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Meditatie
Daarom - spreekt de HEER -, keer nu terug tot mij met
heel je hart en begin te vasten, te treuren en te
rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart.
Keer terug tot de HEER, jullie God, want Hij is genadig
en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving
bereid. Misschien herroept Hij zijn vonnis, komt Hij
erop terug en laat Hij toch iets van zijn zegen over,
zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren aan de
HEER, jullie God.
(Joël 2,12-14)
Waar je in de Bijbel veel over leest en waar je in de
kerk weinig over hoort is dat God het kwaad van de
mensen straft. Het is ook wel een vervelend
onderwerp, waar je liever niet teveel bij stil staat.
Iedereen wil natuurlijk wel een lieve en
ondersteunende God, die jou als een coach bijstaat in
alles waar je hem voor nodig hebt. Een begripvolle en
vriendelijke God. Maar een strenge God, die een
oordeel heeft, dat vinden we vandaag de dag een
onprettige gedachte. Dat is niet meer van deze tijd.
Het gaat daar niet zo vaak over. Vergeleken met de
Bijbel hebben we vandaag de dag misschien wel een
heel aaibare God. En eerlijk gezegd doen we daarmee
eigenlijk helemaal geen recht aan wat we allemaal
over God lezen in de Bijbel.
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In het boek Narnia wordt Jezus verbeeld door een
leeuw. De leeuw Aslan. En hoewel die leeuw soms heel
vriendelijk is en zacht, is hij ook sterk en soms
angstaanjagend. In Narnia zeggen ze over Aslan: ‘Het
is geen tamme leeuw’. Hij is niet aaibaar.
Over ons allemaal heeft God een oordeel. Hij kent ons
helemaal. Hij weet wat er goed in ons is. Wat er mooi
is, zuiver, oprecht. Maar Hij kent ook de slechte
kanten. Waar wij op een verkeerde weg zitten. Waar
wij in egoïsme leven, onze naasten benadelen dichtbij
of ver weg en God vergeten. Op een of andere manier
doen we dat toch allemaal wel denk ik. Iedereen heeft
die slechte, duistere kant in zich.
Wat God van ons vraagt is heel simpel. Hij wil dat we
ten allen tijde eerlijk zijn. We moeten ons kwaad niet
vergoelijken. Het niet goedpraten of wegstoppen. En
we moeten ons ook niet in een hoekje gaan zitten
schamen. Ook dat is niet Gods bedoeling. Hij wil niet
dat we ons er in een donker hoekje slecht over gaan
voelen. Dat deden Adam en Eva in het paradijs toen ze
in de bosjes scholen. Maar God zei: ‘Adam, waar ben
je?! Kom uit die bosjes en kom hier voor me staan’
God roept ons ter verantwoording en laat ons eerlijk
zijn. We moeten opstaan uit ons gevoel van
wegstoppen of schamen en we moeten verantwoording
nemen. We moeten stoppen met ons kwaad, wat het
ook is. Dat is de betekenis van de tekst uit Joël,
hierboven. Eerlijk worden, een andere weg inslaan en
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terugkeren tot God. Als je dat doet merk je dat God
niet haatdragend is, niet streng blijft, of boos blijft
kijken. Je merkt dan dat Hij genadig is en liefdevol,
geduldig en trouw en tot vergeving bereid.
De strenge, oordelende God die we in de Bijbel
tegenkomen is dus niet bedoeld om ons bang te
maken, maar om ons eerlijk te maken. Hij wil ons
geen minderwaardigheidsgevoel aanpraten, maar Hij
wil ons een verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen.
De uitdaging waar we als christenen elke dag weer
voor staan is kritisch naar onszelf te kijken om te zien
of ons doen en denken in lijn is met Gods gebod. Laten
wij zo ons leven heiligen en reinigen, omdat we via die
weg dichter bij God komen en meer van zijn zegen
ontvangen. En laten we daarvoor alles verwachten van
de Heilige Geest, want alleen door de kracht van de
Geest zal die reiniging in ons plaatsvinden.
Amen

Vanuit de consistorie
Het is stil geworden in de kerk. Ik ben er nog altijd
meerdere keren per week aan het werk. Maar het
gebouw voelt stil en leeg. Ook de diensten op zondag
zijn stil. We zijn dan met vier mensen aanwezig: een
kerkenraadslid, een organist, een technicus en een
dominee. Hoewel het natuurlijk erg jammer is dat het
zo moet, zijn er ook mooie momenten. Het is mooi om
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met z’n vieren een goede dienst vorm te geven om uit
te zenden. In onze gedachten zijn we dan natuurlijk bij
alle mensen die thuis mee luisteren. Het is bijzonder
om te merken dat je toch ook op zo’n manier met
elkaar verbonden kan zijn.
Verder is het nog steeds veel bellen en videobellen. Op
die manier kunnen we toch contact houden. Neemt u
ook gerust contact met me op via de telefoon of de
mail, om te laten weten hoe het gaat of om iets te
bespreken. Dat is nog steeds gewoon mogelijk!
Een van de leuke dingen van de afgelopen tijd was de
Bijbelvlog. Daar heb ik het al veel over gehad, dus ik
denk dat u dat niet gemist kunt hebben. Het geeft
structuur aan je dag om elke werkdag te beginnen met
het maken van een vlog. Daarnaast is het gewoon heel
mooi om je zo te verdiepen in de Bijbel en dat weer
door te geven aan u. Ook technisch is de vlog
ontwikkeld. Ik heb nu een goede microfoon en ik
gebruik mijn telefoon als webcam, zodat ik goed te
horen en te zien ben. Veel dank gaat ook naar Maurice
de Jong die de montage doet en zorgt dat alles
geupload wordt op de website en op YouTube. Een
leuk project wat nu in lockdown tijd goed aanslaat.
Verder is het wel echt een wintertijd geweest. Zoals de
bomen en planten bijna allemaal in een wintermodus
gaan, zonder bladeren en bloemen, zo zijn ook wij in
een stille modus met weinig reuring en weinig
contacten. Erg jammer en ook moeilijk voor
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sommigen. Laten we hoop houden dat er ook weer een
andere tijd komt. Zoals de lente volgt op de winter. En
laten we vooral hoop houden op God, die ons ook in
barre tijden niet loslaat en voor ons blijft zorgen.
Ds. Willem Nijsse

Vespers goede week
Ook dit jaar zijn er weer vespers in de goede week
voor Pasen. Samen met Vitamine G, de Grote Kerk en
de kerken van de Verbinding houden we elke avond in
een van de gebouwen een vesper. Zo beleven we deze
week bewust en geconcentreerd. We groeien in het
besef wat Jezus voor ons heeft gedaan in zijn weg van
lijden en sterven. En rondom Jezus ontmoeten we ook
elkaar als broeders en zusters, over kerkmuren heen.
Praktisch gezien is het nog lastig om te weten wat er
tegen die tijd kan qua aanwezigheid in de kerk. Houdt
u daarvoor de mededelingen in de diensten en de
website in de gaten.

Bijbelvlog
De afgelopen maanden heb ik een Bijbelvlog
bijgehouden waarin we het leven van Jakob stap voor
stap zijn gevolgd. Het is een serie van 20 vlogs
8

geworden. In de vlogs leg ik het Bijbelverhaal uit en
laat ik zien hoe dit voor ons vandaag van betekenis is.
Alle vlogs zijn nog terug te kijken op de website van
de kerk en via Youtube. Als de lockdown aanhoudt ga
ik weer een nieuwe serie vlogs beginnen.
Ds. Willem Nijsse

Kerkenraadsvergaderingen
De kerkenraad heeft in haar vergaderingen van
december en februari onder meer de volgende
onderwerpen besproken:
•

•

•

•

Gedurende de lockdown-periode zullen de
kerkdiensten online worden gehouden; de
kerkenraad volgt hierin het advies vanuit de
classis.
Als lid van het moderamen zijn gekozen Tom
Mantel en Annemarie Biebericher, naast
wijkpredikant ds. Willem Nijsse.
De beantwoording van de vragen van de
Algemene Kerkenraad is uitvoerig besproken. De
gemeenteleden zullen hierover via de
afkondigingen worden geïnformeerd.
De kerkenraad stemt van harte in met het idee
van ds. Willem Nijsse om een nieuwe serie
Bijbelvlogs voor te bereiden.
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Terugblik op A Taste of Christmas 2020
Een online evenement om nooit te vergeten
Zaterdag 12 december was het zover:
wijkgemeente Diependaal en Vitamine G pakten
opnieuw uit met hun jaarlijkse kerstevent. Dit
jaar geen dinershow of kerstmarkt, maar een
gave online kerstshow en workshop met de
Zandprinses om 15.00 uur, gericht op kinderen
en tieners, én een gezellige Hilversumse
kerstshow voor alle leeftijden om 20.30 uur,
boordevol muziek, een verhaal en een quiz
waarmee een leuke – en vooral lekkere – prijs te
winnen viel. Het werd een dag om nooit te
vergeten!
Zandzakjes aan de deur
Terwijl Sinterklaas en pieten hun intrek nemen op
paleis Soestdijk, verandert de bovenzaal van de
Diependaalsekerk ook in een soort van logistiek
centrum. Een paar honderd door Astrid Meulenberg
ontworpen tasjes worden omgetoverd tot goodiebags.
Ze raken vol met papier, lijm, zakjes zand,
quizformulieren, tickets, flyers, boekjes met het
Lukasevangelie, koekuitsteekvorm met
zandkoekjesrecept, spelletjes en andere cadeautjes.
Alle tasjes worden voorzien van een label, met daarop
de namen van de kinderen en volwassenen voor wie
de tasjes bestemd zijn. Dan begint de distributie!
Vrijwilligers stappen op de fiets om de goodiebags huis
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aan huis te gaan bezorgen. En deelnemers die ver weg
wonen, krijgen hun materialen per post thuisbezorgd.
Een hele klus, maar van alle blije en dankbare reacties
ga je alleen maar harder trappen!

De kerkzaal als studio.

Daar is ze!
Zaterdag 12 december. Alle techniek is al eens
opgebouwd. Er is geprogrammeerd, geoefend, nog
eens geprogrammeerd en weer geoefend… En dan
gaat het beginnen! Vroeg in de ochtend arriveren de
eerste medewerkers. Daar is ook Lars van der Ven van
Transvison Creative Media, met een bus vol camera’s,
lampen en regiefaciliteiten. Alles wordt in gereedheid
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gebracht. En voordat we het weten, zwaait de deur
open en komt ze binnen: Roza de Zandprinses. Daar is
ze! Tijd om ook het podium op te bouwen. Daarna
repeteren. De kerkzaal is veranderd in een studio. We
komen tot rust, en nemen de tijd om te bidden voor
deze dag. De countdown loopt. De Zandprinses neemt
haar positie in, ook presentator Rianne ten Voorde
staat klaar. Nog even… En actie!
Indrukwekkend
Niemand snapt hoe ze het doet, maar in twintig
minuten tijd vertelt Roza het Kerstevangelie, in
muziek, woord en zand. Thuis kijken bijna 600
kinderen, tieners en hun ouders/verzorgers mee. Ook
in de kerken in Hilversum hebben zich kinderen
verzameld. Met elkaar zien we het verhaal over de
geboorte van Jezus tot leven komen. De geboorte van
een baby als geen enkele andere baby. Een Kind dat
Licht in de wereld bracht dat nooit meer zal doven.
Onder de indruk van Roza’s voorstelling, krijgen we
een inkijkje in haar werk. Tijdens de workshop die
volgt, laat ze ons zien hoe je een sneeuwpop maakt in
zand, een kerstboom, een klok, tot een kerststal en
engel aan toe. Thuis oefent iedereen mee met behulp
van de materialen uit de goodiebag. Tot slot maken we
een tekening met zand en lijm, een aandenken aan
deze middag. Kinderen kunnen hun kunstwerken laten
zien door foto’s te appen naar het telefoonnummer dat
in beeld verschijnt. De ene na de andere creatie komt
in beeld. Wat een feest! Ook mogen kinderen hun
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vragen aan de Zandprinses doorgeven; ze geeft er live
antwoord op. De tijd vliegt voorbij, en na een dik uur
moet ze er echt vandoor en zwaait de Zandprinses
iedereen gedag.
Applaus… en door!
Ontlading volgt in de kerkzaal. Applaus, handen in de
lucht. Het is allemaal goed gegaan. En wat was het tof!
Even zweven we, daarna de landing, beetje bijkomen,
afscheid nemen van de Zandprinses en door… volop in
actie met alle voorbereidingen voor de avond. In volle
vaart worden podium en vloer leeggeruimd, kaarsen
neergezet, een tapijt neergelegd, een schemerlamp en
kerstster aangedaan. We komen weer tot rust, en
bidden opnieuw tot God, nu voor de avond.
Gloria, gloria klinkt in de nacht
In deze intieme, warme setting speelt Home, een band
die vaker in de Diependaalsekerk heeft gestaan, met
muzikanten uit Vitamine G. Opnieuw honderden
mensen die meeluisteren. Er komen die avond
schitterende nummers voorbij, Nederlands- en
Engelstalig. Van Mary did you know en Stille Nacht,
Heilige Nacht tot Zo is het beloofd van Sela: ‘Gloria,
gloria klinkt in de nacht. Een lied over vrede aan
herders gebracht. Gloria zingt heel het engelenkoor.
Ere zij God! Het lied klinkt in stilte nog door ...’
Indrukwekkend, als je alle gezongen woorden en de
melodieën tot je door laat dringen. Indrukwekkend is
ook het Kerstevangelie, door ds. Willem Nijsse in
eigen, rake woorden verteld, omlijst door
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beeldfragmenten uit Het Bijbelproject en ingesproken
woorden van gemeenteleden van wijkgemeente
Diependaal. A Taste of Christmas zou A Taste of
Christmas niet zijn zonder niet ook een ludieke quiz.
Breinbrekers en inkoppertjes, beeld- en
geluidsfragmenten… het komt met Kaj ten Voorde, de
host van deze avond, allemaal voorbij. En inmiddels is
er uit alle inzendingen een winnaar getrokken. Dit
gezin kan gaan genieten van een thuisdiner van
proeverij De Open Keuken. Kijkers thuis konden niet
alleen meedoen aan de quiz, maar kregen ook de
mogelijkheid hun kerstwensen te appen, deze werden
doorlopend in beeld gebracht.
Dankbaar!
Als organisatoren, als wijkgemeente Diependaal en
Vitamine G zijn we ontzettend dankbaar voor wat we
zo met elkaar op 12 december tot stand mochten
brengen. Vóór de zomer – de tijd dat we elk jaar weer
beginnen met onze voorbereidingen – wisten we niet
wat we moesten bedenken. Met ons hoofd en hart
waren we nog volop bezig met het opvangen van alles
wat de eerste Coronagolf met zich had meegebracht
en ging al onze creativiteit daar naartoe. We
twijfelden: zouden we wel iets kúnnen verzinnen? Zou
er iets in ons opkomen? En wat als het alleen maar
online zou mogen plaatsvinden?
Na de zomer kwamen we opnieuw bij elkaar. In gebed,
en in overleg met elkaar. En toen gebeurde het… de
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ideeën kwamen en we raakten op stoom. Het contact
met de Zandprinses werd gelegd, en met Lars van der
Ven voor al het camerawerk. Home werd geboekt en
Willem Nijsse in de plannen betrokken. Het kreeg
steeds meer vorm. We zagen het voor ons, dit jaar
volledig online! In het bovenwijks kinderwerkoverleg
ontstond het plan om in de wijkkerken mee te doen
aan het middagprogramma, met kinderen uit de kerk
en uit de buurt. Vrijwilligers dienden zich aan en
werden ingewerkt. Wat er vervolgens allemaal is
gebeurd, hebt u in dit verslag kunnen lezen.
Dat we hier zoveel mensen, minstens 800, mee
konden dienen – daar zijn we echt stil van. Stil, maar
ook razend enthousiast en dankbaar. We danken alle
medewerkers, vrijwilligers en donateurs. We danken
God, dat Hij ons door zijn Geest zoveel creativiteit,
enthousiasme en doorzettingsvermogen heeft gegeven
om het Kerstevangelie op deze manier voor het
voetlicht te brengen. A Taste of Christmas 2020 is een
editie om nooit te vergeten!
Namens Vitamine G en wijkgemeente Diependaal:
Maurice, Lianne, Kaj en Rianne – organisatie A Taste of
Christmas 2020

Cursus Hoopvol leven verplaatst
De cursus Hoopvol leven, in de vorige editie van
Diependaalcontact aangekondigd, wordt vanwege de
maatregelen rondom Covid-19 verplaatst naar een
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later moment. De bedoeling is namelijk dat de cursus
in huiskamersetting plaatsvindt, rondom een maaltijd.
Houd graag de websites van wijkgemeente Diependaal
en Vitamine G in de gaten om te weten wanneer de
cursus van start kan gaan. De cursus Hoopvol leven 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. Meer informatie en
alvast aanmelden kan via Willem Nijsse
(predikant@diependaalsekerk.nl) of Kaj ten Voorde
(kaj@vitamineg.net). Na de cursus Hoopvol leven zal
een tweede cursus van start gaan, 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.
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Han Monsees weer even terug in bestuur van
PgH
Sinds januari neemt Han Monsees het scribaat waar
van de Algemene kerkenraad van de Protestantse
gemeente Hilversum. Tot uiterlijk 1 juli aanstaande.
Hiermee vult hij tijdelijk de vacature in die is ontstaan
na het afscheid van scriba (secretaris) Jan Verdam. In
september nam Jan afscheid na de twee maximale
perioden van vier jaar.
Han is in protestants Hilversum geen onbekende.
Twaalf jaar vervulde hij bestuurlijke functies in de
wijkgemeente van de Diependaalse kerk. Ook was hij
vele jaren lid van de Algemene kerkenraad van de
PgH. Han: ‘Het is niet mijn ambitie om deze tijdelijke
taak na 1 juli te continueren. Sterker nog, als een
nieuwe scriba al voor 1 juli wenst te beginnen, is dat
prima. Ik wil nu alleen maar het bestuurlijk
functioneren van de PgH actief ondersteunen in de
periode waarin zowel de functie van voorzitter als die
van scriba vacant is.’
Als fulltime docent wis- en natuurkunde is het voor
Han moeilijk voor een langere periode de rol van scriba
te vervullen. ‘Mijn agenda is overdag niet flexibel en
dat is soms wel nodig voor deze rol. Omdat mijn
werkzaamheden als freelance sportverslaggever van
de Gooi en Eemlander als gevolg van corona op een
laag pitje staan, heb ik nu wel de mogelijkheid om
buiten werktijden het scribaat invulling te geven.’
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Han ziet uit naar de gesprekken in de Algemene
kerkenraad. ‘In al die jaren heb ik ervaren dat de
samenwerking tussen de wijkgemeenten enorm
verbeterde. Er is steeds meer het besef gekomen dat
we het met zijn allen moeten doen. En dat we met zijn
allen een verantwoordelijkheid hebben voor de
Hilversumse samenleving.’

Nieuws over Laleaua
Graag praat ik u bij over de laatste ontwikkelingen
rondom de school van Laleaua voor Roma-kinderen in
Târnăveni, Roemenië.
Corona-tijd
Het team in Târnăveni is blij en dankbaar, dat ook in
Roemenië de scholen op 8 februari weer open mochten
gaan. Na een lange tijd een groot aantal
coronabesmettingen in het hele land te hebben gehad,
lijkt het nu beter te gaan. Het district Mureș, waarin
Târnăveni ligt, is op moment van schrijven geel gebied
en niet meer oranje of rood. Tot op heden lijkt de
Roma-gemeenschap nog gespaard gebleven voor het
virus. Hopelijk blijft dat de aankomende tijd ook zo.
Anders dan in Nederland moeten ook de kinderen op
school een mondkapje dragen. En de school moest
bovendien allerlei maatregelen nemen om aan de
regels van de overheid te voldoen. Gelukkig is dat
allemaal gelukt en komen de kinderen weer graag!
18

Voor hen betekent dit weer structuur en een andere
omgeving dan die vieze, rommelige, bedompte huisjes.
En eindelijk weer een lekkere maaltijd en gezelligheid!

Nieuw jasje
Zoals u wellicht weet heeft Laleaua sinds eind vorig
jaar een geheel nieuw jasje gekregen; een nieuw logo
en een nieuwe website. Als u het leuk vindt om deze te
bekijken, dit is de website: www.laleaua.nl.
Zelf ben ik secretaris van de stichting geworden!
En stiekem apetrots op hoe het nieuwe logo en de
website zijn geworden!
Sinds vorig jaar houdt een van de vrijwilligers in het
team in Roemenië zich nu intensiever bezig met het
maken van foto’s, filmpjes en verhalen over en van de
kinderen. Zo kan iedereen die in Nederland het werk
steunt frequenter mee kijken en meeleven met het
werk en de kinderen op de school. Helaas heeft u daar
door deze corona-tijd nog niet veel van kunnen zien in
de kerk. Maar hopelijk komt daar dit jaar verandering
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in! Voor wie op Facebook zit; daar verschijnt nu
geregeld een berichtje over de kinderen.
Reis vorig jaar
Het lijkt inmiddels een soort beeld uit een ver
verleden... Maar een jaar geleden, precies rond deze
tijd, zat een groepje uit onze wijkgemeente
in Târnăveni. Niet wetende dat anderhalve week later
heel Nederland op slot kwam te zitten.....
Van deze reis hadden wij een heel leuk filmpje
gemaakt. Wij wilden u namelijk graag laten delen in de
gezelligheid die we als groepje hebben gehad, maar
vooral ook met de kinderen op school. Helaas is het
nog altijd niet gelukt om u allemaal dit filmpje te laten
zien. Daarom leek het ons een goed idee om het
filmpje op de website van de Diependaalse kerk te
plaatsen, zodat u het alsnog kunt bewonderen! U kunt
het vinden via de volgende link
https://www.diependaalsekerk.nl/missie/diaconie/.
Op het filmpje ziet u een glimp van wat we allemaal
hebben mogen doen als groep. We hebben in de kerk
gezongen. We hebben ook mogen genieten van de
lentemarkt die jaarlijks in Târgu Mureș is. En wat kun
je daar lekker eten....... Maar het allerbelangrijkste is
natuurlijk dat we met de kinderen hebben gezongen,
geknipt, geplakt, geknoopt en veel gelachen. Dus
bekijk het filmpje en geniet mee!
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Avondmaalscollecte
In februari kreeg ik het bericht van de voorzitter van
de ZWO-commissie van de Protestantse gemeente
Hilversum, dat het College van Diakenen heeft
besloten dit jaar de Avondmaalscollecten te
bestemmen voor stichting Laleaua! Dit betekent dat dit
jaar in alle wijken voor Laleaua wordt gecollecteerd.
Dat is in deze corona-tijd, waarin weinig acties kunnen
worden gehouden om geld op te halen, een groot
geschenk van God! Ook daarover zult u meer horen
aankomende maanden.
Met een hartelijke groet, Annemarie Biebericher
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Nieuws van de stichting Diependaal
Vrijdag 12 februari jl. ontvingen wij het trieste bericht
van het plotseling overlijden van Joke Dijk.
Voor het coronovirus zich aanmeldde was zij een trouw
lid van ons schoonmaakploegje op maandagmiddag.
Ze was altijd opgewekt en gezellig in de groep.
We zullen haar missen. We wensen haar huisgenoten
Willy, Klasien, Riet en Joke's familie veel sterkte toe
met het verwerken van dit verlies.
Zoals in Kerkbrink al vermeld werd zijn de harde
plafondplaten in de achterzaal vervangen door
geluiddempende exemplaren.

Hiervoor werd een steiger gehuurd, die qua hoogte
maar net in de achterzaal paste. Omdat er vrij dicht op
het bestaande plafond nog een plafond boven bleek te
zitten was het niet altijd simpel de platen om te
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wisselen, maar het is gelukt. Het effect is duidelijk
merkbaar.
Daarna moest met kunst- en vliegwerk de steiger
onder de glazen wand door (die is lager dan het
plafond in de achterzaal) naar de kerkzaal gereden
worden omdat het plan was opgevat om de kronen te
gaan poetsen. Daar moest de steiger worden
opgehoogd om een werkhoogte van 4 meter te krijgen.
De kronen zijn weer prachtig. Hopelijk kunnen ze weer
gauw door iedereen bewonderd worden.
Gerrit, Rien, Hylke, Wim, Jaap en Noortje bedankt voor
jullie hulp. In twee dagen is er een hoop werk verzet.
De tussenzaal wordt vakkundig aangepakt en mooi
opgeknapt door mensen van Vitamine G. Er wordt
momenteel nog druk gewerkt.
Verantwoording van de ontvangsten
INGBANK
25/11
30/11
25/12
28/12
22/1
25/1
27/1

ABN/AMRO
25/11
30/11
30/11
28/12
28/12
28/12

€ 10,00
- 100,00
- 10,00
- 200,00
- 150,00
- 10,00
- 100,00

Nog verkocht uit de kelder

€ 60,00
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€ 30,00
- 25,00
- 200,00
- 25,00
- 15,00
- 25,00

Totaal

€ 960,00

Alle gevers hartelijk dank.
Uw giften zijn van harte welkom op:
NL89INGB0000431426
NL71ABNA0491273630”)
t.n.v. Stichting tot behoud van de Diependaalse kerk
Atie van Woerekom
Hyacintenlaan 55
1215 BB Hilversum
Tel. 035-6216187
“) Bij de vermelding van de ABN/AMRO-bank is in de
loop van de tijd een fout geslopen. Het moet zijn NL71
i.p.v. NL 72.
Gelukkig was er altijd nog de rekening van de Ingbank om uw giften op te storten.
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KerkBalans 2021
Afgelopen januari hebben alle leden van de
Diependaalse kerk een uitnodiging ontvangen voor
Actie KerkBalans 2021.
KerkBalans is voor de Diependaalse kerk (en de
Protestante gemeente Hilversum) de belangrijkste
instroom van giften, waar onder andere de
(gast)predikanten 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.
We zijn erg blij te zien dat een groot deel van de
toezeggingen hoger zijn dan het afgelopen jaar.
Hartelijk dank aan iedereen die daar mogelijkheden
voor gevonden heeft. Helaas zien we ook een fors
lager aantal toezeggingen. Mocht u uw toezegging nog
niet gedaan hebben zou u die dan alsnog willen
insturen?
Wanneer u geen uitnodiging heeft ontvangen, en wel
een bijdrage wil doen, vernemen wij dat graag van u
via kerkrentmeester@diependaalsekerk.nl of 0652633290.
Namens de kerkrentmeesters,
Maurice de Jong
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Hulde aan de klussengroep
De klussengroep van de Diependaalse kerk zorgt er
niet alleen voor dat het kerkgebouw en het terrein
eromheen er iedere zondag “Spic & Span” uitziet,
maar voert ook regelmatig de nodige reparaties aan
het gebouw uit. Deze werkzaamheden worden al
tientallen jaren door vrijwilligers gedaan. Als gewone
kerkganger realiseer je je dat niet altijd, maar het
gebeurt wel. Iedere maandagmiddag is de
klussengroep in de kerk aanwezig. Naast de normale
werkzaamheden hebben de klussers pas geleden het
plafond van de achterzaal voorzien van
geluiddempende platen. Om dit werk te kunnen
uitvoeren werd een steiger gehuurd
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Na een dag hard werken werd besloten deze steiger
ook nog even in te zetten voor het poetsen van de
kroonluchters in de kerkzaal.
Al met al een hele klus. We mogen dankbaar zijn dat
wij in onze kerk zo’n enthousiaste groep werkers
hebben. Vandaar de titel van dit stukje “Hulde aan
onze klussengroep”.
Theo Biebericher

Kascontrole Wijkkas
Ook dit jaar moet er een kascontrole worden
uitgevoerd op de administratie van de wijkkas van
zowel de Diependaalsekerk als Vitamine G. Dat
gebeurt samen omdat er een heel aantal kosten over
beide wijkkassen verdeeld worden en dit samen door
dezelfde administrateur wordt bijgehouden.
Er zal één controleur bij Vitamine G worden gezocht,
en ook één bij de Diependaalse kerk. De feitelijke
controle zal pas worden uitgevoerd wanneer de
Corona-maatregelen dat toelaten en kost u ongeveer 1
tot 1,5 uur.
Wilt u helpen door de administratie te controleren?
Meld u dan aan via wijkkas@diependaalsekerk.nl
Namens de kerkrentmeesters,
Maurice de Jong
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SchuldHulpMaatje helpt bij financiële
problemen
Geldzorgen geven vaak stress, waardoor mensen niet
meer helder kunnen nadenken en de problemen alleen
maar erger worden. Een Maatje is er dan om te
luisteren, te helpen overzicht te krijgen en samen een
aflossingsplan te maken. De Maatjes zijn daar speciaal
voor opgeleid. En die hulp kost niets. Iedereen met
financiële problemen mag contact opnemen, wat de
oorzaak van de schulden ook is. Hoe eerder mensen
aan de bel trekken, des te beter. Stap over de
schaamte heen, vraag hulp. Als u zelf geen problemen
heeft, kunt u wellicht een familielid, of bekende met
financiële problemen attent maken op deze
mogelijkheid.
Aanmelden voor hulp bij financiële problemen is heel
eenvoudig: vul het formulier in op
www.schuldhulpmaatje.nl of bel coördinator Daniel
Wagenaar voor informatie of voor een afspraak (0612702998).
Anke Meester
Bestuur SchuldHulpMaatje
Afd. Hilversum-Naarden-Bussum
a.meester61@gmail.com
Meer informatie vindt u op de volgende websites:
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schuldhulpmaatje.nl (voor maatjes en algemene
informatie)
uitdeschulden.nu (voor hulpvragers)
geldfit.nl (voor voorkomen van geldproblemen)
moneyfit.nl (voor jongeren met geldvragen)

Blijf met nieuwsbrief op de hoogte van
protestants Hilversum
Wat speelt er in protestants Hilversum? Wat staat er te
gebeuren?
Naast het vertrouwde kerkblad Kerkbrink is het sinds
kort ook mogelijk je te abonneren op de nieuwsbrief
van de Protestantse gemeente Hilversum. De actuele
berichten uit protestants Hilversum komen dan
gewoon in je mailbox.
Hoe? Ga naar www.pknhilversum.nl en vul
rechtsboven je mailadres in. Het abonnement is
kosteloos en op ieder moment op te zeggen.
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Voedselbankactie Bethlehemkerk
De Bethlehemkerk zamelt sinds oktober 2020 onder de
naam “MacBeth voedselbank drive-in“ iedere tweede
zaterdag van de maand spullen in voor de
Voedselbank. Op zaterdag 13 februari heeft deze actie
20 kratten aan producten opgeleverd. Dat is een
geweldig resultaat. Wilt u ook meedoen aan deze actie
dan kunt u op de eerst volgende zaterdag, 13 maart
a.s., tussen 10.00 uur en 15.00 uur producten
afgegeven op het plein voor de ingang van de
Bethlehemkerk: Loosdrechtseweg 263.

Kopij Diependaalcontact juni 2021
Kopij voor het volgende Diependaalcontact kunt u tot
19 mei 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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Preekrooster ( 7 maart - 13 juni)
o. = ochtenddienst 10.00 uur
a. = avonddienst 19.30 uur

07 mrt.

o. Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort

14 mrt.

o. Ds. A. de Boer, Utrecht

21 mrt.

o. Ds. W. Nijsse

28 mrt.

o. Ds. G.H. Fredrikze, Harderwijk

01 apr.

a. Ds. W. Nijsse (Witte donderdag)

02 apr.

a. nog niet bekend (Goede vrijdag)

04 apr.

o. Ds. W. Nijsse (Pasen)

11 apr.

o. Ds. A.L. Rijken – Hoevens, Veenendaal

18 apr.

o. Ds. W. ten Voorde, Nunspeet

25 apr.

o. Ds. W. Nijsse

02 mei

o. Ds. B. van ’t Veld, Vaassen

09 mei

o. Ds. G. Bikker, Harderwijk

13 mei

o. Ds. J.P. v.d. Hoeven, Amersfoort (Hemelvaart)

16 mei

o. Ds. J.W. Scheurwater

23 mei

o. Ds. W. Nijsse (Pinksteren)

30 mei

o. Ds. G.H. Fredrikze, Harderwijk

06 jun.

o. Ds. W. Nijsse

13 jun.

o. Ds. M.T. v.d. Sijs, Hilversum
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