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Meditatie 

       Schep, o God een zuiver hart in mij, 
       vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, 
       verban mij niet uit uw nabijheid, 

       neem uw Heilige Geest niet van mij weg 
 

Psalm 51:12-13 

Psalm 51 is een gebed van de grote en belangrijke 

koning David. Maar in dit gebed horen we geen 

voorname, koninklijke woorden. We horen een 

nederige en schuldbewuste stem. Kort hiervoor is de 

koning vreemdgegaan met de vrouw van een van zijn 

legerkapiteins. Toen bleek dat de vrouw zwanger was 

heeft David de kapitein door een ‘legerongeval’ om het 

leven laten komen. En nadat hij dat alles had gedaan 

kon hij de vrouw Bathseba inlijven in zijn harem. Aan 

de buitenkant was alles geregeld, maar van binnen 

sprak zijn geweten. Hij hield zich echter stil, totdat de 

profeet Nathan hem in een gesprek met zijn daden 

confronteerde. Toen brak David en gaf hij toe wat hij 

had gedaan. Psalm 51 is een gebed tot God om 

vergeving. 

Op de een of andere manier kan ieder mens zich wel in 

David herkennen. Ons hart wordt telkens weer 

verontreinigd door wat er in opwelt aan begeerte, 

jaloezie, woede. Onze geest wordt al snel weer oud, 

van vermoeidheid, loomheid, of teleurstelling. Onze 

goede voornemens belanden al snel weer bij het oud 

vuil. Dus ja, ook wij hebben hiervoor God zelf nodig 



5 
 

om ons hart te zuiveren, onze geest te vernieuwen en 

standvastig te maken. 

Een zuiver hart, een frisse geest en een standvastige 

houding in het leven. Zo wil David mens zijn. En zulke 

mensen heeft de wereld vandaag de dag nodig. Onze 

maatschappij en de groepen waar we deel van zijn 

hebben dat nodig. Mensen die leven in de nabijheid 

van God en de Heilige Geest van God bij zich dragen. 

Het is een hoog ideaal waar toch ieder mens bij kan. 

Het hoeft namelijk helemaal niet uit onszelf te komen. 

Wat van ons gevraagd wordt is eerlijkheid. Eerlijk zijn 

voor God. En Hem vragen om alles wat we nodig 

hebben. Waar wij eerlijk zijn daar is God gul. Hij geeft 

ons alles wat we nodig hebben om ook in deze tijd op 

onze plek een lichtje te zijn. Een lichtje van Jezus. 

Ik wil u dus vragen om dit gebed met David mee te 

bidden. Voor uzelf en voor alle mensen om u heen. Dat 

we als gemeente zuiver van hart zullen zijn. Fris en 

vernieuwd van geest. En standvastig voor Gods 

koninkrijk. In de nabijheid van God. En vervuld van de 

Heilige Geest. Dat is wat God van ons vraagt, en wat 

Hij zelf ook gratis en voor niets aan ons wil geven als 

we er eerlijk om vragen. Laten we dat dus doen en ons 

laten verrassen door wat God dan doet! 

Ds. Willem Nijsse 
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40 dagentijd en Pasen 

Woensdag 2 maart is het aswoensdag en begint de  

40 dagentijd. Exclusief de zondagen duurt het dan nog 

40 dagen tot het Pasen is. Op de zondagen in deze tijd 

staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus voor 

de zonden. 

Vespers in de Stille week 
 
De week voor Pasen is de Stille week. Elke avond 

zullen er dan vespers plaatsvinden die we samen 

organiseren met de Grote Kerk, de gemeenten van de 

Verbinding en Vitamine G. Het thema van deze 

vespers is dit jaar “Niet begrepen”. 

Over dat thema het volgende: “In Jezus van Nazaret is 

Gods Zoon naar deze wereld gekomen. Om de mensen 

van zijn tijd te vertellen dat Gods Koninkrijk op aarde 

gekomen is (Mattheüs 4:17) en om te zoeken en te 

redden wat verloren was (Lucas 19:10). Maar hoe 

anders is het gegaan: Jezus, de Zoon van God werd 

niet begrepen. Door zijn ouders, door zijn 

dorpsgenoten, door de geestelijke leiders van het volk 

van Israël, door de mensen van zijn tijd en zelfs door 

zijn eigen leerlingen worden Jezus en zijn boodschap 

afgewezen en verkeerd begrepen. Uiteindelijk eindigt 

zijn leven niet aan een kruis en in een graf. Na drie 

dagen staat Gods Zoon weer op uit de dood en 

verschijnt Hij aan zijn leerlingen”.  
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Bert en Sijnie Fredrikze uit Ede maakten dit project 

voor de Stille Week De verdere invulling van de 

vespers volgt nog in Kerkbrink en via de website van 

de kerk. 

Witte Donderdag 

Op de avond voordat hij zou sterven vierde Jezus het 

laatste avondmaal met zijn leerlingen. Daarom vieren 

ook wij op de donderdagavond voor Goede Vrijdag het 

Heilig Avondmaal in de Diependaalse kerk. Voorganger 

is ds. Willem Nijsse. 

Goede Vrijdag 

Op Goede Vrijdag horen we het lijdensevangelie in een 

muzikale vorm. We luisteren naar de Crucifixion van 

Stainer. Vocaal ensemble Voices uit Bussum onder 

leiding van Piet Philipse is daarbij te horen. Ds. Willem 

Nijsse gaat voor in deze dienst. 

Pasen 

Op het Paasfeest komen we bij elkaar om te vieren dat 

Jezus Christus uit de dood is opgestaan! Het is een 

feestelijke dienst waarin we de Paasliederen met 

elkaar zingen. 
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Geroepen 
 

In de kerkenraad besteden we elke vergadering het 

eerste half uur aan het geloofsgesprek. Dit jaar gaan 

we verschillende Bijbelse figuren langs. Ik geef dan 

een karakterschets van die persoon uit de Bijbel en 

vervolgens delen we met elkaar hoe we ons in die 

persoon herkennen en ook wat we van die persoon 

kunnen leren als het gaat om ons geloof en ons ambt. 

De afgelopen vergadering hadden we het over Maria. 

In Lukas 1 lezen we hoe zij als onopvallend meisje 

plotseling bezoek krijgt van een engel. God laat haar 

weten dat zij uitgekozen is om moeder van zijn Zoon 

te worden. We bespraken met elkaar hoe bijzonder en 

onverwacht dit moet zijn geweest voor Maria. Het 

kwam uit de lucht vallen. En toch heeft ze het 

vertrouwen en de moed om er ‘ja’ op te zeggen. Ze 

gaat mee in het plan van God. 

In de kerkenraad riep dat wel herkenning op als het 

gaat om het ambt. Je zit er soms niet op te wachten. 

Je denkt dat je er niet klaar voor bent, je hebt er geen 

tijd voor of je voelt je ongeschikt. Maar plotseling komt 

het toch op je pad en zeg je er ‘ja’ op. Neem je een 

nieuwe plek in Gods koninkrijk op je en stel je je 

daarin ook open voor de zegen van God. 

Ik moest later denken aan de zoektocht naar nieuwe 

ambtsdragers. Zoals u elders in de Diependaalcontact 

kunt lezen zijn we op zoek naar nieuwe leden van de 
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kerkenraad. Misschien is Maria dan voor u ook wel een 

inspiratiebron. Ze had het niet verwacht, ze voelde 

zich er waarschijnlijk niet klaar voor, misschien was 

het ongewenst. En toch komt het op haar pad en 

brengt het een zegen met zich mee. Overweeg het 

eens! 

Ds. Willem Nijsse 

 

Save the date: Diependaaldag! 

Het gemeenteleven is de afgelopen jaren met horten 

en stoten verlopen door corona. Daar zullen we ook in 

de toekomst nog wel tegenaan blijven lopen. Maar we 

hopen toch op een mooie en ontspannen zomer. Een 

zomer waarin we met elkaar ook weer kunnen 

genieten van het samen gemeente van Christus zijn. 

Daarom willen we komende zomer een gemeentedag 

organiseren voor alle Diependalers: De Diependaaldag. 

Om elkaar in een ontspannen setting te ontmoeten en 

beter te leren kennen. De datum is al bekend dus 

noteer die allemaal alvast in uw agenda.  

Zaterdag 11 juni 2022. 

 

Vanuit de kerkenraad nemen Anja van Capelle en 

Willem Nijsse het voortouw. We zijn nog op zoek naar 

twee of drie andere gemeenteleden die willen helpen 

met het organiseren. Dus vindt u het leuk om deze dag 

te helpen opzetten, laat het aan een van ons weten! 
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Het Liedboek: niet bij noten alleen 

Het Liedboek bestaat niet alleen uit noten: er staan 

ook prachtige gedichten en gebeden in die niet veel 

aandacht krijgen. Hoog tijd om daar verandering in te 

brengen. 

 

Tussen de liederen voor de ochtenduren staat een 

prachtig gebed dat volgt op Lied 204. Een anoniem 

gebed. 

     In uw handen, barmhartige God,  

bevelen wij onszelf vandaag;  

laat ons, van begin tot einde,  

bewust zijn van uw aanwezigheid;  

herinner ons eraan dat wij  

in alle goeds dat we doen U dienen;  

maak ons attent en waakzaam,  

zodat we in alles uw wil onderscheiden,  

die ook vreugdevol vervullen,  

tot eer en glorie van uw Naam,  

door Jezus Christus, onze Heer. 

 

Een gebed van één zin en uit één stuk. 

Geen omhaal van woorden, maar direct op de Heer af. 

Bij het lezen vallen gelijk de eerste twee regels op. 

Waar ken ik die toch van? Natuurlijk, ze zijn gebaseerd 

op Psalm 130: “In uw hand legt ik mijn leven.” Jezus 

heeft ze aan het kruis gebeden en daarom klinken ze 

nogal beladen, maar je kan ze gewoon iedere dag 

bidden. Ik vind het bijzonder dat je, voordat je dingen 
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voor de nieuwe dag aan de Heer vraagt, Hem eerst 

iets geeft: jezelf. Zoals je bent. Blij of verdrietig. 

Gezond of ziek. Hoopvol of hopeloos. 

Een cirkelgang die begint en eindigt bij God: God bij 

jou en jij bij de mensen om de mensen God te laten 

zien. Je dient God door het goede dat je doet. Als je je 

daarvan bewust bent, gaan je ogen niet alleen kijken, 

maar vooral zien: je wordt attent en waakzaam. En 

zelfs als je niet goed meer kan kijken, kan je nog altijd 

goed zien. 

Nog zo’n bijzondere regel: “ …dat wij in alle goeds dat 

we doen U dienen…” Je leeft niet voor jezelf, maar 

voor de Heer. Jezus zegt tegen zijn leerlingen: “Ik 

verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een 

van de onaanzienlijkste broeders of zusters, dat 

hebben jullie voor Mij gedaan.” 

Vooruit, nog één regel uit dit mooie gebed. Als je Gods 

wil doet, moet je die “vreugdevol vervullen”. Dan 

wordt je van “attent en waakzaam” zijn geen 

zuurpruim, maar een mens die woorden spreekt en 

daden doet waaruit vreugde spreekt. 

 

Ik ga er een gewoonte van maken dit gebed ’s 

ochtends te bidden… 

 

Als je zelf een mooi gebed of gedicht in het Liedboek 

vindt, laat het me dan weten. Dan licht ik die in een 

volgend nummer van Diependaalcontact uit. 

 

Henk van ter Meij 
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Ontmoetingspastoraat 
 

In het afgelopen Diependaalcontact van december 

2021 is er door Henk van ter Meij al een mooi stukje 

geschreven over het “Ontmoetingspastoraat”. 

Dit schrijven is nog even ter opfrissing. 

Sinds vorig jaar juni, behalve in de ”lockdownperiode“, 

is er op de donderdagochtend eens in de drie weken 

het Ontmoetingspastoraat. Dit houdt in dat we om 

ongeveer 10.30 uur elkaar verwelkomen bij een kop 

koffie of thee en een algemeen babbeltje met elkaar 

maken. Willem Nijsse opent daarna met gebed, we 

zingen een lied en degene die iets voorbereid heeft 

gaat vertellen wat de strekking van die ochtend is. 

Voorgaande keren hebben wij bijv. stukken tekst 

doorgenomen, stil gestaan bij mooie persoonlijke 

liederen die we nader hebben toegelicht, een gedicht 

ontrafeld en zijn in de weer gegaan met pen en papier. 

Belangrijker is, we praten en overleggen met elkaar, 

we luisteren naar elkaar en respecteren elkaars 

mening en denkwijze. Het gevoel van saamhorigheid, 

openheid en het vertrouwen naar elkaar toe, daarvan 

ligt de lat hoog, althans dat is mijn ervaring. 

Nieuwsgierig geworden en vraagt u of jij zich af: wat 

ga ik doen vandaag ….? 

Kom een keertje kijken en meepraten, nieuwe 

gezichten zijn van harte welkom op donderdagmorgen 

van 10.30 uur tot ongeveer 12.00 uur. 
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Kunt u of jij een keertje niet of ontbreekt de zin, geen 

man overboord! Het is vrijblijvend, elke 

donderdagmorgen staat op zichzelf. 

Alle voorzorgsmaatregelen wat betreft corona worden 

uiteraard in acht genomen! De volgende data staan 

gepland: 10 maart, 31 maart, 21 april, 12 mei, 

9 juni en 30 juni. 

Wie weet tot ziens! 

 

Corine Reinders 

 
Bericht vanuit de kerkenraad 
 

Op 1e Pinksterdag (5 juni) zal Maurice de Jong 

herbevestigd worden als ouderling kerkrentmeester en 

zullen Wim van der Kolk en Annemarie Biebericher 

afscheid nemen van hun ambt. Ten eerste zijn wij blij 

en dankbaar dat Maurice nog een termijn wil 

aanvaarden en ten tweede willen wij Wim en 

Annemarie bedanken voor de inzet die zij de afgelopen 

(vele) jaren hebben geleverd. Beiden van vaste 

waarde in onze kerkenraad en wij gaan deze 

plichtsgetrouwe ambtsdragers zeker missen.  

We nemen hiermee als kerkenraad afscheid van een 

diaken en een kerkrentmeester. We zijn al een poosje 

op zoek naar vervanging voor deze plekken. Het is 

belangrijk dat er nieuwe gemeenteleden deze plekken 

gaan vervullen, omdat we kerkordelijk verplicht zijn 

minimaal twee kerkrentmeesters en twee diakenen te 
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hebben in de kerkenraad. Ook om de werkzaamheden 

goed te verdelen zijn er twee nieuwe enthousiaste 

mensen nodig. Werkzaamheden die wellicht niet altijd 

gezien worden maar wel nodig worden geacht. Wij 

willen een goede vertegenwoordiging vanuit de 

gemeente nastreven. Ons inziens is het belangrijk om 

een brede basis te hebben waar alle 

leeftijdscategorieën afgevaardigd zijn. Daarom bij deze 

een dringende oproep om na te denken over het ambt 

zodat we vol goede moed verder kunnen bouwen aan 

onze gemeente.  

We horen het heel graag als u open staat om een van 

de twee plekken te gaan vervullen. Ook als u 

suggesties heeft van gemeenteleden die u geschikt 

vindt voor het ambt, kan u dat aan ons laten weten 

door een van de kerkenraadsleden aan te spreken of 

te mailen naar Moderamen@diependaalsekerk.nl. 

Bij vragen of opmerkingen staan wij altijd voor u klaar.  

Met vriendelijke groet, Tom Mantel 

 
Visie & Beleidsgroep 
 

Sinds vorig jaar zijn wij gestart met een visie & 

beleidsgroep in onze Diependaalse kerk. In het vorige 

Diependaalcontact heeft u daarover al kunnen lezen. 

De kerkenraad van de Diependaal streeft naar het 

opstellen van een visie en beleid als het gaat om de 

toekomst van de wijkgemeente.  

mailto:Moderamen@diependaalsekerk.nl
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Een groepje, bestaande uit een aantal 

kerkenraadsleden en gemeenteleden, maakt daarvoor 

een eerste aanzet. Vervolgens zal ook de hele 

gemeente worden betrokken in het verdere proces.  

In de eerste bijeenkomst hebben we nagedacht over 

onze wijkgemeente aan de hand van een aantal foto’s. 

Deze foto’s symboliseren elk op eigen wijze een 

bepaald aspect van het gemeenteleven, dat wordt 

omschreven bij de foto. U kunt hierbij denken aan een 

bijenkorf, een school, een klooster, een haven etc. 

Ieder koos twee foto’s die het meest passen bij de 

Diependaal. Aan de hand daarvan zijn we met elkaar 

in gesprek gegaan over welke aspecten van de 

Diependaal we waarderen en waarom. Er werden twee 

lijnen zichtbaar, die belangrijk werden gevonden.  

1. De lijn van verdieping/identiteit: het draait om 

Jezus, de Heilige Geest en de Bijbel. 

2. De lijn van saamhorigheid/gezamenlijkheid: samen 

gemeente-zijn en persoonlijk geloof laten groeien.  

 

Begin van dit jaar hadden we een tweede bijeenkomst. 

We zijn aan de slag gegaan met drie vragen, die we 

onszelf stelden met het oog op de toekomst. We 

hebben daarover gebrainstormd door iedereen post-its 

te laten maken met antwoorden op de volgende 

vragen: 

1. Wat willen we graag behouden? 

Hier kwamen een heel aantal post-its uit! Er sprongen 

een paar dingen uit: Het bevorderen van een goede 

onderlinge band. Concentratie op de Bijbel, het 
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gezamenlijke gebed, de sacramenten van doop en 

avondmaal en het samen zingen. Ook het onderlinge 

geloofsgesprek kwam hier naar voren. 

2. Wat zouden we achter ons kunnen laten? 

Hier hebben we met de groep over nagedacht, maar 

we kwamen niet op een eenduidig antwoord. Het bleek 

dat we alles wat we nu doen waarderen. 

3. Wat zouden we kunnen vernieuwen en veranderen 

met in ons achterhoofd de twee lijnen die we in de 

vorige avond hebben getrokken, verdieping in geloof 

en saamhorigheid? 

Hieruit kwam naar voren dat we ons meer naar buiten 

zouden willen openen voor mensen uit onze omgeving. 

Gelovige mensen, zoekers, niet gelovige mensen. We 

zouden hen graag meer betrekken bij de Diependaal. 

Ook kwam hier naar voren dat de groep graag meer 

aandacht voor muziek zou hebben. Zangavonden, 

zingen voor de dienst, koor. We hebben het zingen nu 

al een paar jaar moeten missen en dat heeft ons ook 

geleerd hoe waardevol het is. 

 

Tijdens de volgende bijeenkomst gaan we kijken naar 

de toekomst op de wat langere termijn. Waar roept 

God ons? Hoe kunnen we dan gemeente van Christus 

zijn? 

 

We houden u op de hoogte! 

Namens de Visie & Beleidsgroep, 

 

             ds. Willem Nijsse en Annemarie Biebericher 
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KerkBalans 2022 / Informatie-avond 

Afgelopen januari hebben alle leden van de 

Diependaalse kerk een uitnodiging ontvangen voor 

Actie KerkBalans 2022.  

KerkBalans blijft voor de kerk een heel belangrijk 

stroom van giften. Bovendien wordt de opbrengst van 

deze actie als belangrijke indicator gezien hoe ‘vitaal’ 

een gemeente is. 

Het is dan ook bijzonder fijn om te zien dat opnieuw 

een deel van onze gemeenteleden heeft toegezegd de 

bijdrage voor 2022 te verhogen. Tegelijkertijd beseffen 

we ook dat verhoging niet voor iedereen zomaar 

mogelijk is, en dat hoeft ook niet. Als ieder naar 

kunnen bijdraagt, moeten we in staat zijn een stabiele 

financiële situatie te behouden. 

Ook zijn er nog een aantal mensen die hun bijdrage 

voor 2022 nog niet hebben toegezegd. Heeft u vragen, 

is er iets wat uw toezegging in de weg staat of heeft u 

de uitnodiging niet ontvangen? Laat dan even wat u 

horen via 06-52633290. 

Tijdens een informatie-avond waarin de financiën 

centraal staan, gaan we graag dieper in op de 

financiële situatie. Ook zullen we daar bespreken hoe 

de cijfers zich ontwikkelen, welke kosten er gemaakt 

worden en hoe zich dat verhoudt ten opzicht van de 

PgH-structuur. 
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U bent daarvoor allen uitgenodigd op 

donderdagavond 31 maart in de kerk vanaf      

20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). Er is dan ook 

gelegenheid voor al uw vragen op financieel vlak. 

Graag ontvang ik uw aanmelding vooraf via 

maurice@diependaalsekerk.nl of bovengenoemd 

telefoonnummer. 

Namens de kerkrentmeesters, Maurice de Jong 

 

Heilig Avondmaalsviering in kleine kring 

Op maandag 28 maart a.s. zal in de Bethlehemkerk 

weer een Heilig Avondmaalsviering in kleine kring 

worden georganiseerd. Bedoeld voor mensen die niet 

meer op zondag naar de kerk kunnen komen en dus 

ook samen geen Avondmaal kunnen vieren.  

De korte viering in het Stiltecentrum wordt geleid door 

ds. Jetty Scheurwater. De viering begint om 14.30 uur.  

Na afloop ontmoeten we elkaar onder het genot van 

koffie of thee.               

Deze Heilig Avondmaalsvieringen vinden 4 x per jaar 

plaats. Hierbij zijn niet alleen leden van de 

Bethlehemkerk, maar ook leden van de Diependaalse 

kerk van harte welkom .       

Wij gaan ervanuit dat u zelf vervoer regelt en het is 

fijn als u zich even opgeeft bij Reintje Hofman tel. 

6219030. 

Herma Bosma (Bethlehemkerk) 

mailto:maurice@diependaalsekerk.nl
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Lockdown 
 

Ja, en dan ineens ging alles dicht. 

Maart 2020 was alles ineens anders. Kerk, scholen en 

winkels dicht, behalve enkele essentiële winkels die 

bleven open. Ook moest iedereen zoveel mogelijk 

thuiswerken, het was stil op straat. We mochten ook 

geen bezoek ontvangen of op bezoek gaan. Zodoende 

waren we aan huis gebonden en kon ik geen bezoekjes 

brengen bij de ouderen van de kerk. Dus was ik 

aangewezen op de telefoon. Eerst een schriftje op 

gezocht om bij te houden wie ik gebeld had. Het was 

fijn om toch contact te houden omdat de meeste 

mensen zich alleen voelden en waren blij als er iemand 

van de kerk belde. In juni, na mijn hartinfarct, mocht 

ik geen bezoek ontvangen en niet op bezoek of naar 

winkels gaan. Zodoende was ik blij dat ik met de 

telefoon contact kon houden met de mensen die ik 

altijd bezocht. En zo kwam mijn schriftje aardig vol. 

Ondertussen zijn we al weer twee jaar verder en 

hebben de laatste lockdown hopelijk achter de rug en 

mogen we weer meer. 

Mijn schrift is bijna vol en ik hoop dit jaar weer met 

veel plezier op bezoek te kunnen gaan. 

  

Arja Biebericher sr. 
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Nieuws van de Stichting Diependaal 
 
Gelukkig mogen we weer naar de kerk en zullen 

degenen die gekomen zijn hebben gezien dat de vloer 
van de kerkzaal behoorlijk is opgeknapt. Het witte tape 

was niet te verwijderen en daarom is er voor gekozen 
er zwarte tape overheen te plakken. 
Ziet er een stuk beter uit. De klusgroep heeft eer van 

haar werk. 
 

Hylke heeft de laatste tijd flink pech gehad, eerst met 
zijn arm na een val wekenlang in een mitella en 
daarna andere ongemakken. 

We hebben hem gemist op maandagmiddag. We hopen 
hem weer gauw te zien, al is het maar om koffie te 

drinken. 
 
Er waren weer veel dode vliegen, zowel in de 

achterzaal als in de kerk. Er zijn nieuwe lampen in de 
armaturen geplaatst en we hopen dat het nu weer over 

is. 
 
Nog steeds worden er goederen in de kelder gezet 

voor een eventuele fancy fair. Het zit er niet in dat die 
er op korte termijn gaat komen. Daarom het verzoek 

geen spullen meer in te leveren. 
 
 

 
 

 
 
 

 



21 
 

Verantwoording van de ontvangsten 

 
INGBANK      ABN/AMRO 

25/11 €   10,00    25/11 €  15,00 
25/12 €   10,00    29/11 €  25,00 
2/1  € 100,00    27/12 €  15,00 

25/1  €   10,00    28/12 €  25,00 
26/1  €   25,00     25/1  €  15,00 

26/1  €   25,00  *)   28/1  €  25,00 
 
€  39,87 (klein geld) **)             

 
*) verkocht uit de kelder 

**) via Theo Biebericher 
 
Totaal      €  339,87 

 
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 

Tel. 035-6216187 
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De klussenclub vraagt vrijwilligers 
 

De leden van de klussenclub van de Diependaalse 

kerk, op dit moment Wim, Gerrit, Hielke, Jaap, Rien en 

Harry, zoeken ondersteuning. Vindt u het leuk en heeft 

u tijd om op de maandagmiddagen vanaf 13.30 uur 

mee te helpen om de tuin en de parkeerplaatsen om 

de kerk te onderhouden en in het gebouw lichte 

onderhoudsklusjes te doen en natuurlijk met z’n allen 

gezellig koffie of thee te drinken, kom dan op 

maandagmiddag naar de kerk. Vele handen maken 

licht werk. U bent van harte welkom. 

                                                     De klussenclub. 
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Bijbelcafé  

Het Bijbelcafé is unieke samenwerking van de 

Protestantse Gemeente Hilversum en de Openbare 

Bibliotheek Hilversum. Zij ontmoeten elkaar op het 

snijvlak van religie, geschiedenis en cultuur. 

Er wordt een lezing gehouden met beelden, muziek of 

videofragmenten en na afloop is er een gesprek met 

spreker en met elkaar. Dit jaar is voor het boeiende 

thema van De zeven deugden gekozen. Hoe kunnen 

we die deugden nastreven en hoe kunnen deugden tot 

goede daden leiden? 

In najaar 2021 zijn de deugden rechtvaardigheid en 

liefde aan de orde geweest, nu volgen de overige drie: 

Woensdag 16 maart: Verstandigheid door prof.dr. 

Paul van Tongeren, filosoof, theoloog en denker des 

Vaderlands. 

Woensdag 30 maart: Gematigdheid door drs. Erik 

van Halsema, predikant van De Morgenster Hilversum. 

Woensdag 6 april: Geloof door prof.dr. Wim Moehn, 

bijzonder hoogleraar aan de Protestantse Theologische 

Universiteit en predikant Grote Kerk Hilversum. 

De avonden zijn los te bezoeken. 

Tijd: 20.00-22.00 uur 

Plaats: Bibliotheek Hilversum, 's-Gravelandseweg 55, 

1217 EH Hilversum, 035-621 29 42 

Toegang: € 3,00 

Meer informatie: zie www.bijbelcafe.nl; 

bibliotheekhilversum.nl  

http://www.bijbelcafe.nl/
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Ionaviering 
 

Op zondag 3 april a.s. zal er in de Bethlehemkerk weer 

een Ionaviering worden georganiseerd. Deze vieringen 

worden geïnspireerd door de vieringen van de Iona 

Community, waar in 2017 een groep 

Bethlehemkerkers een week te gast zijn geweest. 

Sinds 2018 organiseert de Bethlehemkerk 2x per jaar 

Ionavieringen. 

De Iona Community is een oecumenische 

gemeenschap die nieuwe wegen zoekt om te leven 

volgens het evangelie in de wereld van vandaag.  

De vieringen van de Iona Community kenmerken zich 

door liedteksten die in begrijpelijke taal aanhaken bij 

de levenservaringen en actuele zorgen van mensen 

van nu.  

De organisatie vindt het fijn voor deze vieringen steeds 

weer mensen te zien komen uit de diverse 

geloofsgemeenschappen in Hilversum en daarbuiten.  

Om 16.00 uur worden een paar mooie, maar 

onbekendere liederen geoefend.  

Daarna is er een informele ontmoeting onder het genot 

van koffie en thee. 

De viering begint om 17.00 uur  in de kerkzaal van de 

Bethlehemkerk. 
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In verband met de voorbereidingen is het wel fijn als u 

zich even aanmeldt: hermabosma@hetnet.nl. Zij zal u 

graag desgewenst verder informeren: 

tel. 06-31057959.  

Herma Bosma (Bethlehemkerk) 

 
 

Preekrooster  ( 6 maart – 5 juni ) 

 
o. = ochtenddienst 10.00 uur        

a. = avonddienst 19.30 uur   

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

13 mrt. o. Ds. W. Nijsse 

20 mrt. o. Ds. E.S. Klein Kranenburg, Olst 

27 mrt. o. Prop. M. van Schoonhoven, Barneveld 

03 apr. o. Ds. W. Nijsse 

10 apr. o. Ds. M. Gehrels, Amsterdam 

14 apr. a. Ds. W. Nijsse (Witte Donderdag) 

15 apr. a. Ds. W. Nijsse (Goede Vrijdag) 

17 apr. o. Ds. W. Nijsse (Pasen) 

24 apr. o. Ds. W. J.J. van Holten, IJsselstein 

01 mei. o. Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort 

08 mei. o. Ds. H. Brandsen, Harderwijk 

15 mei. o. Ds. W. Nijsse  

mailto:hermabosma@hetnet.nl


26 
 

22 mei. o. Ds. G. Mantel, Woudenberg 

27 mei. o. Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoor 

(Hemelvaartsdag), Gezamenlijke dienst met Bethl.kerk 

29 mei. o. Ds. W. Moehn 

05 jun. o. Ds. W. Nijsse (Pinksteren) 

 

 

Kopij Diependaalcontact juni 2022 
 

Kopij voor het volgende Diependaalcontact kunt u tot  

14 mei 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
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