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Meditatie ds. Willem Nijsse 

Genadig is de HEER: 

we zijn nog in leven! 

zijn ontferming kent geen grenzen. 

Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. 

Veelvuldig blijkt uw trouw! 

(Klaagliederen 3:22-23) 

 

Toen in maart 2020 het nieuwe coronavirus 

rondraasde door Noord-Italië en veel slachtoffers 

maakte, begon ik me wel zorgen te maken. Ik was net 

een half jaar predikant in de Diependaal. Ik zag al 

vooruitzichten van overvolle weken vol met uitvaarten 

en rouwgesprekken. Het was een donker vooruitzicht, 

en in sommige plekken van de wereld is het ook 

inderdaad zo gegaan voor de predikanten en priesters 

die daar werkzaam waren. 

Nu de samenleving weer steeds meer op gang komt, is 

het verleidelijk om gelijk weer weg te rijden en op te 

schakelen naar de hoogste versnelling van leven 

waarin we best vaak zaten. De versnelling waarin 

weinig tijd en aandacht over is voor de aanwezigheid 

van God. We laten de donkere tijd achter ons en rijden 

een zonnige toekomst tegemoet. 

Maar laten we dat nog even niet doen. Het is goed om 

eerst een tijd te nemen van verwerking. Een tijd om 

terug te kijken op de donkere jaren die achter ons 
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liggen. De tekst uit Klaagliederen die hierboven staat 

past daar goed bij. Ook het boek Klaagliederen blikt 

terug op een hele donkere periode. De verwoesting 

van de heilige stad Jeruzalem en de dood van velen 

van het volk Israël. In het boek vinden we een aantal 

klaagzangen die deze periode bezingen. Maar in 

hoofdstuk 3 komt er een keerpunt. Een moment van 

besef, waarin de zon doorbreekt en de profeet zich 

opeens realiseert dat er nog steeds vele dingen zijn 

om dankbaar voor te zijn. 

En zo mogen we ook als gemeente terug kijken. Het 

virus had in onze gemeenschap veel meer schade 

kunnen aanrichten. Maar gelukkig is dat heel beperkt 

gebleven. We zijn nog in leven! En dat mogen we in 

dankbaarheid toeschrijven aan onze God die in zijn 

ontferming ons nog het leven geeft en ons leven 

draagt. Hij geeft ons elke morgen weer nieuwe 

weldaden en Hij blijft ons trouw. 

Laten we dus niet gelijk weer opschakelen naar de 

hoogste versnelling van leven. Maar laten we de tijd 

nemen om terug te kijken op de afgelopen periode. 

Om klaagzangen te zingen. En ook om onze 

dankbaarheid uit te spreken richting de God die ons 

trouw is gebleven! 

 

 

 



6 
 

Groepen in de Diependaal 

Komend seizoen hebben we in de Diependaal een 

aantal groepen waar u bij aan kan sluiten. Zulk soort 

groepen zijn wat kleinschaliger dan de diensten op 

zondag en helpen om andere gemeenteleden beter te 

leren kennen en ook om samen te verdiepen in geloof. 

 

1.Faith & Friendship 

 

Faith & Friendship is een jongerengroep van    

Vitamine G en Diependaal samen voor jongeren rond 

de 17-25 jaar. De groep wordt geleid door pionier    

Kaj ten Voorde en ds. Willem Nijsse. We komen bij 

elkaar op de zondagavond rond 17.30 uur en beginnen 

dan met een maaltijd. Meestal laten we pizza 

bezorgen. Daarna gaan we dan in gesprek naar 

aanleiding van een stukje uit de Bijbel. Dit levert vaak 

heel open gesprekken op, waarin van alles op tafel 

komt. De Faith & Friendship groep is echt een open 

groep, waarin gelovige en niet-gelovige jongeren 

welkom zijn om mee te praten. Kaj en Willem vertellen 

daarbij ook meer over het christelijk geloof, zodat je 

bij deze groep ook leert wat het geloof inhoudt. Als je 

interesse hebt om mee te doen, app of bel ds. Willem 

Nijsse voor meer info (06-40794651). 
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Dit zijn alle data van Faith & Friendship dit seizoen op 

een rijtje. 

12 september   20 februari 

3 oktober    13 maart 

24 oktober    3 april 

28 november   24 april 

12 december   15 mei 

9 januari    5 juni 

30 januari    26 juni 

 

 

2. Bijbelkring 

 

De Bijbel is de bron van ons geloof. Al duizenden jaren 

putten mensen geloof, hoop en liefde uit die bron. Ook 

wij, mensen van de 21e eeuw in Hilversum, verdiepen 

ons in dit oude boek. We leren bij de Bijbelkring meer 

over de Bijbel. Ds. Willem Nijsse geeft uitleg bij de 

achtergronden en oorspronkelijke bedoelingen van 

deze oude teksten. We proberen ons te verplaatsen in 

de mensen die teksten ooit schreven en de mensen die 

ze voor het eerst hoorden. Maar dit is niet het enige 

wat we bij de Bijbelkring doen. We geloven namelijk 

dat de Bijbel vandaag nog steeds aansprekend is voor 

ons. Daarom gaan we ook in gesprek over ons eigen 

leven. We proberen te verwoorden hoe de Bijbeltekst 

ons vandaag aanspreekt. Op die manier horen we in 

die woorden van de Bijbel ook het woord van God voor 

ons vandaag. 
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De Bijbelkring vindt eens in de maand plaats op 

donderdagavond in de kerk van 20.00 uur - 21.30 uur. 

Dit zijn de data van de Bijbelkring dit seizoen 

2 september    27 januari 

7 oktober    3 maart 

4 november    7 april 

2 december    28 april 

6 januari    2 juni 

 

 

3. Ontmoetingspastoraat 

 

Vorig seizoen hebben we een start gemaakt met een 

nieuwe groep in de Diependaal. Het ontmoetings-

pastoraat. We hebben met een kleine groep twee heel 

mooie bijeenkomsten gehad. In het nieuwe seizoen 

gaan we verder met dit initiatief. 

In de eerste aankondigingen hadden we een 

leeftijdsgrens van 80 jaar genoemd. Het bleek in de 

praktijk dat dat helemaal niet nodig was geweest. Het 

is een open groep waar jong en oud even goed mee 

kunnen doen. We hebben de leeftijdsgrens daarom 

losgelaten. Iedereen die de donderdagmorgen tijd 

heeft en zin heeft in gezelligheid en een goed gesprek 

is welkom. Eens in de drie weken in de achterzaal van 

de Diependaal. We beginnen om 10.30 uur en het 

duurt tot 12.00 uur. 
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Het ontmoetingspastoraat gaat uit van drie pijlers: 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

 

Dit zijn de data van het ontmoetingspastoraat het 

komende seizoen. 

 

9 september    10 februari 

23 september   10 maart 

21 oktober    31 maart 

11 november   21 april 

25 november   12 mei 

16 december   9 juni 

20 januari    30 juni 
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4. Goed nieuws van de gebedsgroep 

 

Er is goed nieuws te melden over onze gebedsgroep: 

de tijd dat we online via Zoom hebben gebeden is 

bijna voorbij. Op zondag 5 september komen we na 

anderhalf jaar na de dienst weer fysiek bij elkaar!  

In de tijd die achter ons ligt heeft God ons goede 

momenten gegeven, maar de verbondenheid met 

elkaar hebben we gemist.  

Iedereen is van harte welkom om mee te bidden, voor 

jezelf of hardop.  

 

In de loop van de jaren hebben hebben we al veel 

verhoringen op het gebed gezien en hebben we 

ervaren dat we een bijzondere en verrassende Heer 

hebben.  

 

We hopen jullie op 5 september allemaal weer te zien.  

 

Namens de gebedsgroep,  

Henk van ter Meij  
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5. Huiskringen samen met Vitamine G 

 

Een huiskring is een geloofsgemeenschap in het klein: 

een groep van maximaal tien mensen die elkaar elke 

twee weken opzoekt (meestal op een avond) en ook 

buiten die momenten op elkaar betrokken is. 

 

Een huiskring is een veilige plaats waar je samen de 

genade en liefde van God kan ontdekken en mag 

(leren) uitdelen, de Bijbel met elkaar openslaat, 

vragen kunt stellen, deelt wat je hebt meegemaakt, 

naar elkaar omziet, voor elkaar bidt, je talenten inzet 

en oefent de weg te gaan die Jezus ons voorleefde. 

Het maakt niet uit of je veel of weinig weet over God 

en de Bijbel, ervaring hebt met bidden, zingen, et 

cetera. Je bent er om te groeien, om verder te komen, 

om met elkaar het leven te delen en we helpen elkaar 

daarbij. Het enige wat nodig is, is dat je jezelf wilt 

openstellen. 

 

Wil je meedoen in een huiskring. Neem dan contact op 

met Helene Voogdt (helene@vitamineg.net). 
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Bovenwijkse Bijbelkring 

Er zijn vele waarden die God aan mensen geven wil, 

om te ontwikkelen in hun leven. Zij worden in de Bijbel 

‘Vruchten van de Geest’ genoemd. In veertien 

interactieve bijeenkomsten zal in het seizoen 

2021/2022 telkens een van deze waarden centraal 

staan. 

Het is in het kader van het jaarthema van de 

Protestantse gemeente ‘Geïnspireerd leven’ dat 

belangstellenden welkom zijn in een Hilversumbrede 

Bijbelgesprekskring, die afwisselend door telkens een 

andere predikant van de Protestantse gemeente zal 

worden geleid, op telkens een andere locatie. 

Plaats:  

Een van de protestantse kerken van Hilversum. 

 

Tijd:  

Om de veertiendagen op dinsdagen,  

7 september - 30 november (blok 1) en 11 januari -   

5 april (blok 2), 20.00 uur - 22.00 uur. 

 

Aanmelden:  

Bij ds. Jurjen Zeilstra, zeilstar@xs4all.nl 

of: 035-6247449 (vóór 7 september). Of 

bij eenmalig meedoen, bij de inleider van de avond. 

 

 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Bijeenkomst   Thema Inleider Locatie 

(1) 7 sept.  Goedheid  Willem Nijsse   Diependaalsekerk 

(2) 21 sept.   Hoop       Heleen Weimar  Regenboogkerk 

(3) 5 okt.    Liefde     Erik v. Halsema   De Morgenster 

(4) 19 okt.    Geduld   Jetty Scheurwater   Bethlehemkerk 

(5) 2 nov.    Geloof     Christiaan Boers    Regenboogkerk 

(6) 16 nov.  Vriendelijkheid  Jurjen Zeilstra  Regenboogkerk 

(7) 30 nov.    Vreugde   Wim Moehn         Grote Kerk 

(8) 11 jan. Zachtmoedigheid  W. Nijsse     Diependaalsekerk 

(9) 25 jan.  Zelfbeheersing Erik v. Halsema  De Morgenster 

(10) 8 febr. Gastvrijheid Wim Moehn      Grote Kerk 

(11) 22 febr. Gerechtigheid Jurjen  Zeilstra   Regenboogkerk 

(12) 8 mrt.    Vrede    Aster Abrahamsen    Bethlehemkerk 

               (reserve: Jurjen Zeilstra)  

(13) 22 mrt. Oprechtheid Heleen Weimar   Regenboogkerk 

(14) 5 apr. Ontferming  Hillegonda Ploeger Bethlehemkerk 

 

 

 

 



14 
 

Internationale studenten 

Op zondag 19 september ontvangen we in de 

Diependaal twee internationale theologiestudenten. 

Het zijn HtetPaing YeMaung (Myanmar) en Wahyu 

Wulan Salesti (Indonesië). Deze studenten doen mee 

in een programma dat ‘Bridging the Gaps’ heet. In dit 

programma komen theologiestudenten van over heel 

de wereld naar Amsterdam om daar een half jaar te 

studeren en een internationale ervaring op te doen. 

Deze studenten bereiden zich voor op een rol als 

predikant of voorganger in hun thuisland. 

HtetPaing en Wahyu zullen aanwezig zijn in de 

morgendienst en zullen daar misschien ook iets delen 

over zichzelf en de kerk waar zij vandaan komen. Het 

lijkt mij leuk om daarna met hen te lunchen. Als u het 

leuk vindt om daarbij aan te sluiten, laat het me dan 

even weten. De voertaal is Engels, dus u hoeft het 

Indonesisch of Myanmars niet machtig te zijn om mee 

te doen. Uw Engels hoeft ook zeker niet fantastisch te 

zijn. De ervaring leert dat zulk soort ontmoetingen 

heel verrijkend zijn ook voor je eigen geloof. Ik hoor 

graag van u als u mee wilt doen, of andere ideeën 

hebt om deze twee studenten een mooie dag te geven 

in Hilversum! 

Ds. Willem Nijsse 
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Corona-update 

Het valt niet mee om hier een actueel stukje te 

plaatsen over de Corona-maatregelen, ik verwijs maar 

direct even naar de website waar nog steeds een 

speciale Corona-pagina klaar staat om u te informeren 

over de actuele stand van zaken. 

Wat er wel over te zeggen valt is dat we al weer een 

groot aantal weken met iedereen die dat wilde in de 

kerkzaal aanwezig konden zijn. En we hebben al een 

aantal versoepelingen door kunnen voeren. Zo mogen 

er meer mensen in de zaal, dragen we geen 

mondkapjes meer en worden de liederen ná de 

verkondiging met de gemeente gezongen. Ook fijn dat 

we na de diensten samen koffie kunnen drinken en wat 

kunnen bijpraten naast de kerk. 

Dank aan alle betrokkenen om deze dingen mogelijk te 

maken, dan denk ik aan de coördinatoren en kosters 

bijvoorbeeld. Maar ook aan organisten en techneuten. 

En uiteraard dank aan allen, u als leden, voor het 

begrip en het volgen van de richtlijnen.  

Hopelijk kunnen we blijven versoepelen en hoeven we 

niet opnieuw een stap terug te doen. 

Verderop in dit Diependaalcontact leest u over de start 

van het nieuwe seizoen en hoe de verschillende 

activiteiten fysiek of digitaal bij te wonen zijn. We 

verwachten er, ondanks de verschillende maatregelen 
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die nog gelden, weer een mooi seizoen van te maken 

en elkaar vaak te kunnen ontmoeten. 

Namens de kerkenraad, 

Maurice de Jong 

 

 

Lighten the Night 

Donderdagavond 20 mei beleefde Lighten the Night de 

‘vuurdoop’. De deuren van de Grote Kerk staan 

voortaan iedere derde donderdag van de maand open 

voor een vrije inloop. Iedereen is welkom om te 

genieten van kaarslicht en live muziek. Voor een ieder 

die in het kerkgebouw aan de Kerkbrink tot rust wil 

komen van 19.00 uur tot 21.00 uur, in hartje 

Hilversum. De Grote Kerk volgt met Lighten the Night 

succesvolle initiatieven van onder meer in Utrecht – 

Night of Light in de Dom, Groningen – Spoor van Licht 

en Keulen – Nightfever. 

Nelline Boers, een van de organisatoren, liet weten dat 

‘na maanden van voorbereiding en een aantal keer 

uitstellen, de eerste Lighten the Night een prachtige 

avond werd.’ Vrijwilligers verwelkomden 45 bezoekers. 

Drie teams van vrijwilligers deelden in het centrum 

kaarsjes en flyers uit. ‘Veel bezoekers wisten zo de 

weg naar de kerk te vinden en genoten van prachtige 
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live muziek, licht van kaarsen, rust en verstilling.’ 

Boers: ‘Aan het eind sloten we – samen met een 

aantal bezoekers – de eerste Lighten the Night af met 

een korte liturgie, onder leiding van dominee Moehn. 

We bidden dat God deze avond wil zegenen en de 

harten van bezoekers vult met Zijn liefde.’ 

Wilt u een rol spelen als vrijwilliger bij dit initiatief? 

Neem dan contact op met Nelline Boers (mailadres: 

info@lightenthenight.nl of via telefoonnummer          

06 10 69 11 22) 

 

 

A Taste of Christmas 2021 

Hoe het allemaal precies gaat lopen is nog niet in te 

schatten, maar wij – organisatie van A Taste of 

Christmas – gaan er voorlopig vanuit dat A Taste of 

Christmas dit jaar weer vrijwel normaal doorgang kan 

vinden.  

Dat dachten we vorig jaar in eerste instantie ook, al 

hadden we toen al vrij vroeg door dat er een 

alternatief nodig was. Gelukkig maar, want dat was 

heel nodig. Het werd een groot succes. Voor wie dat 

gemist heeft, op de website van de kerk is daar nog 

een en ander over terug te vinden. 

mailto:info@lightenthenight.nl
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Voor dit jaar rekenen wij weer op een kerstmarkt zoals 

we dat ook in 2018 en 2019 hebben georganiseerd. 

Dat betekent dat we inzetten op hoge 

bezoekersaantallen, goede gesprekken en alles (eten / 

drinken / diverse workshops / inhoudelijk programma / 

kinderprogramma) gratis willen aanbieden. 

Later dit jaar zal er nog meer gecommuniceerd worden 

wat de plannen precies zijn geworden en hoe u daar 

iets aan kan bijdragen. Voor nu zijn we vooral op zoek 

naar mensen die een workshop(je) willen verzorgen. 

Dat kan op vele manieren worden ingezet. Uiteraard 

hoeft niemand iets alleen uit te voeren. Wanneer u 

hier een leuke / creatieve invulling voor weet, dan  

komen we graag in gesprek met u via 

info@atasteofchristmas.nl of 06-52633290. 

O ja, niet onbelangrijk, A Taste of Christmas 2021 is 

op zaterdag 11 december. 

Namens de’ A Taste of Christmas’- organisatie, 

Maurice de Jong 
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Personele bezetting seizoen 2021-2022  

Hieronder vindt u een overzicht van welke mensen 
komend seizoen als contactpersoon bereikbaar zijn 

voor diverse onderwerpen. Voor de volledigheid vindt u 

ook de volledige kerkenraad. 
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Nieuws van de stichting Diependaal 

 
Het is echt komkommertijd. 

Veel is er niet te melden, behalve dat de mannen de 

opritten van de kerk hebben ontdaan van het onkruid. 

Dat was wel even een klus, vooral achter en naast de 

bloemenkraam. 

Het onkruid zit daar muurvast. Ook hebben ze het 

kleine boompje gesnoeid en de duivenpoep is van de 

oprit bij de keuken weer weggespoeld met de 

hogedrukspuit. Die beesten kunnen er wat van. 

Volgende keer misschien meer nieuws. 

 

Jaarrekening. 

 

De jaarrekening van de Stichting is weer opgemaakt 

en staat op de site van de kerk. Mocht er 

belangstelling zijn voor een papieren exemplaar dan 

kan dat ook. Hij is bij mij af te halen of als dat niet 

lukt kan ik hem ook komen brengen. 

 

Klussengroep. 

 

Dit is een veelzijdige groep mannen die op veel 

vlakken thuis zijn. 

Ze draaien hun hand niet om voor de vele klusjes die 

gedaan moeten worden. Denk aan onderhoud van het 

terrein, kleine reparaties aan het interieur, 

schoonhouden van de toren, in de gaten houden of de 

cv ketels weer aangevuld moeten worden met water 
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en alles wat verder op hun pad komt. Heel gevarieerd 

werk dus. 

Denkt u nou, dat vind ik ook wel leuk, kom een keertje 

kijken op maandagmiddag vanaf half twee. 

 

Schoonmaakgroep. 

 

Hiervoor heb ik vorige keer al een oproep gedaan. 

Helaas heeft het geen resultaat gehad. 

Mocht het niet uit komen om wekelijks te komen 

helpen, dan hebben we een alternatief. 

Jaren geleden werd er door een groepje eens in de 

maand op een zaterdagmorgen een paar uur wat 

schoonmaakklusjes aangepakt. Dit gaan we weer 

doen. 

Er hebben zich al enkele dames gemeld, maar er 

kunnen er altijd meer bij. Als de groep groot genoeg is 

kan het zo zijn dat je maar om de andere maand hoeft 

te helpen. 

Je werkt gewoon in je eigen tempo. Kun je een keer 

niet ook geen probleem. Er wordt tussendoor 

koffie/thee gedronken. 

Ik hoop dat ik wat aanmeldingen krijg. 
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Verantwoording van de ontvangsten: 

 

INGBANK    ABN/AMRO 

 

25/5   €  10,00   25/5  €  15,00 

25/6    -  10,00   28/5    -  25,00 

25/7    -  10,00   25/6    -  15,00 

     28/6    -  25,00 

26/7    -  15,00 

28/7    -  25,00 

 

Totaal      € 150,00 

 

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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Een avond over herkennen en bespreekbaar 

maken van armoede en schulden 

Het blijkt dat steeds minder mensen gebruik maken 

van financiële hulp. Deels zal dit komen omdat we 

gemeenteleden minder zien, zeker in coronatijd, maar 

ook omdat herkennen van armoede en schulden lastig 

is, en het bespreekbaar maken ervan nog lastiger.  

Op donderdagavond 30 september organiseert het 

pastoraat en de diaconie van de Regenboogkerk een 

toerustingsavond over signalering van financiële 

problematiek bij gemeenteleden en het bespreekbaar 

te maken teneinde hulp te kunnen bieden. De avond 

richt zich op pastoraal medewerkers en diakenen, 

maar staat ook open voor andere betrokkenen of 

geïnteresseerden.  

Voor mensen die zelf niet in een situatie van armoede 

zitten is herkennen ervan vaak erg moeilijk, en bestaat 

er ook binnen kerkgemeenschappen vaak een kloof 

tussen mensen met en zonder geld. Welke soorten 

financiële problematiek zijn er precies? Wat zijn 

signalen waaruit men kan opmaken dat er sprake is 

van financiële problemen? Hoe benoem je dit 

onderwerp zonder iemand het gevoel te geven inbreuk 

te maken op de privacy? Hoe kan je mensen helpen 

schaamte rondom schulden en armoede te 

overwinnen? Dat zijn vragen die op de avond aan bod 

komen, onder andere aan de hand van voorbeelden uit 
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de praktijk om inzicht te krijgen in het moeten leven 

op bijstandsniveau. 

Jaantje Vink is deskundige op dit gebied vanuit de 

PKN, zij zal de avond inhoudelijk begeleiden samen 

met wijkpredikant dominee Heleen Weimar.  

We hopen op een goede opkomst! 

Tijd: 30 september 2021 om 20.00 uur. 

Plaats: Regenboogkerk Hilversum 

Lily Fraanje, Regenboogkerk 

 

 

Kopij Diependaalcontact december 2021 
 

Kopij voor het volgende Diependaalcontact kunt u tot  

15 november mailen naar theo@diependaalsekerk.nl. 

Het is ook mogelijk deze toe te zenden aan  

Theo Biebericher, Stieltjeslaan 9, 1222 RC Hilversum. 

                                           

 

 

 

 

 

 

mailto:theo@diependaalsekerk.nl


26 
 

Preekrooster  ( 5 september – 12 december ) 

 
o. = ochtenddienst 10.00 uur        

a. = avonddienst 19.30 uur   

 

05 sept.   o .   Ds. G. Bikker, Harderwijk 

12 sept.   o.    Ds. P. Vroegindeweij, Ermelo 

19 sept.   o.    Ds. W. Nijsse 

26 sept.   o.    Ds. B. van ’t Veld, Vaassen 

03 okt.     o.    Prop. P. van der Schee, Hoevelaken 

10 okt.     o.    Ds. W. ten Voorde, Nunspeet 

17 okt.     o.    Ds. W. Nijsse 

24 okt.     o.    Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort 

31 okt.     o.    Ds. A. de Boer, Utrecht 

07 nov.     o.    Ds. W. Nijsse 

14 nov.     o.    Ds. G. van Meijeren, ’s Graveland 

21 nov.     o.    Ds. W. Nijsse 

28 nov.     o.    Ds. W. Bos, Amersfoort 

05 dec.     o.    Ds. W. Nijsse 

12 dec.     o.    Porf. Dr. F.G. Immink, Woudenberg 
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