velen gingen of overtuigd, of tot God
bekeerd naar huis. Een glooiing of heuvel, nabij de
pastorie van Cambuslang, bleek door de
Voorzienigheid te zijn gevormd om zulk een grote
22

vergadering te kunnen bergen. Het volk zat tot twee
uur in de morgen stil om de preken aan te horen,
zonder zich iets van de weersomstandigheden aan te
trekken"’ en iets verderop stond: ‘Naar schatting
waren er 1700 avondmaalgangers en volgens
sommigen volgden 30.000 mensen de plechtigheid.’
Normaal gesproken werd in Schotland eens per jaar
het Heilig Avondmaal bediend. De viering duurde
meerdere dagen. In dat jaar (1742) werd een maand
later opnieuw een Avondmaalsviering gehouden. Nog
meer mensen dan een maand daarvoor, kwamen van
heinde en verre naar Cambuslang om de preken te
horen en de plechtigheid te volgen. Ik viel – bij het
lezen van dit boekje – van de ene verbazing in de
andere. Zo werden er bv. in vier dagen tijd – door
verschillende predikanten – 17 preken gehouden. Het
was 1742, er was geen elektriciteit en toch kon
iedereen het goed horen!
Ik ben nu even met zevenmijls laarzen door het
verhaal gelopen, waarin echt zoveel gebeurt en
waarover nog zoveel gezegd zou kunnen worden. Ik
weet verder nog niets van opwekkingen en het is de
eerste keer, dat ik daarover een boekje lees. Het viel
mij echter al snel op, dat er twee dingen belangrijk
waren voor zo’n geestelijke herleving: de Bijbel is
Gods Woord en het volhardend in gebed pleiten op Zijn
beloften.
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Ik heb met grote verbazing en verwondering gelezen
over het grote werk dat God daar deed. Het is ook een
bemoediging voor ons, want als God toen zulke grote
dingen kon doen, dan kan Hij dat vandaag ook! God is
niet veranderd en Hij is nog steeds de Almachtige
Vader, voor wie niets te wonderlijk is. Hij wil wel dat
wij daarom met volharding vragen. Hij nodigt ons in de
Bijbel telkens uit, zoals in Psalm 81: 11 (NBG). Daar
staat ‘doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen’ en
Jeremia 33: 3 (NBV): Roep Mij aan, en Ik zal je
antwoorden, Ik zal je grote, wonderlijke dingen
bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.
Wat zou het prachtig zijn, als – in ons ontkerkelijkte
land - veel mensen tot Jezus zouden komen … en dat
ligt ‘binnen handbereik’ (met de kanttekening dat God
Zijn beloften vervult op Zijn tijd en Zijn wijze)!
Het is belangrijk om te bidden dat meer Christenen
weet krijgen van de belofte van God, dat Hij ons land
wil herstellen, als wij doen wat Hij van ons vraagt en
dat de harten, de oren en de ogen van gelovigen
daarvoor worden geopend.
Bidt u mee?
Arja Biebericher
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Ook zo‘n zin in een lekkere Oliebol ?
Daar zorgen wij voor! Wederom is er een OliebollenAktie waarvan de opbrengst gaat naar de stichting
Laleaua, die werkt in Roemenië onder de Roma
kinderen. Bij velen van u wel bekend.
Deze heerlijke oliebollen worden weer gebakken door
Bakker Mühl uit Weesp. En u weet vast nog wel dat dit
de lekkerste bollen uit het Gooi zijn.
We kunnen ze aanbieden voor dezelfde prijs als in
2019: 5 enorme bollen voor € 5,-- en 11 voor € 10,--.
De oliebollen kunnen op 30 december gehaald worden
tussen 11 en 15 uur op de JP Coenstraat 28.
De Corona-regels worden natuurlijk in acht
genomen.
Heeft u nog vragen of wilt u bestellen ? Dat kan
telefonisch of per e-mail (ansborgers@hotmail.com,
tel.0356218608 / 064004761)
Wij bevelen deze actie van harte bij U aan.
Evert & Ans Borgers
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Nieuws van de Stichting Diependaal
De ringleiding in de kerkzaal is vernieuwd. De kosten
zijn gedeeld, te weten 50% ten laste van de wijkkas
en 50% ten laste van de Stichting.
Plannen voor de komende jaren
De komende jaren zijn er meerdere punten waar we
als Stichting Diependaal graag aandacht aan willen
geven. Hieronder een aantal aandachtsgebieden:
Akoestiek achterzaal
Door de aanpassingen van de afgelopen jaren (glazen
tussenwand en nieuwe afscheiding met de
kinderruimte) is de akoestiek in de achterzaal flink
veranderd. Er zit veel meer galm in de ruimte, die tot
vervelende situaties leidt. We zijn in gesprek met een
partij die gespecialiseerd is in het voorkomen van galm
door panelen in het plafond aan te passen.
Waarschijnlijk is het verschil op korte termijn
merkbaar.
Glas in lood aan de voorkant van de kerk
Het glas-in-lood aan de voorkant van de kerk is aan
een flinke opknapbeurt toe. We willen bij de reparatie
van de raampartijen direct gebruik maken van de
mogelijkheid om het glas-in-lood in dubbelglas te laten
verwerken. De isolatiewaarde gaat dan met grote
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stappen vooruit én het is veel beter schoon te houden.
We verwachten dit in het voorjaar van 2021 te laten
uitvoeren door een specialist uit de regio.
Verwarming
De verwarming van de diverse ruimten aan de
achterkant van het gebouw leidt al langer tot
hoofdbrekens. Hoe zorgen we ervoor dat alle ruimten
comfortabel verwarmd kunnen worden zonder dat er
meer gas verstookt wordt dan nodig? Het blijkt tevens
dat de radiator in de achterzaal minder efficiënt werkt
dan gedacht.
Daarom worden alle ruimten voorzien van een eigen
thermostaat en kunnen we daarmee de temperatuur in
alle ruimtes beter controleren. Ook wordt de radiator
in de achterzaal vervangen door twee efficiëntere
elementen. De verwachting is dat dit voor de zomer
gereed zal zijn.
Schilderwerk
Het schilderwerk rondom de kerk verdient op korte
termijn aandacht. Dat zijn vooral de grotere klussen
die niet zo makkelijk door het klussenteam op te
pakken zijn. Denk aan het lakwerk van de
buitendeuren en de grote hoge raampartijen aan de
zijkanten van de kerkzaal. We zijn bezig om offertes
op te vragen en het werk over de komende jaren te
verdelen.
Dubbelglas achterzaal
De achterzaal heeft 5 grote ramen met enkel glas. Het
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zou natuurlijk veel beter zijn als daar dubbel glas
wordt geplaatst. Dat zal echter niet gaan in de huidige
stalen kozijnen en de plannen liggen er om deze
kozijnen te vervangen in de gelijke vorm als nu in de
kinderruimte is aangebracht. Dat doet recht aan het
ontwerp van het gebouw én biedt de mogelijkheid tot
betere isolatie en ventilatie. Wanneer dit uitgevoerd
kan worden is op dit moment nog niet bekend.
U kunt zich voorstellen dat bovenstaande plannen veel
geld gaan kosten. De financiën van de Stichting zijn op
orde, en jaarlijks schommelen we financieel zo rond
het nulpunt. Echter zien we de giften ook wel wat
teruglopen en nu we voor grote kosten staan zou het
fijn zijn als u aan ons denkt bij het toekennen van uw
giften voor de komende periode.
Verantwoording van de ontvangsten
INGBANK
25/8
25/9
1/10
1/10
1/10
1/10
25/10
Totaal

ABN/AMRO
25/8
28/8
25/9
28/9
26/10
28/10
2/11
2/11

€ 10,00
- 10,00
- 100,00
- 100,00
- 100,00
- 100,00
- 10,00
€ 645,00

Alle gevers hartelijk dank.
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€
-

30,00
25,00
30,00
25,00
30,00
25,00
25,00
25,00

Uw giften zijn van harte welkom op:
NL89INGB0000431426
NL72ABNA0491273630
t.n.v. Stichting tot behoud van de Diependaalse kerk of
in de groene bussen.
Atie van Woerekom
Hyacintenlaan 55
1215 BB Hilversum
Tel. 035-6216187

Uitwerking beleidsplan PgH
Afgelopen maanden is er veel gecommuniceerd over
het nieuwe beleidsplan 2020-2025 van de PgH
(Protestantse gemeente te Hilversum, waar wij samen
met 5 andere kerken deel van uitmaken). Voor de
liefhebber is dat beleidsplan te downloaden van de
PgH-website (www.protestantshilversum.nl).
Om hierover met elkaar in gesprek te gaan zijn er 36
vragen geformuleerd waar elke wijkgemeente
antwoorden op mag formuleren. Aan de hand daarvan
worden de verdere acties die uit het beleidsplan
voortkomen vormgegeven.
Als Diependaalse kerk zullen we eerst met een aantal
leden van de kerkenraad gaan praten over de
onderwerpen en trachten een antwoord te formuleren.
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Op een later moment, ergens in januari/februari zullen
er gemeenteavonden worden georganiseerd om er als
gehele wijkgemeente over te praten en definitieve
antwoorden te creëren. Informatie over deze
gemeenteavonden volgen later via afkondigingen,
website en Kerkbrink.
Ook vanuit de PgH zal er een en ander
gecommuniceerd gaan worden over deze 36
vraagstukken. Het is fijn wanneer u hier kennis van
neemt. Eventuele vragen die dat oproept mag u stellen
aan ondergenoemde kerkenraadsleden.
Namens de kerkenraad,
Anja van Capelle / Annemarie Biebericher / Maurice de
Jong / Tom Mantel

Ringleiding
De ringleiding in de kerk is een onzichtbare installatie,
maar voor slechthorenden een fantastische manier om
de dienst beter te kunnen volgen. Zonder de techniek
helemaal uit te diepen: Er loopt onder het middelste
deel van de kerkzaal een signaal dat opgepakt kan
worden door vrijwel alle gehoorapparaten. Dat signaal
komt direct van de microfoons, zodat er zonder galm
en ruis de dienst te luisteren is.
Echter was deze installatie al heel oud. De laatste
jaren was er vrijwel geen duidelijk signaal meer
beschikbaar. Afgelopen november is de installatie
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volledig vernieuwd, en moet alles weer luid en
duidelijk op te vangen zijn voor iedereen met een
gehoorapparaat.
Mocht u toch nog moeite ondervinden om het signaal
van de ringleiding op te vangen, neem dan even
contact op met ondertekende.
Namens de kerkrentmeesters,
Maurice de Jong
06-52633290

Collectes in Corona-tijd
Het is goed onze zegeningen te tellen! Wat dat betreft
is het een grote zegen, dat we in de afgelopen
maanden de kerkdiensten weer hebben kunnen
openstellen voor gemeenteleden. Daarnaast is en blijft
het fijn, dat de diensten ook via internet kunnen
worden meegevierd en beleefd.
Inmiddels zijn ook de ‘fysieke’ collectes weer gestart.
Zij het in aangepaste vorm, maar het is belangrijk dat
dit ook weer kan. Collecteren is immers een wezenlijk
onderdeel van de eredienst.
Zoals u weet is er na de eerste maanden van lockdown
‘een grote collecte’ gehouden, om zodoende de doelen,
waarvoor normaal gesproken in de dienst zou worden
gecollecteerd, alsnog te kunnen steunen. Hier is veel
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gehoor aan gegeven! De kerkrentmeesters hebben
inmiddels voor een goede verdeling gezorgd.
Het ziet er echter naar uit, dat we voorlopig nog niet
zonder restricties en maatregelen met elkaar in de
dienst aanwezig kunnen zijn. Dit betekent dat in de
aankomende tijd slechts een beperkt aantal mensen
mee kan doen aan de fysieke collecten.
Graag zou ik daarom de gemeenteleden, die thuis
meeluisteren, willen vragen of u wellicht zou willen
nadenken over het geven van een gift aan de doelen
waarvoor tijdens de diensten in de aankomende tijd
wordt gecollecteerd.
De eerste collecte heeft altijd een diaconaal doel,
onder meer de diaconie van de PgH, een doel van Kerk
in Actie of een van de twee diaconale doelen die onze
wijkgemeente steunt: ‘Inloophuis Wording’ en
‘Stichting Laleaua’.
De tweede collecte is altijd bestemd voor de
plaatselijke kerk. De derde collecte is voor wisselende
doelen. Dit doel wordt wekelijks in de dienst benoemd.
Voor gegevens over de collectedoelen kunt u contact
opnemen met Maurice de Jong voor
‘kerkrentmeesterlijke zaken’ of ondergetekende voor
de diaconie. Ook kunt u op de website de benodigde
gegevens per collecte vinden.
Annemarie Biebericher
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Bericht vanuit de AK
In de afgelopen periode hebben de voorzitter en de
scriba afscheid genomen van de Algemene Kerkenraad
(AK) van de PgH. We zijn erg dankbaar voor het werk
wat ze in al die jaren verzet hebben. Helaas is er nog
geen vervanging gevonden. Het voorzitterschap wordt
nu tijdelijk waargenomen door ds. E. van Halsema en
het scribaat wordt ook deels door hem gedaan en
deels door de andere leden van de AK. Dit is geen
ideale oplossing en we zijn dan ook naarstig op zoek
naar een nieuwe scriba en voorzitter om de continuïteit
te kunnen waarborgen.
Daarom wil ik graag de vraag neerleggen of er iemand
uit onze gemeente geschikt is voor een van de
functies. Mocht u zich aangesproken voelen of meer
informatie willen, dan kunt u contact met mij
opnemen: tom@diependaalsekerk.nl
Met vriendelijke groet,
Tom Mantel

De Bijbel-In
De Bijbel-In is verhuisd. U kunt hen sinds 1 oktober jl.
vinden in de Schoutenstraat 15, tel.: 035-6214674.
Goed om te weten!
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Stand van zaken SOV
In het Diependaalcontact van afgelopen juni heb ik
geschreven dat de vakantieweek voor ouderen in
Doorn, die in de week van de afgelopen maand
september gehouden zou worden, geen doorgang kon
vinden i.v.m. het coronavirus.
Er is toen een nieuwe datum vastgesteld en wel van
20 februari tot 27 februari 2021.In juni gingen we er
van uit dat de pandemie dan echt wel achter de rug
zou zijn. Nu begrijpt u wel waar ik naar toe wil met dit
schrijven, ook de vakantieweek van 20 februari 2021
gaat niet door !
Dit hebben we in de laatste Zoom-vergadering van
27 oktober jl. besloten. Het risico om met kwetsbare
ouderen een weekje weg te gaan is te groot in deze
onzekere tijden van het virus. Voorlopig zijn er geen
nieuwe ( Zoom ) vergaderingen gepland noch een
datum voor een nieuwe vakantieweek. Het is jammer!
Deze vakantieweken van de kerken zijn in 1999
opgezet en in maart 2000 was de allereerste week
weg, met in totaal 80 personen, een feit. Al de jaren
door voorzag het in een behoefte en is er tot op heden
dankbaar gebruik van gemaakt. Helaas zijn er
ondertussen al veel ouderen niet meer onder ons.
Vanaf 1999 ben ik betrokken geweest in diverse
functies. Nu is ook voor mij de tijd gekomen dat ik uit
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de stuurgroep, zoals wij dat noemen, stap en hoop dat
een nieuwe opvolger zich meldt. Op 4 november is er
afscheid (bij mij thuis, 2 personen, corona hè)
genomen. U bent weer op de hoogte.
Voorlopig is er dus geen vakantieweek in de planning,
maar blijf gezond!
Een hartelijke groet, Corine Reinders.

Omzien naar elkaar actie: Elke steek is liefde
Morgenstervrijwilligsters Geri Posthumus en Christiana
Schrors zetten zich samen met vele anderen in voor de
kledingbank van de Celebration Church en Buurthuis
de Geus. Mensen die het momenteel om wat voor
reden kunnen gebruiken kunnen hier gratis kleding
afhalen. Voor de wintermaanden november tot februari
loopt hierbij tevens de actie “Elke steek is liefde”. Doel
is dat je met liefde voor een medebewoner van
Hilversum die dit kan gebruiken iets haakt, breit, vilt of
maakt voor de koude maanden.
Denk aan mensen in de leeftijd van 0 tot 100, denk
aan mutsen, sjaals, vesten, truien, kleine
(baby)dekens, omslagdoeken enz. Ook een enkel
huishoudelijk artikel als bijvoorbeeld gemaakte
pannenlappen zijn welkom. Alles is welkom zolang het
met liefde voor een ander is gemaakt.
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Hoe werkt het:
•

Brei of haak of maak met liefde iets voor een
ander. Elke maand is er een uitgiftemoment op
beide locaties, inleveren kan voor de 25ste van de
maand, dus voor 25 november, 25 december, 25
januari en 25 februari.

•

Lever uw creaties bij Geri in aan huis (Kievitstraat
14) of bel/mail haar om het bij u op te laten halen.
Zij zorgt dat het bij de kerk of het buurthuis terecht
komt. (I.v.m. werk graag bellen in de late
middag/vroege avond.)

•

Kunt u niet breien of haken, maar u wilt wel uw
steentje bijdragen, dan is het mogelijk om
materialen hiervoor aan te leveren, zoals wol of
haakkatoen, zodat anderen hier weer mee verder
kunnen.

We hopen op veel inbreng, laten we met elkaar
verbinden en onze hartverwarmende liefde tonen aan
onze medebewoners van Hilversum!
Namens Christiana, met hartverwarmende groet,
Geri Posthumus, Kievitstraat 14. Tel. 035 – 772 46 94
en e-mail posthumusphilip@outlook.com
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Steun de oeroude kerken in Syrië: bakens van
hoop
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen
getrokken. Meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis
en haard verdreven. Een groot deel van de bevolking
leeft in armoede.

Ook de kerken hebben het zwaar. Veel christenen
moesten vluchten en kerkgebouwen zijn verwoest.
Toch is de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood,
een baken van hoop. De kerk biedt hulp aan mensen
die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten,
ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar
mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel
van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en
gemeenschapscentra.
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De Syrisch-Orthodoxe Kerk is een van de eerste
christelijke gemeenschappen buiten Palestina. Herstel
van eeuwenoude christelijke gemeenschappen
betekent herstel van de samenleving en hoop voor de
toekomst. Dit is diaconie in de meest letterlijke zin van
het woord.
Namens alle diaconieën roepen wij u op om op weg
naar de winter en Kerst solidair te zijn met onze
broeders en zusters in Syrië, solidair te zijn met
degenen die ondanks alles bleven. De kerken in Syrië
zijn na het Rode Kruis de grootste hulpverlener omdat
zij zo diep geworteld zijn in de samenleving.
Maak een royale gift over via bijgaande QR-code,
t.n.v. het College van Diakenen, o.v.v. ‘kerken Syrië’.
De actie loopt tot en met Kerst.

Namens het College van Diakenen onze grote dank!
Mee informatie over de actie?
Bekijk deze video: https://vimeo.com/356358231
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Preekrooster ( 6 december – 14 maart )
o. = ochtenddienst 10.00 uur
a. = avonddienst 19.30 uur

06 dec.

o. Ds. I. Terlouw, Huizen

13 dec.

o. Ds. W. Nijsse

20 dec.

o. Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort

24 dec.

a. Ds. W. Nijsse (aanvang 21.30 uur)

25 dec.

o. Ds. W. Nijsse

27 dec.

o. Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort

31 dec.

a. Ds. A.F. de Oude, Loosdrecht (gezamelijke

dienst in de Bethlehemkerk)
03 jan.

o. Ds. G. Bikker, Harderwijk

10 jan.

o. Ds. W. Nijsse

17 jan.

o. Ds G.J. Wisgerhof, Amersfoort

24 jan.

o. Ds. W. Nijsse

31 jan.

o. Ds. W. Bos, Amersfoort

07 febr.

o. Ds. W. Nijsse

14 febr.

o. Ds. I. Terlouw, Huizen

21 febr.

o. Ds. N.H. de Graaf, Apeldoorn

28 febr.

o. Ds. W. Nijsse

07 mrt.

o. Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort

14 mrt.

o. Ds. A. de Boer, Utrecht
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