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Meditatie
Zo zal het blijven totdat van boven
een geest over ons wordt uitgegoten.
Dan zal de woestijn een boomgaard worden,
een boomgaard die is als een woud.
Het recht zal zich vestigen in de woestijn,
gerechtigheid wonen in de boomgaard.
Dan zal de gerechtigheid vrede stichten,
ze brengt rust en vertrouwen voor altijd.
Mijn volk zal wonen in een oase van vrede,
een veilige woonplaats, een oord van
ongestoorde rust.
Jesaja 32:15-18
In het Midden-Oosten heb je veel woestijngebieden.
Ruige wildernis, zonder water. Het land strekt zich
daar kilometers ver in alle richtingen uit. En nergens is
leven te bekennen. Alleen maar zand en stenen en een
blakerende zon. Maar soms, eens in de zoveel tijd,
komt er dan toch regen. Vaak opeens heel erg veel
regen. En zo’n woestijngebied kan dan in een paar
dagen helemaal transformeren. Uit het zand schieten
allerlei bloemen en planten omhoog. Als het water de
grond vervult, dan begint het te leven, en wordt het
een bloemenzee.
In de Bijbel wordt de Heilige Geest van God vaak
vergeleken met zo’n regenbui. Met het water dat
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neergutst op een uitgedroogde aarde. De Geest brengt
leven en overvloed op plekken waar het droog is en
armoe troef. Bij het volk Israël was dat vaak het geval
in het Oude Testament. Zo ook in het gedeelte wat
hierboven staat uit de profetie van Jesaja. Jesaja
kondigde hiervoor aan dat het hele land zou gaan
verwilderen, akkers en wijngaarden zouden gaan
uitdrogen en woestijnlandschap worden. De mensen
hadden namelijk gerechtigheid en vrede vergeten, ze
hadden de God van recht en vrede verlaten. En zo
komen ze in een woestijntijd terecht. Een tijd van
droogte en van tekort. Maar Jesaja heeft daarna ook
een belofte voor hen, God zal hen niet vergeten en
terugkomen met zijn Geest. En dan zal er een tijd van
bloei en overvloed komen. En wat eerst woestijn was,
wordt dan boomgaard, waar appels en druiven
groeien.
Het is een herkenbare ervaring die we in heel de Bijbel
tegenkomen. Ook op die Pinksterdag na Jezus’
hemelvaart. Er waren een paar gelovigen bij elkaar,
die vurig baden. Maar het was maar een klein clubje.
Jeruzalem was een stad met schuld. De stad had het
bloed van Jezus nog aan haar handen. Het was een
stad waar gerechtigheid en vrede ver te zoeken waren.
En toen, plotseling, kwam de Heilige Geest. De
leerlingen van Jezus begonnen opeens aan iedereen te
vertellen over de Heer. En er begon een frisse wind te
waaien. En de harten werden vurig en gedreven. En
heel veel mensen kwamen tot geloof in Jezus.
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Wij zitten ook in een woestijntijd. Niet alleen vanwege
de pandemie, die een tijd van droogte, armoede en
leegte met zich mee heeft gebracht. Maar ook omdat
geloven in onze tijd moeilijk kan zijn en allesbehalve
vanzelfsprekend. Die overvloed van geloof en
vertrouwen in Jezus, die zie je toch op dit moment niet
zo om je heen in Hilversum. En wij gaan er dan al snel
vanuit dat dat ook wel niet meer gaat komen en dat de
secularisatie steeds verder gaat doorzetten. Dan gaan
we denken in termen van krimp en neergang: typische
woestijnwoorden.
Maar de Bijbel geeft ons andere woorden. We mogen
rekenen op de Geest. De Geest zal weer gaan komen,
en dan wordt de woestijn een bloemenzee, en de
wildernis een boomgaard. Dat is het verlangen van de
profeten in het Oude Testament en van de leerlingen
in het Nieuwe. En keer op keer wordt dat verlangen
vervuld. Op onverwachte momenten en op
onverwachte plekken.
Het is niet aan ons om in te vullen hoe die bloei eruit
gaat zien. Of dat gaat om groei in ledenaantallen, of
groei in de verdieping in het geloof van de
gemeenteleden, of groei op een andere manier. We
hoeven het ook niet zelf te laten groeien, want de
Geest zorgt hiervoor. Maar wat wij wel moeten doen in
de woestijntijd is volharden, volhouden. We blijven
gewoon de Bijbel lezen, we blijven zingen, ook al is het
alleen thuis, en we blijven volharden in gebed. Laten
we allemaal God wijzen op zijn belofte van de Heilige
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Geest. Voor ons persoonlijk, voor onze familie, voor
onze buren en voor alle kerken in onze plek. Als we zo
gezamenlijk hierom vragen, wil God zijn Geest ook
vandaag aan ons geven. En van die Geest kunnen we
ook vandaag heel veel verwachten!
Ds. Willem Nijsse

Uit de werkkamer
Langzaam maar zeker breekt er toch weer een nieuwe
tijd aan. De kerkdiensten zijn weer bij te wonen in de
kerk. Groepswerk en overleg is weer vaker fysiek bij
elkaar. En we kunnen weer nieuwe plannen maken en
uitvoeren. Ik heb zin in de nieuwe tijd! Het voelt toch
wel een beetje als een tweede begin. Na mijn eerste
start als predikant in september 2019. Nu een tweede
start, een doorstart.
Er zijn een aantal leuke ontwikkelingen geweest in
mijn leven waar ik u toch even deelgenoot van wil
maken. Ik ben in april gewisseld in mijn tweede baan.
Eerst werkte ik in Weesp, maar nu ben ik overgestapt
naar Hilversum. Het is op loopafstand van mijn huis. Ik
werk meer uren, maar omdat ik zo weinig reistijd meer
heb, maakt het niet zoveel verschil. Een leuke nieuwe
uitdaging op een leuke plek! Daarbij heb ik nu alweer
een paar maanden een vriendin. Een hele mooie
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ontwikkeling in mijn leven. Ze heet Irene en komt uit
Ede. In de komende tijd zult u haar vast wel eens
kunnen gaan ontmoeten in de kerk. De derde nieuwe
ontwikkeling is dat ik een auto heb gekocht. Auto is
wel een groot woord, want het is een Suzuki Alto uit
1999, maar hij kostte bijna niets en rijdt ook zuinig,
dus ik ben er blij mee. Hij zal vaak in de buurt van de
kerk staan, want bij mijn huis heb ik geen
parkeergelegenheid. Ook de auto zult u dus wel eens
kunnen bewonderen bij de kerk. Drie leuke nieuwe
dingen dus voor mij in de afgelopen maanden. Dan
bent u allemaal ook weer helemaal op de hoogte.
Ik hoop u in de komende tijd weer fysiek te kunnen
gaan ontmoeten. We zullen als dat weer toegestaan is
daar ook in de gemeente tijd voor maken. Om elkaar
te ontmoeten en bij te praten. Hopelijk tot snel! Gods
zege
Ds. Willem Nijsse
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Fysieke kerkdiensten
Vanaf 23 mei (1e Pinksterdag) zijn de diensten op
zondagochtend weer fysiek bij te wonen. We gebruiken
daarbij de regels zoals deze ook in september 2020
van toepassing waren. Dat wil onder andere zeggen
dat we mondkapjes dragen, niet zingen en alleen de
voorzijde van de kerk gebruiken om binnen te komen.
Coördinatoren zijn aanwezig om alles in goede banen
te leiden en u een zitplaats aan te bieden. Tijdens deze
diensten wordt er weer gecollecteerd en een
inhaalcollecte gehouden voor de weken dat er niet is
gecollecteerd. Elders in dit Diependaalcontact leest u
daar meer over. Voorlopig zorgen we ervoor dat er
nooit meer dan 30 mensen in de dienst aanwezig zijn,
dat is volgens de PKN het gestelde maximum.
Wanneer deze grens wordt verruimd, is er in de
kerkzaal voldoende ruimte om ook een groter aantal
mensen te ontvangen. Tot die tijd zou het kunnen zijn
dat er meer dan 30 mensen fysiek aanwezig wensen te
zijn; in dat geval zullen we met een aanmeldsysteem
moeten gaan werken. Dat is tijdens het schrijven van
dit stukje nog niet bekend en voor de laatste
informatie hierover moet ik u dan ook verwijzen naar
de website en de afkondigingen.
Heeft u vragen over de huidige situatie, neemt u dan
contact met mij op via maurice@diependaalsekerk.nl
of 06-52633290.
Namens de kerkenraad, Maurice de Jong
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Lente in de Kerk - avond met René van Loon
Op maandagavond 14 juni organiseren we – samen
met de Grote kerk – een toerustingsavond met René
van Loon. René is predikant in Rotterdam en auteur
van het boek ‘Lente in de kerk’. Hij zocht in de
afgelopen jaren de lente op
in kerken. Hij zag bloesem in
oude gevestigde kerken,
bloei in talloze internationale
gemeenschappen en nieuwe
kerkplanten groeien. In zijn
boek geeft hij een impressie
van deze nieuwe en
hoopvolle bewegingen. René
zal deze avond vertellen
over zijn boek, ons
bemoedigen (missionair zijn
heeft zin!) en ons ook aan
het nadenken zetten: is er
lente in onze kerk?
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in
de kerkzaal van de Grote Kerk. U moet zich voor deze
avond aanmelden. Dat kan via de website van de
Diependaal of de Grote kerk, of telefonisch bij ds.
Willem Nijsse 06-40794651 op dinsdagen of
donderdagen.
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Actie Kerkbalans 2021
De leden van de Diependaalsekerk hebben voor Actie
KerkBalans in 2021 een hogere toezegging gedaan dan
de voorgaande jaren. Dat is geheel tegen het patroon
in, waarin juist jaarlijks een lagere toezegging
terugkomt.
De toezeggingen van 2021, ondanks een wat lager
ledenaantal, hoger dan 2020 en 2019, en vergelijkbaar
met de toezeggingen van 2018.
Het is fijn te merken dat de betrokkenheid van de
leden, ondanks de fysieke afstand door Covid-19,
toeneemt en u gehoor heeft gegeven aan de oproep
om bijzondere aandacht aan de toezeggingen voor
Actie KerkBalans te geven.
Heeft u nog geen toezegging voor Actie KerkBalans
gedaan of de uitnodiging om toe te zeggen niet
ontvangen, terwijl u wel een bijdrage wenst te doen?
Neem dan contact op met een van de
kerkrentmeesters via
kerkrentmeester@diependaalsekerk.nl of 0652633290. Ook alle andere vragen of financiën kunt u
daar kwijt.

Maurice de Jong
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Nieuws van de stichting Diependaal
De bovenzaal is prachtig opgeknapt door leden van de
Vitamine G. Het is een heel verschil met de oude
situatie.
Gaat u maar eens een kijkje nemen. Het is de moeite
waard.
Veel nieuws is er verder niet te melden.
De klussenclub heeft zo zijn werkzaamheden.
De daken van de fietsenstalling zijn grondig
schoongemaakt en de buitenboel bij de achteringang is
met de hogedrukspuit onder handen genomen.
Nu de diensten weer gaan beginnen zou het fijn zijn
als we wat hulp kunnen krijgen bij het schoonhouden
van de kerk en de achterzaal.
Door het overlijden van Joke en het tijdelijk niet
beschikbaar zijn van Noortje, die herstelt van een
operatie, is ons groepje erg klein geworden. Graag
verwelkomen we wat aanvulling op maandagmiddag.
Omdat er geen zicht is dat er binnen afzienbare tijd
een fancy fair gehouden zal worden, vragen we
iedereen geen spullen meer te doneren.
Mocht er weer een fancy fair in het verschiet zitten dan
laten we het bijtijds weten.
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Verantwoording van de ontvangsten
ABN/AMRO
25/1
28/2
25/2
1/3
25/3
29/3
26/4
28/4

€
–
–
–
–
–
–
–

INGBank
15,00
25,00
15,00
25,00
15,00
25,00
15,00
25,00

25/2
17/3
25/3
24/4
25/4

€ 10,00
- 100,00
– 10,00
– 30,00
– 10,00

nog verkocht
uit de kelder € 105,00
Totaal

€ 415,00

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
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Dank aan de kosters
In de vorige uitgave van Diependaalcontact heb ik de
deelnemers van de klussenclub geprezen voor het vele
werk dat zij voor de Diependaal doen. Deze keer wilde
ik de kosters eens bedanken. Acht personen verrichten
op vrijwillige basis bij toerbeurt
kosterswerkzaamheden. Dit werk wordt al vele jaren
door vrijwilligers met veel plezier en toewijding
gedaan. Niet alleen bij de diensten op de zondagen en
de avondactiviteiten, maar ook bij trouw- en
rouwdiensten dient een koster aanwezig te zijn. Naast
de huishoudelijke taken, zoals het openen en sluiten
van het kerkgebouw, verzorgen van de bloemen, koffie
zetten voor de predikant, de kerk geschikt maken voor
de avondmaalsviering etc., kan ook een beroep op de
koster worden gedaan bij eventuele calamiteiten. Als
kerkbezoeker heb je niet altijd door dat aan het
houden van diensten en dergelijke veel werk achter de
schermen wordt verricht. Daarom wil ik graag op deze
wijze de kosters heel hartelijk bedanken voor het vele
werk dat zij jaarlijks ten behoeve van onze
wijkgemeente doen.
Theo Biebericher
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Ontmoetingspastoraat 17 juni 11.00 uur
We hebben het al eerder aangekondigd, maar nu gaat
het er echt van komen! Het ontmoetingspastoraat voor
ouderen. Het is een nieuw initiatief in de Diependaal,
voor gemeenteleden vanaf ongeveer 80 jaar. Eens in
de maand komen we met deze groep bij elkaar in de
kerk, om daar elkaar te ontmoeten en met elkaar in
gesprek te gaan over een thema. Het
ontmoetingspastoraat gaat uit van drie pijlers:

1. Ontmoeting. Gastvrijheid vinden we belangrijk.
Deze groep is een open en gezellige groep waar
iedereen welkom is. Schroom dus ook zeker niet
om een vriend of vriendin, buurman of
buurvrouw mee te brengen. Ook als u verder
niet kerkelijk betrokken bent of als u bij een
andere kerk meeleeft bent u van harte welkom
bij deze groep. We nemen de tijd om bij koffie
en thee bij te praten en elkaar te leren kennen.
2. Verdieping. Elke keer staat er een thema
centraal. Ds. Willem Nijsse en Henk van ter Meij
geven een inleiding bij dit thema, bijvoorbeeld
aan de hand van een lied of een Bijbeltekst.
3. Gesprek. We gaan met elkaar in gesprek over
het thema. Het is een open gesprek waar u uw
ervaringen kunt delen en kunt luisteren naar de
ervaringen van anderen.
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We gaan ervanuit dat we de eerste ochtend kunnen
beleggen voor de zomer, namelijk op donderdag 17
juni om 11.00 in de achterzaal van Diependaalsekerk.
Vervoer van en naar de kerk moet u zelf verzorgen.
Voor deze bijeenkomst moet u zich aanmelden bij
dominee Nijsse. Dat kan via 06-40794651 op de
dinsdag of donderdag overdag. Er volgt t.z.t ook nog
een aankondiging via de mededelingen in de dienst.

Jaarcijfers PgH 2020
2020 is een bewogen jaar geweest. Ook financieel
merkten we de invloed van corona: de baten bleven
behoorlijk achter. We zien de gevolgen van de
coronapandemie duidelijk terug. Gelukkig zijn binnen
de PgH als geheel de bijdragen, met name de
inkomsten uit Actie Kerkbalans, bijna volgens
begroting binnengekomen en de wijkkassen konden
zelfs rekenen op iets hogere inkomsten dan was
begroot.
Maar er waren minder opbrengsten uit de exploitatie
van gebouwen, minder collecteopbrengsten en met
name ook lagere beleggingsresultaten. En daarmee
viel het resultaat (baten minus lasten) toch nog een
stuk negatiever uit dan vooraf al was voorzien.
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In bovenstaande tabel staan de cijfers van de gehele
Protestantse gemeente Hilversum en hieronder staan
die van onze eigen (wijk)gemeente.
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Aan de kostenkant zien we geen bijzondere verschillen
ten opzichte van de begroting.
Uitleg bij deze kosten:
- De post gebouwen is inclusief onderhoud en
gas/water/licht van onze kerken en pastorieën.
- Pastoraat betreft de predikanten en kerkelijk
werkers.
- Kerkdiensten is inclusief kosten voor musici en het
deel van de kosten voor de kosters dat is ingezet voor
de zondagse diensten.
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- Communicatie betreft voornamelijk de kosten van
het centrale kerkblad. Sinds september is ook een
coördinator communicatie aangesteld.
- Beheer en administratie is inclusief de kosten van
het kerkelijk bureau.
- Wijkkas uitgaven zijn de uitgaven van onze
wijkgemeente voor jongerenwerk, ouderenwerk en
overige wijkgebonden activiteiten.
- Afdrachten is inclusief het quotum. Jaarlijks dragen
we een percentage van onze inkomsten af aan de
Protestantse Kerk ter dekking van de kosten van de
landelijke kerk.
- Afschrijvingen betreft de afschrijving van grote
verbouwingen
- Investeringen in nieuwe initiatieven en enkele andere
kleinere posten worden verantwoord onder Overige
lasten.
Nu is het virus helaas nog steeds niet uit de lucht, dus
ook voor 2021 voorzien we op bepaalde fronten
afwijkende cijfers te moeten rapporteren. Hierover
volgt later dit jaar meer informatie.
De volledige jaarrekening 2020 is te vinden op
www.pknhilversum.nl/cvk/ .
Namens het College van Kerkrentmeesters van de
PgH,
E.R. den Toom
Penningmeester
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Collecte na derde lockdown
Nu de kerkdiensten vanaf 23 mei weer fysiek
bijgewoond kunnen worden gaan we ook het
collecterooster weer activeren. Net als in de lockdown
van vorig jaar hebben we tijdens de afgelopen weken
geen collectes gehouden. In 25 diensten zijn geen
collectes mogelijk geweest, u kunt zich voorstellen dat
dit een flinke deuk in de begroting van onze kerkelijke
organisatie en de door ons gesteunde doelen heeft
geslagen. Daarom gaan we tijdens de diensten die wel
weer fysiek te volgen zijn in juni opnieuw een “inhaalcollecte” organiseren.
We hopen daarmee alle ‘achterstand’ weer te kunnen
inhalen. Wanneer u bijvoorbeeld tijdens normale
weken € 3,- in de collectezakken doet, hopen we dat u
nu € 75,- (25x € 3,-) wil doneren. Als u gewend bent
meer of minder te geven kan u zelf een vergelijkbare
rekensom maken.
Net als vorig jaar is de verdeling van de collectedoelen
iets aangepast ten opzichte van het oorspronkelijke
rooster. Hieronder een samenvatting daarvan:
• Een kleiner aandeel naar de lokale kerkelijke
gemeente (landelijk, centraal en wijkgebonden)
en een groter aandeel naar de diaconale doelen.
• Alle specifieke acties van Kerk in Actie worden
algemeen beschikbaar gesteld aan Kerk in Actie
omdat de specifieke acties vaak al afgesloten
zijn.
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In de kerk vindt u tijdens de komende diensten, naast
de drie collectedoelen van die week, de mogelijkheid
om een bedrag in contanten of collecte-bonnen te
geven. Het is ook mogelijk om deze gift via de
bankrekening van de wijkkas te laten lopen. Hieronder
de benodigde informatie:
Rekeningnummer: NL 33 RABO 0373 7225 16
ten name van ‘Wijkkas Diependaalse kerk te
Hilversum’ onder vermelding van ‘collecte na corona’
Namens de kerkenraad,
Maurice de Jong

Kopij Diependaalcontact september 2021
Kopij voor het volgende Diependaalcontact kunt u tot
18 augustus 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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Avondmaalscollecte - Stichting Laleaua
De Avondmaalscollecte van de Protestantse gemeente
Hilversum is dit jaar bestemd voor Stichting Laleaua.
Deze stichting zet zich in voor de Roma-gemeenschap
in de wijk Boziaş in Târnăveni, Roemenië.
In de aankomende tijd wordt telkens in het kort een
stukje van het werk onder de Roma belicht.
Het werk van Stichting Laleaua komt voort uit hoop,
liefde en bovenal geloof. Hoop op een betere
toekomst, Gods liefde voor de mensen en het geloof in
onze Heer Jezus Christus.
Deze keer gaat het over de ‘hoop’.
Hoop
Kinderen hebben dromen. Dromen over de toekomst.
Over wat ze graag willen worden. Waar ze willen
wonen. Dromen geven hoop. Hoop doet leven.
Ook de Roma-kinderen dromen. Hun weg in het leven
is niet eenvoudig. Ze starten het leven met een flinke
achterstand. Vanuit een omgeving van armoede,
discriminatie, een leerachterstand en een gebrek aan
stimulans vanuit huis. De dromen blijven. Die geven
hoop.
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Van links naar rechts Sorin, David en Vasile

Stichting Laleaua helpt deze Roma-kinderen om de
wereld vanuit hoop en geloof tegemoet te treden. Door
naast hen te lopen in hun kinderjaren, door hen te
helpen op school en zo mogelijk in het vinden van een
baan. In hun ontwikkeling van kind tot volwassene.
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Zo leren de kleuters de basisvaardigheden die andere
kinderen thuis leren. Als de kinderen de
basisschoolleeftijd bereiken gaan zij naar de reguliere
Roemeense school. Omdat zij vaak niet goed mee
kunnen komen, komen zij na de lessen naar het
programma After School van Laleaua. Zij krijgen daar
bijles en leren ook allerlei andere vaardigheden, die
hen helpen in het dagelijks leven. Ook ondersteunt
Laleaua de tieners met onderwijs in hun groei naar
volwassenheid. Op deze manier hoopt Laleaua dat
deze kinderen de vicieuze cirkel van hun bestaan
kunnen doorbreken. En dat geeft hoop op een betere
toekomst!
In 2020, kort voor de corona-pandemie, maakte Tonke
Koppelaar een documentaire voor 2Doc 'Makers van
Morgen'. In deze documentaire geeft een aantal van
de Roma-kinderen die naar Laleaua komen, waaronder
David en Sorin, een inkijkje in hun leven en in hun
dromen. Deze indringende documentaire laat een
glimp zien van hoe deze kinderen in het leven staan.
En waar zij van dromen. De documentaire heet ‘De
Zwaluwenstraat’ en is te vinden via 2Doc.
https://www.2doc.nl/documentaires/series/makersvan-morgen/2020/de-zwaluwenstraat.html
Annemarie Biebericher
NB. Deze tekst is geschreven voor de nieuwsbrieven
van alle wijken.
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Aanstelling Rianne en Kaj ten Voorde
gecontinueerd
Goed nieuws! Onlangs is bekend geworden dat Rianne
en Kaj ten Voorde als voorgangers verbonden kunnen
blijven aan Vitamine G. Na hun aanstelling van drie
jaar was het wettelijk niet meer mogelijk Rianne
en Kaj tijdelijk in dienst te hebben van de PgH.
Daarnaast was er voor een vast dienstverband als
kerkelijk werkers binnen de PgH nauwelijks ruimte.
De PgH zit namelijk met het huidige aantal
predikanten in vaste dienst al ruim in haar jasje,
afgezet tegen het aantal leden van de PgH.
De IZB neemt Rianne en Kaj nu in dienst en
detacheert vervolgens beide voorgangers in Hilversum.
Het IZB is al jaren betrokken bij Vitamine G in
samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.
Zowel Rianne en Kaj en het Kernteam van Vitamine G
als de Algemene kerkenraad kunnen met deze regeling
instemmen. Dit betekent dat Kaj en Rianne voor de
komende jaren voor 0,5 verbonden blijven aan
de PgH en daarmee aan Vitamine G.
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Preekrooster ( 6 juni – 12 september)
o. = ochtenddienst 10.00 uur
a. = avonddienst 19.30 uur

06 jun.

o. Ds. W. Nijsse

13 jun.

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

20 jun.

o. Ds. H. Brandsen, Harderwijk

27 jun.

o. Ds. W. Nijsse

04 jul.

o. Ds. W. ten Voorde, Nunspeet

11 jul.

o. Ds. J.W. Scheurwater *)

18 jul.

o. Ds. W. Nijsse (in de Bethlehemkerk) *)

25 jul.

o. Ds. J.W. Scheurwater *)

01 aug.

o.

Ds. W. Nijsse (in de Bethlehemkerk) *)

08 aug.

o.

gastpredikant van de Bethlehemkerk *)

15 aug.

o.

Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort
(in de Bethlehemkerk) *)

22 aug.

o.

Ds. M. Gehrels, Amsterdam

29 aug.

o.

Ds. G.J. Mantel, Woudenberg

05 sept.

o.

Ds. G. Bikker, Harderwijk

12 sept.

o.

Ds. P. Vroegindeweij, Ermelo

*) De zomerdiensten worden gezamenlijk met de
Bethlehemkerk gehouden.
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