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Meditatie
Ach Efraïm, hoe zou Ik je ooit kunnen prijsgeven?
Hoe zou Ik je kunnen uitleveren, Israël?
Mijn hart wordt verscheurd,
door barmhartigheid word Ik bewogen.
(Hosea 11:8)
Wie is het die deze woorden zegt? En waarom worden
ze gezegd? Wie is Efraïm? En waarom spreekt er
zoveel emotie uit dit vers? Verscheurdheid en
bewogenheid?
Aan het woord is God de HEER. In poëtische verzen
spreekt Hij door zijn profeet Hosea. Lange
hoofdstukken is Hij aan het woord en richt Hij zich tot
zijn volk, tot Israël. Hij richt zich als een vader tot zijn
kind, tot Efraïm. Efraïm is een andere naam voor het
volk van God. Hosea 11 is een prachtige tekst, met
allerlei beelden en emoties. Een meeslepend vers. Lees
het zelf maar eens door thuis.
In de eerste verzen kijkt God met een soort nostalgie
en vertedering terug op het verleden. Op de tijd dat
Efraïm nog een peuter was. Het eerste begin van het
volk. God leerde het kind lopen. Nam het bij de hand.
En als het moe was, nam Hij het op de arm om het te
dragen. Een tijd van zorg, nabijheid, tederheid. Maar
zo bleef het niet. Efraïm groeide uit tot een puberend
kind. Een kind dat een eigen weg koos. En in dat
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proces raakten God en Efraïm elkaar kwijt. Efraïm
vergat God, hij besefte niet dat God zijn Vader was.
Efraïm raakte op het verkeerde pad en koos de weg
van leugens en van geweld.
We zien in heel de Bijbel hoe God zoekt naar het hart
van zijn mensen. God fluistert tot onze harten om ons
tot liefde te bewegen. Maar we schenken er geen
aandacht aan. Tussen God en Efraïm komt het zover
dat God een punt gaat zetten. Er komt een einde aan
de relatie, de vader en het kind kunnen niet samen
verder.
En dan volgt de tekst die hierboven staat. Diep in het
vaderhart van God is een loyaliteit die hem blijft
sturen. De loyaliteit aan zijn kind. En tegelijk de
boosheid over alles wat er is gebeurd. Gods hart wordt
verscheurd. Maar toch, Hij wil Efraïm trouw blijven,
vanwege zijn ontferming voor zijn kind. Het is deze
verscheurdheid van Gods hart die de hele Bijbel
doorloopt en leidt tot het kruis van Jezus. In het kruis
komen de ontferming en de woede van God bij elkaar.
In het kruis stoten wij God van ons af de dood in,
maar trekt God ons in dezelfde beweging mee het
leven in. In het kruis breekt het hart van God en
geneest de wond van de wereld.
God heeft meer voor ons over gehad dan we beseffen.
De verscheurdheid van Gods hart over deze wereld is
groter dan wij weten. De woede van God over de
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zonde is verschrikkelijker dan wij denken. En de
loyaliteit en ontferming van God over de mens is
dieper dan we ons kunnen voorstellen.
Dit alles staat geschreven, om in ons hart liefde te
laten opbloeien. Het is een uitnodiging tot liefde. Het
aanblazen van de liefde in ons hart. Leef daarin en laat
u zegenen door deze God vol ontferming.
Ds. Willem Nijsse

Diependaaldag 2022
Op 11 juni is het zover: de Diependaaldag! Heel fijn en
bijzonder dat we na een lange periode van Corona
weer op deze manier bij elkaar kunnen komen. We
beginnen om 15.30 uur en het duurt ongeveer tot
19.30 uur. Aanmelden kan tot en met 7 juni bij Anja
van Capelle (0618397159). Als u dit leest na 7 juni en
toch nog wilt komen, schroom dan niet om even
contact op te nemen om te vragen of er nog plek is!
We hopen op een heel gezellige, fijne en gezegende
tijd met elkaar!
Werkgroep Diependaaldag
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Ontmoetingspastoraat
Het ontmoetingspastoraat is een activiteit die we,
vanaf juni 2021, eens in de drie weken houden. Dan
komen we bij elkaar onder het genot van een kopje
koffie of thee, praten even bij om daarna onze
gedachten te laten gaan over bijvoorbeeld een
bijbeltekst. Iedereen wordt dan in de gelegenheid
gesteld de tekst te lezen en daarna te reageren op
vragen die door de leiding of de deelnemers over deze
tekst worden gesteld. Mij is tijdens deze
bijeenkomsten vaak opgevallen dat in teksten die je
leest vaak meer zit dan je op eerste gezicht ziet.
Het verbreedt je bijbelkennis. Ik heb verschillende
bijeenkomsten als zeer leerzaam ervaren. Voor de
zomervakantie hebben we nog twee bijeenkomsten, te
weten op 9 juni en 30 juni. Vindt u het ook leuk om
eens gezellig mee te praten en uw bijbelkennis te
verbreden, kom dan een keertje langs.
De bijeenkomsten worden in de achterzaal van de kerk
gehouden. Wij beginnen om 10.30 uur en eindigen
rond 12.00 uur.
Ik hoop u daar eens te mogen ontmoeten.
Theo Biebericher
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40 jaar Diependaalcontact
Tijdens het printen van het vorige Diependaalcontact
viel mijn oog op een kleine regel op de voorkant, die
zomaar ongemerkt voorbij kan gaan. “40e jaargang”
stond er op de cover. Al zou dat 40 jaar geleden
waarschijnlijk ‘omslag’ of ‘kaft’ geheten hebben.
Een Diependaalcontact van 40 jaar geleden heb ik niet
meegemaakt en heb ik ook in het archief van de kerk
niet kunnen vinden. Een exemplaar van 20 jaar
geleden was de oudste die ik heb kunnen vinden. Ook
deze uitgave was netjes in A5 geprint en geniet,
waarschijnlijk nog met het oude kopieerapparaat van
de familie Noort of misschien zelfs in de winkel geprint.
Ik herken een aantal mensen die onder het kopje
“informatie” op pagina 2 staan - daar is dus niets in
veranderd. Sommigen van naam, een aantal ook als
‘bekende Diependalers’. Sommigen daarvan zijn nog
steeds actief, een enkeling zelfs nog in dezelfde
functie. Toch wel bijzonder hoor!
Toeval of niet, ook in de uitgave van maart 2002 een
uitgebreid stuk over het liedboek, net als in die van
maart 2022, al gaat dat natuurlijk over een heel ander
liedboek…
De giften aan Stichting Diependaal staan in 3
kolommen op de pagina, en dan was één pagina niet
voldoende, dat is tegenwoordig wel wat anders.
Gedeeltelijk in guldens, gedeeltelijk in euro’s, in maart
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2002 was iedereen nog heel druk met omrekenen. De
oplage zal een stuk kleiner zijn geworden. Tevens
kwam Diependaalcontact toen 6x per jaar uit en niet
zoals nu 4 maal per jaar.
Ook opvallend: een lijstje met 12 nieuwe leden,
compleet met adres vermeld. We kunnen nu alleen
maar dromen van 12 nieuwe leden per kwartaal en
met alle AVG-regels is het noemen van adressen bijna
strafbaar geworden.
Dit betreft alleen nog maar een blik in een exemplaar
van 2002. Ik ben benieuwd wie er misschien nog wel
oudere exemplaren in huis heeft, wellicht wel helemaal
terug tot 1982? Indien mogelijk vul ik graag het
archief in de kerk verder aan. Misschien heeft u wel
meer informatie over hoe één en ander tot stand is
gekomen. Het zou leuk zijn om daar in de volgende
uitgave van Diependaalcontact meer van te lezen, dus
ik geef de pen graag aan u door.
Maurice de Jong
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Nieuws van de Stichting Diependaal
De februaristorm heeft het gebouw van de
Diependaalse kerk flink geraakt. Aan bijna alle kanten
was er veel schade aan het dak. Heel veel dakpannen
zijn er kapot gevallen.
Omdat het de maandag daarna flink regende kwam
het water door het dak de kerk in. Daarom kregen we
van de verzekering snel toestemming de reparatie uit
te laten voeren. Gelukkig vonden we een firma bereid
gelijk dinsdag aan de gang te gaan en de ergste gaten
gauw te dichten.
Fantastisch hoe goed en snel het werk vorderde. We
zijn er nog verbaasd over.
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Hartelijk dank aan de
klussenclub en de mensen die
de dakpannen uit de ruimte
onder de kerk hebben gehaald
en later de nieuwe pannen
weer naar de ruimte in de
toren hebben gebracht.

De jaarrekening 2021 is
opgemaakt en staat op de
website.
Mocht iemand een papieren
exemplaar willen hebben dan
hoor ik het graag. U kunt hem
dan komen halen of ik kan hem
bij u thuis brengen.

Er is inmiddels een nieuwe EHBO- doos aangeschaft.
Dat blijkt om de 4 jaar te moeten gebeuren.
We kunnen er dus weer even tegen.
Verder gebeuren de gewone werkzaamheden op
maandagmiddag.
Mocht er iemand de teams (schoonmaak- of
klussengroep) willen komen versterken? Neem dan
met mij contact op. Vanaf 13.30 uur beginnen we en
na het werk drinken we koffie en/of thee. Het is ook
nog eens heel gezellig. Kom eens kijken.
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Verantwoording van de ontvangsten
ABN/AMRO
25/2
€
28/2
25/3
28/3
25/4
28/4
25/5
28/5
Groene bus
Totaal

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

INGBANK
25/2
€
25/3
25/4
25/5
-

10,00
10,00
10,00
10,00

€ 12,00

€ 212,00

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
Tel.035-6216187
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Diependaal zingt
In 2020 waren we met veel enthousiasme gestart met
het houden van zangavonden. De tweede avond zou
worden gehouden op 13 maart van dat jaar. Helaas
kon deze activiteit geen doorgang vinden in verband
met het uitbreken van de Coronapandemie.
Nu hebben we het voornemen om opnieuw te starten
met deze activiteit. De bedoeling is een dergelijke
avond eens in de zes weken te houden. De eerste
avond zal plaatsvinden op vrijdagavond 10 juni. We
beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 20.15 uur.
De volgende zangavond vindt na de zomervakantie
plaats op 23 september. Zoals bekend, gaan we op
deze avonden gezamenlijk bekende liederen tot eer
van God zingen. Er zal geen meditatie worden
gehouden. Naast het orgel zullen ook trompetten ons
begeleiden. De bezoekers kunnen aan het eind van de
avond liederen opgeven die zij een volgende keer
willen zingen. Dit kan via een briefje of per e-mail
(zang@diependaalsekerk.nl). Er wordt daarna een
keuze gemaakt uit de opgegeven liederen. Mocht het
door u genoemde lied op de eerstvolgende zangavond
niet worden gezongen, dan is het de bedoeling dat het
een volgende keer aan de orde komt. Als u ook van
zingen houdt, kom dan naar deze avonden toe en
neem familie, buren en kennissen mee! Zie ook
www.diependaalsekerk.nl.
Theo Biebericher
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Verslag van de SOV week in Wezep
Van horen zeggen!
Super wat een geweldige week!
Zo genoten van het fijne huis, de mooie kamers,
gezellige mensen om ons heen (het klikte als groep
meteen met elkaar), het heerlijke eten en niet te
vergeten de mooie omgeving.
We troffen het met het weer en hebben daardoor veel
dingen buiten kunnen doen zoals jeu-de-boulen,
barbecueën en wandelen.
Verder in die week stond op het programma o.a. de
zondagse kerkdienst (binnenshuis), een high tea ,een
klompenmaker, iemand vertelde over de historie van
IJsselvliedt, een imker met een lezing over bijen, een
poppenspeler, quizzen, knutselworkshops, een bonte
avond én een dagexcursie op dinsdag naar de
Orchideeën Hoeve in Luttelgeest.
Het was schitterend, wel een tikkie vermoeiend maar
zeer de moeite waard.
Tenslotte vrijdagavond nog een muzikale afsluiting.
Toen was de week alweer bijna voorbij.
Omgevlogen!
Mooie herinneringen en bij leven en welzijn volgend
jaar weer!
Ik hoop dat ik, namens de gasten, de SOV-week goed
heb weergegeven.
Corine Reinders
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Ringleiding in de kerk
Eind 2020 is de ringleiding in de kerkzaal vernieuwd.
In Diependaalcontact van december 2020 schreef ik
daar al een en ander over. Toch merk ik dat de
ringleiding voor veel mensen een onbekend begrip is,
en dat deze installatie maar weinig wordt gebruikt. Ik
licht deze dan ook graag nogmaals toe.
Via de ringleiding wordt een signaal uitgezonden dat
door vrijwel alle gehoorapparaten kan worden
ontvangen. Op die manier is het mogelijk om de
microfoons rechtstreeks op uw gehoorapparaat binnen
te laten komen. Daarmee is de gesproken tekst voor
mensen met een gehoorapparaat vaak veel beter te
verstaan, dan wanneer het gehoorapparaat de
geluidssignalen vanuit de speaker in de kerk moet
versterken. Wanneer u uw gehoorapparaat op stand
“T” zet ontvangt u zonder verdere instellingen dit
signaal op. Heeft u geen “T-stand” of werkt deze niet,
dan kan uw audicien dit vaak voor u activeren, of kan
er met een klein extra kastje toch deze verbinding
worden gemaakt.
De ringleiding is overigens alleen aanwezig onder het
‘lage’ gedeelte van de kerkzaal. Wanneer u hier meer
vragen over heeft, of de verbinding een keer rustig wil
uittesten, spreekt u mij dan even aan voor of na een
dienst.
Maurice de Jong
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’50 jaar na de brand’ opnieuw geagendeerd
Grote Kerk
Wat was er eind vorig jaar veel belangstelling voor de
herdenking ’50 jaar na de brand’. Uit allerlei
onverwachte hoeken kwamen er bezoekers in de kerk.
Veel verhalen kwamen los, over hoe men 50 jaar
geleden betrokken was bij de enorme kerkbrand van
3 december 1971. De Grote Kerk, een monument in
het centrum van Hilversum, veranderde van de een op
andere dag in een ruïne. Deze gebeurtenis ligt bij veel
(oud-) Hilversummers nog steeds vers in het
geheugen.
15-18 juni: week vol activiteiten
Enkele activiteiten die in 2021 op het laatste moment
niet door konden gaan, worden dit jaar opnieuw
aangeboden. Van 15 tot en met 18 juni is de Grote
Kerk aan de Kerkbrink dagelijks geopend van
14.00 uur tot 16.00 uur. Bijzondere stukken die gered
zijn uit de brand staan tentoongesteld, er is een film
en er worden gratis rondleidingen gegeven. Ook kan
iedereen meedoen aan de escape room, een
interessante ontdekkingsreis door de kerk. Verder is er
elke dag een boekenmarkt. Op zaterdagmiddag 18 juni
komt mw. Wonjin Lee van atelier Wom naar de Grote
Kerk. Zij is gediplomeerd handboekbinder en laat ons
kennismaken met het restaureren en inbinden van
kostbare boeken.
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18 juni: reünie Grote Kerk
Op zaterdagmorgen 18 juni van 10.00 uur tot
12.00 uur is er een reünie. De kerkdeuren staan dan
open voor alle leden en oud-leden en hun gezinsleden.
Het maakt daarbij niet uit of iemand een maand, een
jaar of misschien al tien of veertig jaar geleden lid was
van de kerk. We ontmoeten ze op 18 juni graag nog
eens in de Grote Kerk. Voor drinken en hapjes wordt
gezorgd en ook worden er deze ochtend rondleidingen
verzorgd en kan de escape room worden gedaan.
Graag vooraf aanmelden:
www.grotekerkhilversum.nl/reunie
Escape room ’50 jaar na de brand’
De escape room, een interessante ontdekkingsreis
door de kerk, komt terug! Doorkruis met een groepje
van drie tot maximaal zes personen de kerk en zoek
samen al puzzelend naar de oplossing. Deze activiteit
duurt 30 minuten tot een uur en is leuk voor groepjes
volwassenen of jongeren, maar ook voor jonge
kinderen samen met hun ouders of een andere
volwassene. Vooraf aanmelden (verplicht):
www.grotekerkhilversum.nl/escaperoom
Rondleiding tentoonstelling
Op de plaats waar nu de Grote Kerk aan de Kerkbrink
staat, moet omstreeks 1250 al een kapel hebben
gestaan. In de kerk hangen panelen over de bewogen
geschiedenis van de kerk. Ook blikken we terug op
1971. Een verbrande torenhaan, geblakerde
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wijzerplaten en zwart gerande pagina's uit een
psalmboekje zijn de stille getuigen van de grote
kerkbrand. Graag vooraf aanmelden:
www.grotekerkhilversum.nl/tentoonstelling
Het hele jaar: programma op maat voor groepen
(op afspraak)
Belangstellende groepen kunnen op afspraak komen
voor een rondleiding, de escape room, een presentatie
over de kerkbrand en geschiedenis van de Grote Kerk
of een combinatie daarvan. Verschillende groepen zijn
al ontvangen: jongeren, ondernemers, collega's,
families en verenigingen. Reacties zijn zonder
uitzondering positief. ‘Wat mooi dat dit gebouw er
staat en wat een indrukwekkende geschiedenis die zo
verbonden is met Hilversum.’ Voor het programma
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Contact: brand50@grotekerkhilversum.nl
(Richard Hoff en Simone Lamain)

Kopij Diependaalcontact september 2022
Kopij voor het volgende Diependaalcontact kunt u tot
11 augustus mailen naar theo@diependaalsekerk.nl.
Het is ook mogelijk deze toe te zenden aan
Theo Biebericher, Stieltjeslaan 9, 1222 RC Hilversum.
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Preekrooster ( 12 juni – 11 september )
o. = ochtenddienst 10.00 uur
a. = avonddienst 19.30 uur

12 jun. o. Ds. G. Kansen, Amersfoort
19 jun. o. Ds. G. Bikker, Harderwijk
26 jun. o. Ds. W. Nijsse
03 jul.

o. Ds. M. Roelofse, Katwijk

10 jul.

o. Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort

17 jul.

o. Ds. A. Abramsen *)

24 jul.

o. Ds. W. Nijsse *)

31 jul.

o. Ds. A. de Boer, Utrecht *)

07 aug. o. Ds. D.M. van der Wel, Langbroek *)
14 aug. o. Ds. J.W. Scheurwater *)
21 aug. o. Ds. W. Nijsse *)
28 aug. o. Ds. G.H. Fredrikze, Harderwijk
04 sept. o. Ds. A. de Boer, Utrecht
11 sept. o. Ds. W. Nijsse (H.Avondmaal)

*) In de periode 17 juli t/m 21 augustus houden we
gezamenlijke zomerdiensten met de Bethlehemkerk.
De diensten op 24 juli, 7 en 21 augustus worden in de
Bethlehemkerk gehouden; de overige diensten vinden
in de Diependaalse kerk plaats.
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