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Meditatie 

        Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
mijn hart juicht om God, mijn redder 

Lukas 1,46 

In de schepping zingt alles tot eer van God.             

De schepping is als een grote symfonie: een 

muziekuitvoering met een ontelbare hoeveelheid 

instrumenten. De vogels zweven door de lucht en de 

vissen door het water, tot eer van God. De bomen 

wiegen in de wind tot eer van God. De zon verwarmt 

de aarde, en de regen maakt haar vruchtbaar, tot eer 

van God. De bliksem treft de aarde in een donderende 

klap, tot eer van God. Tot eer van God draait de maan 

haar rondjes om de aarde, en draait de aarde om de 

zon. Sterren worden geboren en sterven tot eer van 

God. Het hele universum is een kunstwerk, gemaakt 

door de Schepper. Wie tijd neemt om te luisteren naar 

deze symfonie, vangt een glimp op van de grote 

Majesteit die dit alles heeft gemaakt. 

Midden in dat universum bevinden wij ons, mensen. 

Wij doen alles voor onszelf. We werken van vroeg tot 

laat voor onszelf. We vullen onze vrije tijd met hobby’s 

voor onszelf. We bouwen een imago op voor onszelf. 

We verzamelen spullen en geld voor onszelf. We 

kiezen leiders voor onszelf en we bouwen torens voor 

onszelf. We vangen de vogels en vissen voor onszelf. 

We kappen de bomen voor onszelf. We laten de maan 
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en de zon en alle sterren draaien om onszelf. We 

geloven in God voor onszelf. 

Soms echter, worden we ons plotseling bewust dat we 

altijd in de aanwezigheid van onze Schepper zijn. 

Zoals Maria zong: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 

mijn hart juicht om God, mijn redder: Hij heeft oog 

gehad voor mij, zijn minste dienares.’ Paulus schrijft 

ergens: ‘Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft 

voor zichzelf. Zolang we leven, leven we voor de Heer; 

en wanneer we sterven, sterven we voor de Heer. Dus 

of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.’ 

En in 1647 werd opgeschreven in de Westminster 

Catechismus. ‘Wat is het hoogste doel van de mens? - 

Het hoogste doel van de mens is om God te 

verheerlijken en zich eeuwig in Hem te verheugen.’ 

Dus zomaar even een herinnering. Bij alles wat er in 

de wereld gebeurt, en bij alles wat er in uw leven 

gebeurt. Vergeet niet om God te loven! Als je God looft 

en prijst, dan kom je tot je bestemming als mens. Dan 

stijg je uit boven je eigen belangen en zorgen, en dan 

vind je een melodielijn om te spelen in die grote 

symfonie. En de Schepper zal het horen en zich over je 

verheugen. 

Ds. Willem Nijsse 
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Kerkdiensten Diependaal en Vitamine G 

Het kerkgebouw waarin we samenkomen is een zegen 

van God waar we dankbaar voor mogen zijn! Een 

mooie en fijne plek om elkaar te ontmoeten, God te 

zoeken en Hem te loven en te prijzen. 

We gebruiken het gebouw met twee gemeenten: 

Diependaal en Vitamine G. Soms zorgde dat in de 

afgelopen maanden op de zondagmorgen voor drukte 

en stress. De zondagmorgen is immers het moment 

dat allebei de gemeenten na elkaar een dienst hebben. 

Het kernteam van Vitamine G en de kerkenraad van 

Diependaal zijn en blijven in contact om die overgang 

tussen de twee diensten soepel te laten verlopen. We 

hebben het volgende afgesproken. Enkele mensen van 

Vitamine G die de opbouw van de techniek verzorgen 

zijn om ongeveer 11.00 uur in de kerk en wachten dan 

in de hal bij de achterdeur tot de dienst van de 

Diependaal afgelopen is. Daarna komen ze de kerkzaal 

in voor de opbouw van de Vitamine G dienst. Ze zullen 

dan opletten dat de consistorie beschikbaar is voordat 

ze daar de apparatuur komen halen. Op die manier 

willen we ervoor zorgen dat de Diependaal na de 

dienst de ruimte heeft om alles rustig af te ronden en 

ook Vitamine G de ruimte heeft om rustig te gaan 

opbouwen voor de dienst. We vragen u allemaal om 

elkaar die ruimte ook te geven en te gunnen. Laten we 

met elkaar blij en dankbaar zijn dat we het geschenk 

van ons gebouw zo mogen benutten met onze twee 

gemeenten. En laten we de overgang tussen de twee 
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diensten benutten om eens in gesprek te gaan met 

elkaar en elkaar beter te leren kennen. 

Met een hartelijke groet, 
Kernteam Vitamine G 

Kerkenraad Diependaal 

 

 

Hoopvol leven 

In januari beginnen we met een cursus ‘Hoopvol leven. 

Tafelgesprekken voor denkers’. Het is een 

kennismakingscursus met het christelijk geloof. 

Bijgevoegd in Diependaalcontact vindt u ook de flyer 

voor deze cursus. In de cursus ontdek je wie Jezus is, 

wat Hij wil zeggen en hoe dit je kijk op het leven, op 

liefde en op hoop zou kunnen veranderen. De cursus is 

dus heel geschikt voor mensen die nieuwsgierig zijn en 

meer willen weten over het christelijk geloof. 

Daarnaast is hij ook heel passend voor mensen die 

binnen de kerk zijn opgegroeid, maar rondlopen met 

vragen of vastlopen in bepaalde patronen van de 

overgeleverde traditie. Is het wat voor u, meldt u dan 

aan! Hebt u vrienden of familie voor wie deze cursus 

een mooie verrijking zou kunnen zijn? Geef de flyer 

dan aan hen door. 
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Visie- & Beleidsgroep Diependaalse kerk 

Eind november komt voor de tweede keer de ‘Visie- & 

Beleidsgroep’ bij elkaar. In deze groep zullen wij met 

elkaar spreken over de visie van onze wijkgemeente 

en het beleid dat daaruit voortvloeit. Dat klinkt u 

waarschijnlijk nogal abstract in de oren. Anders gezegd 

komt het erop neer, dat het belangrijk is om als 

gemeente vanuit een bepaalde visie en kijk op het 

geloof, de Bijbel en het gemeente-zijn keuzes te 

maken. Bij deze keuzes kunt u denken aan zaken die 

het gemeenteleven aangaan, maar ook aan het 

bepalen van de koers van onze wijkgemeente richting 

de toekomst. Het is van belang dat deze visie en het 

daarop gebaseerde beleid past bij het karakter van 

onze wijkgemeente. Uiteraard zal de hele 

wijkgemeente hierbij worden betrokken of in ieder 

geval daartoe in de gelegenheid worden gesteld. Een 

heldere visie en helder beleid zal vervolgens het werk 

van de kerkenraad meer koers en kader geven.  

De groep ‘Visie & Beleid’ bestaat uit: onze 

wijkpredikant Willem Nijsse, twee kerkenraadsleden 

Henk van ter Meij en ondergetekende en vier 

gemeenteleden, namelijk Els van Loenen, Hylke 

Zwager, Frans Lambour en Marjolein van Oosterom. 

Wij hopen u binnenkort meer te kunnen vertellen. 

 

Namens de ‘Visie- en Beleidsgroep’, 

Annemarie Biebericher 
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Ontmoetingspastoraat – koffie of thee, een goed 
gesprek en … 
 

Is het je weleens opgevallen hoeveel heel bekende en 

bijzondere gesprekken er in de Bijbel staan? Mooie en 

minder mooie, prettige en minder prettige, gesprekken 

tussen mensen, gesprekken tussen God en een mens. 

Ik las ergens dat er iemand is die ijverig het Nieuwe 

Testament heeft gelezen en geturfd hoeveel 

gesprekken van Jezus met mensen er bewaard zijn 

gebleven. Hij kwam tot zijn grote verbazing tot 132! 

 

Geloof en God, geloof en gesprek, geloof en gemeente, 

gesprek en gemeente: ze horen allemaal echt bij 

elkaar. 

 

Voor de zomervakantie is er een proef geweest met 

het ontmoetingspastoraat. Dat beviel vanaf het begin 

erg goed. Daarom zijn we in september weer van start 

gegaan met het ontmoetingspastoraat in de 

Diependaalse kerk.  

 

Ontmoetingspastoraat is iets heel anders dan 

Bijbelstudie, hoewel de Bijbel, God en het geloof vaak 

wel ter sprake komen, maar het uitgangspunt is niet 

een Bijbeltekst. Het kan echt van alles zijn. Net zo als 

Jezus dat deed: een gesprek bij een waterput, een 

gesprek ’s nachts op het dak van een huis of een 

gesprek met vissers die met hun netten bezig zijn. Wij 
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praten over een mooie herinnering, een bijzonder 

voorwerp dat thuis een speciaal plekje heeft of iemand 

die veel voor je betekent. 

 

Het valt me op hoe open we naar elkaar toe zijn. En 

dat gebeurt eigenlijk zomaar. Ik leer mijn 

medegemeenteleden echt op een andere manier 

kennen: persoonlijker, wezenlijker en kwetsbaarder 

ook. 

 

Je bent van harte welkom om mee te doen. Leeftijd is 

niet belangrijk. We komen om de drie weken in de 

kerk bij elkaar. Dit jaar nog op 25 november en 16 

december. Volgend jaar is de eerste bijeenkomst op 20 

januari. 

 

Willem, Corine en ik zouden het heel fijn vinden om 

jou ook te zien … en te spreken, natuurlijk! 

       

  

               Henk van ter Meij 
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NBV21 

U hebt het vast wel meegekregen. De Nieuwe 

Bijbelvertaling die in 2004 was uitgekomen heeft een 

opvolger gekregen, de Nieuwe Bijbelvertaling 2021, 

ofwel de NBV21. Voor deze nieuwe versie is de 

vertaling uit 2004 als basis gebruikt en die is op allerlei 

punten verbeterd. 

De meest opvallende verandering in deze nieuwe 

versie is dat persoonlijk voornaamwoorden die 

verwijzen naar God, Jezus en de Heilige Geest, weer 

met een hoofdletter worden geschreven, de 

zogenaamde eerbiedshoofdletter. 

Een andere belangrijke verandering is dat de NBV21 

iets dichter bij de brontekst van de Bijbel wil blijven. 

Bij het vertalen van Hebreeuws en Grieks naar 

Nederlands kom je altijd dilemma’s tegen. Je wilt recht 

doen aan de brontekst van het Hebreeuws en Grieks, 

maar ook aan de doeltaal, het Nederlands. Bij vertalen 

moet je vaak een keuze maken tussen de brontekst 

helemaal recht doen of de doeltaal. Bijbelvertalingen 

maken daarin verschillende keuzes. De Herziene 

Statenvertaling blijft dichter bij de brontekst, maar 

komt daardoor vaak tot minder vloeiend en sierlijk 

Nederlands. De Naardense Bijbel is in dat kader ook 

een hele interessante. Deze vertaling blijft zo dicht bij 

de brontekst dat de taal ook wel Nederbreeuws is 

genoemd, een taal die de Nederlandse grammatica en 

stijlregels soms wat geweld aandoet. De NBV2004 
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stond erom bekend dat er juist heel nadrukkelijk was 

gekozen om volledig recht te doen aan de doeltaal. Zo 

ontstond een prachtige Nederlandse vertaling. Maar op 

sommige punten kwam de brontekst hierdoor niet 

meer zo goed uit de verf. Dat was terechte kritiek die 

de NBV altijd al kreeg. In de NBV21 is dit verbeterd. 

Nog steeds is de doeltaal heel belangrijk voor deze 

vertaling, maar de vertalers hebben nu geprobeerd 

weer meer recht te doen aan de brontekst. Als Paulus 

bijvoorbeeld in een brief een bepaald woord vaak 

gebruikt, dan wordt dat nu ook telkens met hetzelfde 

Nederlandse woord vertaald. Zo heb je als 

Nederlandse lezer ook door dat dit een belangrijk 

woord is in de grondtekst. 

In de kerk zullen we ook gaan overstappen op de 

NBV21 als er een beamerversie van is. U zult daar 

verder niet zo heel veel van merken. Waarschijnlijk 

zullen vooral de eerbiedshoofdletters opvallen. Als u 

een NBV21 wil kopen, dan beveel ik de Bijbel-In 

boekhandel in Hilversum aan. Het is belangrijk om die 

christelijke boekhandel te steunen! 

 

Ds. Willem Nijsse 
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Bid voor de gemeente  

Jezus bad heel vaak en heel veel. Toch staat er maar 

één lang gebed van Hem in de Bijbel. In Johannes 17. 

In dat gebed bidt Jezus vurig om eenheid. “En Ik heb 

hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, 

opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn. Ik in hen, en U in 

Mij” 

Het is goed om het voorbeeld van Jezus te volgen. 
Bid je mee? 

GEBED OM EENHEID 

HEER Jezus, Hoofd van het lichaam, 

dat zegenend deze wereld heelt, 

wij, cellen die delen in uw Naam, 

smeken u om eenheid, onverdeeld. 

 

Leer ons als oog, hand en voet te leven 

voor mensen die steeds blindelings verdwalen, 

aan dichte duisternis zich telkens overgeven, 

die struikelend hun doel niet halen. 

 

Behoed ons voor eigenzinnig groeien, 

woekeren met talenten voor onze eigen eer. 

Leer ons vanuit uw hartslag op te bloeien; 

wij als levend lichaam, u als Hoofd en Heer. 

Amen.  

Henk van ter Meij 



14 
 

Kerstinzameling Limburg! 

Vrijdag 26 november  15.30 uur -18.00 uur 

Zaterdag 27 november  11.00 uur -14.00 uur  

Locatie: Bethlehemkerk 

Loosdrechtseweg 263, 1215 JV Hilversum 

Nog steeds zijn de mensen in Limburg niet uit de 

ellende. Verzekeringen hebben nog niet uitgekeerd. 

Mensen moeten zichzelf maar bedruipen. En als je dan 

ook nog onder de minimagroep valt, staat het water je 

echt aan de lippen.  

In Stijn woont Sarah. Haar stichting (Verrassingsdag) 

zet zich al jaren in voor de minima. Na onze laatste 

inzameling heeft Sarah gezorgd dat alles terechtkwam 

bij de mensen die onze hulp het hardst nodig hadden.  

Ook voor deze mensen in Limburg komt de 

decembermaand eraan, met Sinterklaas en Kerst.  

Laten we met elkaar zorgen dat zij deze Kerst iets 

extra’s krijgen! Er worden door Sarah en haar team 

ruim 250 pakketten gemaakt voor de mensen in Stijn 

en omgeving. En wij dragen daar met liefde aan bij. 

Wat is er nodig: Kerstversiering, lampjes, ballen enz. 

Kaarsen, ook op batterijen. Kerstkleden en 

kerstservetten van papier. Wegwerpborden, bestek 

enz.   
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Verder is er behoefte aan:  

Alle verzorgingsmiddelen. Waspoeder. Papieren 

zakdoekjes. Pakken sap. Houdbare levensmiddelen. 

Koffieapparaten. Dekbedden en dekens. 

Badhanddoeken. Opbergbakken met deksel enz.  

 

Afgeven in dozen/doosjes !!! 

Losse spullen worden niet aangenomen !!! 

 

Hebt u vragen? Neem contact op met Ans Borgers: 

ansborgers@hotmail.com of tel. 035-6218608. 

 

Heel veel dank voor uw hulp!  

We zien u graag in de Bethlehemkerk op                  
26 of 27  november. 
 

Namens de organisatie, Machteld en Godert van 

Voorst-Vader & Ans en Evert Borgers. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ansborgers@hotmail.com
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A Taste of Christmas 2021 

 

Drive-Cycle-Walk-through Give-away op 

zaterdagmiddag 11 december 

Oftewel: de kerk trakteert Hilversummers op leuke 

kerstpakketjes! 

 

Yes! Zaterdag 11 december is het weer zover: 

protestantse wijkgemeente Diependaal en Vitamine G 

organiseren een nieuwe editie van A Taste of 

Christmas.  

Vanwege Covid-19 (ook) dit jaar geen Kerstmarkt in 

de kerk, maar wel: een drive-cycle-walk-through give-

away op het grasveldje bij de Kolhornseweg op de 

kruising met de Eikbosserweg en de Eikenlaan. 

 

Iedereen die daar op zaterdag 11 december tussen 

14.00 en 17.00 uur langs onze tent komt, ontvangt er 

iets lekkers én een verrassend kerstpakketje. En wie 

meedoet met de prijsvraag, maakt kans op een extra 

prijs. Kom gezellig langs met de auto, fiets of lopend 

en ga vervolgens thuis aan de slag met wat u/jij in het 

pakketje vindt. Leuk voor volwassenen én kinderen! 

 

Als organisatie zijn we heel blij dat we ook dit jaar 

weer van start kunnen met A Taste of Christmas. Vorig 

jaar vanwege Covid-19 online – Weet u het nog?  
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De Zandprinses met haar online workshop in de 

middag en ’s avonds muziek, een verhaal en een quiz. 

– en nu op deze manier. We zijn niet voor één gat te 

vangen, en met elkaar kunnen we ook op deze manier 

het licht van Kerst verspreiden! 

 

U bent van harte uitgenodigd bij te dragen aan deze 

activiteit. Door langs te komen bij de tent op 11 

december, en anderen op deze mogelijkheid te wijzen, 

maar ook door uw geldelijke steun te geven. Wilt u 

een donatie doen? Heel veel dank daarvoor! U kunt uw 

bijdrage o.v.v. “Donatie A Taste of Christmas 2021” 

overmaken naar de wijkkas van wijkgemeente 

Diependaal, rekeningnummer: NL 33 RABO 0373 722 

516, of naar de kas van Vitamine G, rekeningnummer: 

NL 33 RABO 0373 722 613. 

 

Nogmaals: van harte uitgenodigd en hartelijk dank 

voor uw aandacht voor A Taste of Christmas 2021! 

Hebt u vragen of wilt u meer informatie: stuur dan een 

e-mail naar info@atasteofchristmas.nl.  

 

Namens Diependaal en Vitamine G, 

Lianne de Jong, Maurice de Jong, Emily Messiha, Astrid 

Meulenberg, Kaj ten Voorde en Rianne ten Voorde 

 

 

mailto:info@atasteofchristmas.nl
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Nieuws van de Stichting Diependaal 
 
Enige weken geleden heeft de schilder de sponningen 

van de “glas in lood” ramen opnieuw gekit en geverfd. 
Hiervoor stond er een paar dagen een hoogwerker bij 

de kerk. Het ziet er nu weer heel mooi uit. 
Hopelijk gaat het in de stookkosten schelen. 
 

Al twee keer hebben we met een groepje van 6/7 
vrouwen op de eerste zaterdag van de maand de kerk 

een schoonmaakbeurt kunnen geven. Fijn dat er dan 
eens tijd is voor wat extra werkzaamheden. 
Met de Vitamine G groep is afgesproken dat zij de 

kinderruimten zullen schoonmaken op een tijdstip dat 
hen goed uitkomt.  Heel fijn en we hopen dat we in de 

toekomst ook meer met hen samen kunnen werker.  
 
Verder was het weer wekelijks blad en kastanjes 

ruimen en het houdt nog niet op. Maar de 
herfstkleuren waren prachtig. 

 
Verantwoording van de ontvangsten 
 

INGBANK     ABN/AMRO 
28/8  €    10,00  25/8  €    15,00 

25/9  -     10,00  30/8  -     25,00 
11/10  -   100,00  27/9  -     15,00 
  -   100,00  28/9  -     25,00 

  -   100,00   25/10  -     15,00 
25/10  -     10,00  30/10  -     25,00 

 
Totaal      €  450,00 
 

Alle gevers hartelijk dank. 
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Uw giften zijn van harte welkom op: 

 
NL89INGB0000431426 

NL71ABNA0491273630 
 
t.n.v. Stichting tot behoud van de Diependaalse kerk 

 
Atie van Woerekom 

Tel. 035-6216187 

 
 
Vehuisbericht/gezinsuitbreiding 
 
Beste gemeenteleden,  

Wellicht heeft u het al ergens vernomen en voordat er 

verschillende verhalen de ronde gaan doen: wij 

hebben twee nieuwtjes.  

De eerste is dat we volgend jaar gaan verhuizen naar 

Amersfoort - Vathorst. Hier hebben wij een 

nieuwbouwhuis gevonden en daarom duurt het ook 

nog even voordat we daadwerkelijk verhuizen.  

Het is met pijn in ons hart, maar gezien ons tweede 

nieuwtje, namelijk gezinsuitbreiding in maart 2022, 

groeien we uit ons huis en was het tijd om naar een 

ruimer plekje te zoeken. Mochten er vragen zijn, schiet 

ons dan gerust even aan!  

 

Met vriendelijke groet, 

Tom en Hanna 
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Go, tell it on the mountain 

Ga en vertel het over de berg, over de heuvels en 

overal, 

Ga en vertel het over de berg, dat Jezus Christus is 

geboren. 

Iedereen is van harte welkom bij onze 

kerstzangdienst, waarin traditionele kerstliederen 

zullen worden gezongen. 

Adres: Diependaalse kerk, Diependaalselaan 138, 

Hilversum 

Datum: Vrijdag 24 december 2021 

Tijd: 21.30 uur 

Meditatie: Ds. Willem Nijsse 

Organist: Rob van Roon 

Trompettist: Co v.d. Kolk 

Collecte: Kerk in Actie; hulp bieden in Moldavië. 

 
Adri en Rob Ruarus 
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Gebedsgroep 
 
Sinds een aantal jaren komt er tweewekelijks, na de 

ochtenddienst, een gebedsgroepje in de Diependaal 

bijeen. Wij bidden voor onze wijkgemeente, Vitamine 

G, de hele PgH en voor alles wat op het moment van 

het gebed speelt. In de corona-tijd was de 

gebedsgroep helaas genoodzaakt een tijdlang online 

bij elkaar te komen. Toch zijn we trouw doorgegaan 

met het tweewekelijks gebed. Sinds een aantal weken 

zijn wij nu weer gestart met fysieke gebedsmomenten.  

We liepen er echter tegenaan, dat onze tweewekelijkse 

planning lastig is aan te houden, nu de momenten 

soms gelijk op gaan lopen met de diensten van 

Vitamine G (sommige maanden hebben immers 3 

zondagen).  

Daarom hebben wij besloten bijeen te komen op die 

zondagen, dat Vitamine G geen dienst heeft. Het gaat 

dan om de 1e, 3e en 5e zondag van de maand.   

U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden. Ook 

als u liever niet zelf hardop wilt bidden, bent u van 

harte welkom. Meebidden in uw hart is even 

waardevol!  

Het is de bedoeling in de afkondigingen de 

gebedsmomenten ook weer regelmatig te vermelden. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, dan 

kunt u ook een gebedspunt aan ons doorgeven. Dit 

kan door uw gebedspunt op een briefje te schrijven en 

in het vogelhuisje te doen, dat in de hal staat.  
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Uiteraard is uw persoonlijk gebed thuis net zo 

belangrijk. Toch geloven wij dat het gezamenlijk gebed 

ook belangrijk is, als een van de pijlers van onze 

wijkgemeente. Bidt u ook mee? 

 

Namens de gebedsgroep, 

Annemarie Biebericher 

 

Wijkkas actie 2021 
 

Bij de vorige uitgave van Diependaalcontact vond u 

een brief waarin we aandacht vroegen voor de wijkkas. 

Deze wijkkas wordt gebruikt voor het financieren van 

activiteiten waarmee we het kerk-zijn praktisch 

invulling geven, zowel binnen als buiten de kerkmuren. 

Helaas heeft deze actie nog niet de gewenste 

opbrengst tot stand gebracht, en is slechts door een 

klein aantal mensen beantwoord. Daarom brengen we 

dit graag nogmaals onder de aandacht.  

Is de brief of het doen van een gift u vorige keer 

ontglipt, het is nog steeds mogelijk om een bijdrage 

aan de wijkkas te geven. U kunt uw gift overmaken op 

rekeningnummer NL 33 RABO 0373 7225 16 ten 

name van “Wijkkas Diependaalsekerk te Hilversum”. 

Uw gift is (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de 

inkomstenbelasting. 

Namens de kerkrentmeesters, Maurice de Jong 
06-52633290 
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Dat geloof ik! 
 

De 31e oktober was een bijzondere dag.  

Die zondagmorgen vond de doop plaats van een van 

de jongens, Mircea, die al jaren naar de programma’s 

van Laleaua komt. 

 

Deze doop was bijzonder, in meerdere opzichten. 

Laleaua probeert de Roma-kinderen de ondersteuning 

te bieden, die zij nodig hebben voor hun groei en 

ontwikkeling. Ondersteuning die zij van huis uit 

missen. Laleaua heeft verschillende programma’s 

waarin de kinderen mogen deelnemen. De kinderen 

kunnen zelf kiezen waar ze heen willen gaan. De 

meeste kinderen, ook Mircea, komen naar meerdere 

programma’s. Een daarvan is de wekelijkse 

jongensclub. Tijdens deze avond krijgen de kinderen 

Bijbelstudie en worden er goede gesprekken gevoerd. 

Na afloop wordt er ook geregeld nog even een potje 

tafeltennis gespeeld. De meeste jongens komen al een 

paar jaar elke week trouw naar de jongensclub.  

Een aantal van hen heeft een tijdje terug aangegeven 

graag mee te willen gaan naar de kerkdienst op 

zondag, met een aantal teamleden. Dit is een 

protestantse kerk, waarin nauwelijks Roma komen.  

Om u een beeld te schetsen: Roma worden over het 

algemeen niet echt geaccepteerd in de Roemeense 

samenleving. Zij worden gediscrimineerd en vaak niet 

als volwaardig beschouwd. Het was dan ook voor de 

kerkelijke gemeente even wennen. En nu wilde Mircea 
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graag worden gedoopt. Voor zowel Mircea als de 

gemeente een bijzondere gebeurtenis.  

 

En daar stond hij dan. Met zijn witte kleding. Hij was 

die morgen komen lopen naar de kerk. Alleen. Hij 

moest er namelijk eerder zijn dan normaal, om de 

gang van zaken even door te spreken. Met zijn Bijbel 

in de hand was hij op pad gegaan. Hij wilde graag. Zijn 

vrienden van de jongensclub kwamen ook.  

Op de vraag of hij geloofde dat Jezus de Zoon van God 

is en zijn Redder antwoordde hij volmondig, ‘ja, dat 

geloof ik’! Zo ging hij kopje onder en kwam stralend 

weer boven water. De dominee sprak vervolgens 

mooie woorden. Over zijn familie die er helaas niet bij 

was, om allerlei redenen. Maar met zijn doop krijgt hij 

er een nieuwe familie bij.  

 

Mircea heeft Jezus leren kennen. En Jezus heeft een 

verandering in zijn denken in gang gezet. Hij leert nu 

dat er ook een ander leven mogelijk is. Dat het voor 

God niet uitmaakt of hij Roma is of niet. Hij hoort er 

nu bij. Hij is waardevol.  

Bid u mee dat hij een licht mag zijn in de Roma-wijk? 

 

Annemarie Biebericher 
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Oliebollenactie voor Laleaua 

 

Op donderdag 30 december verandert het tuinhuisje 

van Ans en Evert Borgers ook dit jaar in een heuse 

oliebollenkraam! Super lekkere oliebollen (met en 

zonder rozijnen) én appelflappen zijn die dag af te 

halen, nadat u vooraf een bestelling hebt geplaatst. 

En ook dit jaar is de volledige opbrengst (na aftrek 

kosten bakker) voor het goede doel: Laleaua, de 

stichting die héél mooi werk doet onder Romakinderen 

in Roemenië. Houd alle informatie in de kerk en in 

Diependaalcontact en de nieuwsbrief van Vitamine G 

goed in de gaten; u hoort namelijk nog wanneer en 

hoe de bestellingen kunnen worden doorgegeven.  

Hebt u vragen, neem dan contact op met Ans Borgers 

via ansborgers@hotmail.com of bel 035-621 86 08.  

Laat deze actie niet aan u voorbijgaan! 

Ans en Evert Borgers 

 

 

 

 

mailto:ansborgers@hotmail.com
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Nieuwe vakantieweek in 2022 

We gaan weer Samen op Vakantie. Mei volgend jaar 

hoopt de vakantieweek voor het eerst sinds corona 

plaats te vinden. Dit keer vertrekken we naar 

IJsselvliedt in Wezep. Dertig ouderen die normaal 

moeilijk op vakantie kunnen, zijn welkom.  

Deze vakantieweek is mogelijk dankzij de inzet van 

vele vrijwilligers. Wilt u zich inzetten om deze 

onvergetelijke week voor gasten en vrijwilligers 

mogelijk te maken? Meldt u dan aan als vrijwilliger. 

We zoeken in het bijzonder mensen uit de zorg.  

Het landhuis IJsselvliedt ligt op een mooi landgoed 

waar heerlijk gewandeld kan worden. Het huis is 

volledig aangepast en geschikt voor mensen met een 

zorgvraag.  

De vakantieweek duurt van 14 tot en met 21 mei 

2022. Meer informatie? Wilt u mee als vrijwilliger of 

gast? Meldt u dan aan bij de contactpersoon uit de 

eigen wijkgemeente, t.w. Corine Reinders (tel. 

6210227). 
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Actie Kerkbalans 2022 

Ook in januari 2022 zullen alle leden van de 

Diependaalsekerk (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. 

Afgelopen jaren zien we helaas een daling van het 

aantal leden van onze wijk én de rest van de PgH. De 

stijgende kosten moeten daarom door steeds minder 

mensen worden opgebracht. Vorig jaar vroegen we u 

om een hogere bijdrage toe te zeggen en gelukkig 

hebben velen van u daar gehoor aan gegeven, 

hartelijk dank daarvoor! Fijn als we dit jaar weer op 

dezelfde toezegging kunnen rekenen.  

Aan iedereen die vorig jaar geen hogere toezegging 

heeft gedaan, maar daar financieel wel de 

mogelijkheden toe heeft willen we nogmaals vragen 

om een verhoging te overwegen. Samen kunnen we 

zorgen dat we als kerk financieel gezond blijven. 

De laatste jaren zijn we gewend geraakt aan een groot 

aantal aanvullende financiële acties. Deze blijken 

voornamelijk gebruikt te worden door leden die ook 

aan Actie Kerkbalans bijdragen, en daarom zijn deze 
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acties fors afgebouwd. Graag geven we u de 

overweging mee om uw gebruikelijke giften aan deze 

acties bij uw toezegging voor Kerkbalans in gedachte 

te houden. 

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 verzoeken wij u ook vriendelijk om via  eerder 

genoemd e-mailadres contact op te nemen. 

Heeft u vragen over de financiën van de kerk, neemt u 

dan gerust contact met ons op. Bij voldoende 

geïnteresseerden zullen we ook een gemeenteavond 

over dit thema inplannen. 

Namens de kerkrentmeesters, 
Maurice de Jong 

06-52633290 

 
 
 

mailto:kerkrentmeester@diependaalsekerk.nl
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Actie voor Stichting Schuldhulpmaatje 

In Hilversum hebben ongeveer 4.000 huishoudens 

(10%!) problematische schulden. Daarvan melden er 

zich jaarlijks ongeveer 400 bij de gemeentelijke 

schuldhulpverlening. Jaarlijks worden ongeveer 150 

huishoudens toegelaten tot een schuldregeling. 

Ongeveer 650 Hilversumse inwoners zitten in een 

schuldregeling. Door schaamte en hoop dat het wel in 

orde komt, duurt het gemiddeld vijf jaar voordat 

mensen hulp zoeken. 

Substantiële aanvulling op professionele 

schuldhulpverlening  

In 2010 is de Vereniging “Schuldhulpmaatje” opgericht 

op initiatief van de kerken. Inmiddels zijn er maar 

liefst 3.000 maatjes actief. Dit zijn goed opgeleide 

gecertificeerde vrijwilligers. Zij helpen de hulpvragers 

en begeleiden hen naar financiële zelfredzaamheid. Per 

jaar krijgen 10.000 mensen persoonlijke hulp van een 

maatje. Via de websites worden nog eens 80.000 

mensen online met advies geholpen. Schuldhulpmaatje 

is dan ook een substantiële aanvulling op de 

professionele schuldhulpverlening. 

 

Drie zondagen op rij 

De diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum 

(PgH) ondersteunen het werk van Schuldhulpmaatje 

door een thermometeractie. In alle Hilversumse PgH-

gemeenten wordt vanaf zondag 21 november drie 

http://www.schuldhulpmaatje.nl/
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zondagen op rij voor Schuldhulpmaatje gecollecteerd. 

Een gift is ook over te maken op rekeningnummer 

NL04 RABO 0373 7117 86 t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Hilversum, o.v.v. ‘Schuldhulpmaatje’. 

Schuldhulpmaatje Hilversum en omstreken heeft 43 

maatjes die per jaar ongeveer 70 huishoudens 

begeleiden in Hilversum, Naarden en Bussum. 

 

Mooie opbrengst voor thermometeractie 
corona-noodhulp  

De thermometeractie voor corona-noodhulp in 

Thailand van afgelopen maand oktober heeft in de 

PgH maar liefst ruim € 5.000 opgebracht. Hiermee 

kunnen veel mensen die hinder ondervinden van de 

coronamaatregelen, aan noodvoedselpakketten 

worden geholpen. Allen heel hartelijk dank voor uw 

bijdrage. 

 
Kopij Diependaalcontact maart 2022 
 

Kopij voor het volgende Diependaalcontact kunt u tot  

14 februari mailen naar theo@diependaalsekerk.nl. 

Het is ook mogelijk deze toe te zenden aan  

Theo Biebericher, Stieltjeslaan 9, 1222 RC Hilversum. 

                                           

https://www.pknhilversum.nl/thermometeractie-noodhulp-thailand/
https://www.pknhilversum.nl/thermometeractie-noodhulp-thailand/
mailto:theo@diependaalsekerk.nl
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Preekrooster  ( 5 december -  6 maart ) 
 
o. = ochtenddienst 10.00 uur        

a. = avonddienst 19.30 uur   

  

05 dec.    o.    Ds. W. Nijsse 

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

19 dec.    o.    Ds. W. ten Voorde, Nunspeet 

24 dec.    a.    Ds. W. Nijsse (21.30 uur) 

25 dec.    o.    Ds. W. Nijsse 

26 dec.    o.    Ds. W. Moehn (gez. dienst in de  

                                             Grote Kerk) 

31 dec.    a.    Ds. G. Mantel, Woudenberg (gez. dienst in  

                    de Bethlehemkerk) 

02 jan.    o.    Ds. G. Bikker, Harderwijk 

09 jan.    o.    Ds. W. Nijsse 

16 jan.    o.    Ds. C. v.d. Berg, Gouda 

23 jan.    o.    Ds. L. Wüllschleger, Harderwijk 

30 jan.    o.    Ds. W. Nijsse 

06 febr.   o.    Ds. M. van Amerongen, Terschuur 

13 febr.   o.    Ds. L.W. Smelt, Voorthuizen 

20 febr.   o.    Ds. W. Nijsse 

27 febr.   o.    Ds. G.I. Roest, Huizen 

06 mrt.    o.    Ds. A. de Boer, Utrecht 
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