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KERKDIENSTEN

Zondag 6 november
Dankdag voor gewas en arbeid
10.00 uur ds. Casper van Dorp, Laren
Collecten
: 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk
Créche: Henk den Hartog
Koffie: Bert Letteboer
19.00 uur dhr J. Veltrop, Vianen
Collecte
: kerk
Zondag 13 november Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur ds. J.A. Berkheij
Collecten
: 1e Wilde Ganzen; 2e Kerk
Koffie: Hijmen van Lindenberg Crèche: Gerda van Lindenberg
Zondag 20 november Eeuwigheidszondag
10.00 uur ds. J.A. Berkheij
Collecten
: 1e Helpt u hopen; 2e Kerk
Crèche: Marieke van der Bijl Koffie: Ria Vedder
19.00 uur ds. A. van Duinen, Loosdrecht
Zondag 27 november Eerste Advent
10.00 uur drs. J.B. Mulder met medewerking van de cantorij
Collecten
: 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk
Koffie: Nettie Robijn Crèche: Tessa van der Linden
Zondag 4 december Tweede Advent
10.00 uur kand. B. Maarleveld, Bodegraven
Collecten
: 1e Zending Stichting Havenlicht; 2e Kerk
Crèche en koffie: Jacobien Kalule
19.00 uur ds. S. Jumelet, Zaltbommel
Collecte
: Zending Stichting Havenlicht

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via ‘Kerkdienstgemist.nl’
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KORTE OVERDENKING
Meditatie – God, hoor naar mij!
“Nee, ik ga gebukt onder een zwaar
verdriet en stort mijn hart uit bij de HEER”.
(1 Samuël 1:15)
Soms denken we dat een gebed aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. En
natuurlijk is het goed om over een gebed na te denken. Maar uiteindelijk gaat
het niet om mooie woorden. Het gaat om de relatie met God de Vader, tot wie je
bidt. Denk aan een kind, wat vol vertrouwen iets aan moeder of vader vraagt.
Aan het begin van het boek Samuël komen we Hanna tegen. Zij heeft een groot
verdriet. Ze is ongewild kinderloos, ze wordt gepest door Peninna. Ze leeft in een
maatschappij waarin de waarde van een vrouw bepaald wordt door het
moederschap. Hanna had verbitterd kunnen worden. Maar dat gebeurt niet. Op
de een of andere manier krijgt ze de kracht om een andere weg te gaan. Ze
komt niet in de neerwaartse spiraal van negatieve emoties.
Hanna gaat naar het heiligdom van God. Ze zoekt Hem op de plek waar Hij zich
laat vinden. En daar laat ze eenvoudig haar geloof zien. In een tijd waarin veel
mensen hun eigen weg gingen en mensen het op allerlei plekken zoeken. Zoekt
Hanna God. Bij Hem stort ze haar hart uit. Al haar pijn, haar zorgen, haar
verdriet deelt ze met Hem. Hanna laat zien hoe ze op God vertrouwt – al haar
hoop ligt bij God alleen.
En je ziet dat dit gebed wat met haar doet. De omstandigheden zijn niet gelijk
veranderd. Ze gaat weer terug naar haar familie. En misschien was Peninna
opnieuw onvriendelijk tegen haar. Maar Hanna is wel veranderd. Ze heeft vrede
met God gevonden. En deze vrede stelt haar in staat terug te gaan naar haar
familie. Ze weet niet of God wat gaat doen. Maar ze heeft wel vrede gevonden,
de vrede van God die alle verstand te boven gaat.
Om nog wat verder hierover na te denken volgen een paar vragen. Je kunt er
voor jezelf over nadenken, maar wellicht nodigen ze ook uit tot een gesprek:
thuis, of met vrienden, andere gemeenteleden of dorpsgenoten?




Wat doe jij als je verdrietig bent of in nood zit?
Heb jij weleens je hart voor God uitgestort? Hoe was dat en welke gevolgen
had dit?
“Bidden brengt je niet altijd waar je zelf had willen zijn, maar wel waar God je
wil hebben.” Wat vind je van deze uitspraak van Corrie ten Boom?

ds. Jeroen de Jong, Waarder
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RONDOM DE DIENSTEN
Met de maand november zijn we wat betreft het kerkelijk jaar gekomen aan het
einde van het jaar en begint weer de periode van advent: het voorbereiden en
uitzien naar het Kerstfeest.
Komende zondagmorgen 6 november zal ds. Casper van Dorp voorgaan en in
deze dienst vieren we Dankdag voor Gewas en Arbeid. We willen God danken
voor wat Hij in het afgelopen jaar deed groeien en bloeien en de kracht gaf dat
wij van alles konden doen. Maar we denken ook aan mensen die het moeilijk
vinden om te danken omdat ze juist veel zorgen hebben om rond te komen of de
kracht missen om nog iets te kunnen doen. In de avonddienst hoopt de heer
Veltrop uit Vianen voor te gaan.
Zondagmorgen 13 november hoopt onze eigen predikant ds. Berkheij voor te
gaan. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. We zullen dan net als de
vorige keer het Avondmaal vieren zittend in een kring in het koor van de kerk
maar nog zonder lange tafel. De diakenen kunnen dan makkelijker rondgaan met
het brood en de wijn.
Zondag 20 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel
Eeuwigheidszondag genoemd. In deze dienst hoopt ook ds. Berkheij voor te gaan
en gedenken we hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. We noemen
hun namen, ontsteken een kaars en plaatsen een roos. Juist in het gemis en
verdriet mogen we onze troost zoeken bij God onze Schepper, Hij weet van onze
pijn.
Zondag 27 november is het eerste advent. Drs. Mulder uit Hilversum zal dan
voor gaan.
Mogen zo deze diensten een moment zijn van elkaar ontmoeten maar vooral ook
van met elkaar zingen en bidden en luisteren naar Gods Woord.

Dankdag voor Gewas en Arbeid

De Dankdag voor Gewas en Arbeid wordt iedere eerste woensdag van
November gevierd. In de kerk van Nigtevecht wordt deze dienst zondag 6
November gehouden. Op deze dag dankt de protestante kerkgemeenschap
tijdens een viering God voor de verkregen gewassen. Een dankdag is een
gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen. In 1578 werd
bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt
moest worden.
 Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten
werd om de eerste woensdag in november te danken voor het gewas; het
eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien. Toen de industrialisatie
toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas en arbeid.
 De contactcommissie verzorgt jaarlijks een kleine attentie voor alle ouderen
van de kerk en het dorp van boven de 75 jaar. Dit jaar is er weer een kleine
attentie namens de kerk.
 Wij stellen het zeer op prijs wanneer u helpt om deze attenties uit te delen.
Deze attenties staan zondag 6 november klaar voor in de kerk, u kunt ze na
de dienst mee nemen.
 Wanneer iemand de attentie niet wilt ontvangen, wilt u dat dan s.v.p. aan mij
doorgeven? Dan staan we daar volgend jaar niet nog eens voor de deur.
Dank voor alle hulp bij het rondbrengen, een mooie dankdag gewenst,
Namens de contactcommissie
Henny van Emmerik.
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VANUIT DE GEMEENTE
We denken aan allen die met verdriet, pijn en moeite door de dagen gaan en
bidden om troost.
Als jouw naam klinkt,
Zie ik even
Hoe je liep en wat je zei,
Wat er altijd is gebleven
Van jouw leven diep in mij.
Als jouw naam klinkt,
Stroomt er water
Uit mijn ogen, door mijn ziel.
Onze dromen, plannen voor later,
Tijd die in het water viel.
Nu jouw naam klinkt,
Komt tot leven
Hoe je mij hebt meegemaakt,
Mee geschapen, weggegeven,
Mijn bestaan hebt aangeraakt.
Nu jouw naam klinkt,
Wacht ik onder
Onze levens eens een hand.
Ook al voelt nu alles zonder,
God brengt ons weer in verband.
Michiel de Zeeuw

Sint Maarten

Op vrijdag 11 november staan vanaf 17 uur de
deuren van onze kerk weer open voor alle kinderen en
ouders die Sint Maarten vieren. Voor de kinderen is er
natuurlijk een snoepje, limonade en warme
chocolademelk. Voor de ouders staat de koffie klaar in
onze sfeervol verlichte kerk.
We hopen dat opnieuw veel kinderen en ouders de
kerk zullen binnenlopen. Het is een mooie gelegenheid
om het gebouw van binnen te zien en de sfeer te
ervaren. Gemeenteleden en dorpsbewoners die
benieuwd zijn naar de sfeer op deze bijzondere avond
van harte welkom om een kopje koffie te komen
drinken!
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Ontvangen collecten
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte
Avondcollecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte
Ochtendcollecte

25 september
2 oktober
2 oktober
9 oktober
16 oktober
23 oktober

Collectebonnen

€ 130,65
€ 66,€ 23,50
€ 82,20
€ 66,65
€ 66,70
Namens de

Stand kozijn: erbij € 6,50
Nieuwe stand € 263,96
Ontvangen per bank: € 10,Contant ontvangen:
Op monumentendag € 7,-

Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen

 Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à
€ 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer:
NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van
het aantal en het type bonnen.
 De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw
bestelling.

Oproep kerstboom
In december willen wij als college van kerkrentmeesters weer een
kerstboom in de kerk plaatsen. Mocht u een geschikte boom in uw
tuin hebben die wij mogen gebruiken horen wij dit graag.
 U kunt dan contact opnemen met Hijmen van Lindenberg of
met Nelleke Nobel. Graag uw reactie voor 26 november.
Namens het college, Nelleke Nobel

VANUIT DE KERKENRAAD
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering dd 6-10-2022










Samenstelling moderamen is nog niet bekend. Wel blijft
Esther Bergmeijer voorzitter.
Wij wisselen met elkaar van gedachten over de liturgie en de
liedboeken die in onze gemeente gebruikt worden. Er zal een voorstel
geformuleerd worden over welke liedboeken wij gaan gebruiken in de
toekomst. De wens wordt uitgesproken om in ieder geval 1 psalm te
zingen in de dienst.
Terugblik: Wij kijken terug op mooie diensten, zowel de
bevestigingsdienst als de avondmaalsdienst werden als waardevol
beschouwd.
Vooruitblik: de dankdag en de laatste zondag van het kerkelijk jaar
worden kort besproken.
12 November zal er een concert plaatsvinden van een Jiddische
muziekgroep.
Het zou fijn zijn als de ouderlingen er nog een persoon bij krijgen. De
taken kunnen dan nog beter verdeeld en uitgevoerd worden.
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COMMISSIES
Kerstpakketten voor Het Havenlicht: helpt u mee?
Onder de toren staat een doos waarin we spullen verzamelen
voor stichting Het Havenlicht.
Het Havenlicht heeft een sterke betrokkenheid met de geestelijke nood
onder zeelieden. Zeelieden die in armoede zwaar werk moeten doen, ver
van huis. Zeelieden uit gesloten landen, waar de overheid het evangelie
probeert buiten te sluiten. Christen-zeelieden die in geestelijke
eenzaamheid verkeren, en behoefte hebben aan steun.
Het Havenlicht heeft als doel:

Het bemoedigen en helpen van (christen)zeevarenden, die aan boord van
hun schip vaak eenzaam zijn;
 De verkondiging van het evangelie aan zeevarenden van elke nationaliteit,
opdat velen van hen vrede met God zullen krijgen, door de Here Jezus
Christus.
 Daarnaast wordt aan zeelieden die dat nodig hebben praktische hulp
geboden, bijvoorbeeld warme kleding. Aan het eind van het jaar worden
kerstpakketten uitgedeeld, met daarin lekkere en leuke dingen en altijd
iets in de eigen taal van de zeeman. De spullen die graag in het
kerstpakket worden gezien, zijn: handdoek, washandje of badspons,
muts en sjaal, tandpasta + tandenborstel, doucheshampoo en/of stukje
zeep, deodorant, aftershave, iets lekkers zoals lang houdbare koekjes of
snoepjes, pen, opschrijfboekje, fotolijstje, sokken, nagelknipper,
haarkammetje. Het breipatroon van de zeer gewilde mutsen is te vinden in
het contactblad van september.
 Uiterlijke inleverdatum is 20 november!
Een hartelijke groet van de zendingscommissie,
Barbara, Ellen en Gerda

DIACONIE
Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk.
Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

25 september
2 oktober
9 oktober
16 oktober
16 oktober
23 oktober

Zending Wycliff
KIA Kerk en Israël
Pl. Bijz. kerkwerk
Edukans
Edukans avondcollecte
Pl. Bijz. kerkwerk

€ 142,75
€ 64,€ 77,70
€ 69,€ 29,50
€ 63,80

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie;
NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp.
U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.
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Bezoek aan Oeganda en ons project Helpt u Hopen

Eind augustus vertrokken wij met enorm veel bagage naar Oeganda. Doel was
om onze (schoon)moeder van 88 jaar oud te bezoeken en ook om te kijken hoe
het met de kinderen van ons project gaat. We hadden een aantal koffers vol met
spullen voor de projectkinderen, allemaal gedoneerd: ondergoed, voetbalshirts
en -broeken, stickervellen, kleding, vlaggetjes, pennen, enz enz. Ook hadden we
contant geld meegenomen om aldaar te besteden aan kalkoenverblijven en aan
jurken en broeken en shirts en schoenen. (geld was gedoneerd door kinderclub
de Regenbooog ( stroopwafel en rookworsten actie) en door SDG award
2021).
De kinderen hadden nog vakantie maar Catherine had via een megafoon alle
kinderen opgeroepen om naar school te komen op de woensdag. De dagen
ervoor zijn we met Catherine naar de plaatselijke Kalverstraat in Masaka gegaan
om jurken, broeken, shirts, en crocs te kopen en leren voetballen. Hilarisch!!!!
Wij bleven op de achtergrond totdat Catherine een goede prijs had afgesproken
en dan mochten wij ook tevoorschijn komen. Dat scheelt enorm in de kosten!!!
Boodschappen doen nam ruim een dag in beslag….
De ontvangst op woensdag was weer een enorme happening met dans, zang en
muziek. Het was een ware feestdag. En de kinderen genoten zichtbaar van alle
mooie nieuwe spullen die ze kregen en na afloop ook nog een maaltijd met vlees.
Wij zijn heel blij dat we dit met zijn allen hebben kunnen realiseren, ook al blijft
het gevoel dubbel dat andere kinderen er niet van mee kunnen profiteren.
In december gaan een aantal kinderen van school als ze de examens hebben
gehaald. Er is inmiddels een wachtlijst voor nieuwe projectkinderen.
Catherine regelt alles geweldig, diep respect!
We hebben ook een rondleiding gehad naar het land dat door de diaconie is
aangekocht voor het verbouwen van bananen, mais, koffie, mango’s avocado’s
enz. en wat door de kinderen wordt onderhouden (lees gezaaid, gepoot, geoogst,
geschoffeld en “ geploegd”). We waren zeer onder de indruk hoe dat verzorgd
was. Alles gaat met de hand en de stukken land zijn erg groot. Er is inmiddels
regen gevallen en alles groeit en bloeit heel goed.
Wij hadden van Ome Joop uit Loosdrecht zaden gekregen en we hadden 2
appelbomen in onze koffer verstopt. Ongelooflijk maar waar… ze doen het in
Oeganda!!
Een jongen op school (van ons project) heeft een voorbeeld van kalkoenhokken
gemaakt, dit is gedaan met lokale materialen en ziet er prima uit. Het geld voor
de andere kalkoenhokken is achtergelaten en er worden nu naar dit voorbeeld 50
hokken gemaakt door de kinderen.
Het is prachtig om te zien hoe het project zich heeft ontwikkeld en hoe de
kinderen met veel meer bagage in hun rugzak de toekomst tegemoet kunnen
zien als ze school verlaten.
Binnenkort zullen we foto’ s laten zien in de kerk.
Hartelijke groet
Sam en Jacobien Kalule

Kerstviering

Op woensdagmiddag 14 december hopen we met de ouderen uit onze gemeente
een gezellige kerstviering te hebben in de kerk en in het Verenigingsgebouw.
Meer hierover in het volgende Contactblad.
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Kerk in Actie zoekt collectanten

Van 21 tot 26 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aanhuiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Om deze collecte tot een
succes te maken, zoeken we collectanten. Doe je mee?
Het doel van de collecte is, net als vorige jaren, een beter leven voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland. In Griekse vluchtelingenkampen verblijven
nog altijd duizenden kinderen. Zij hebben onze hulp nog steeds heel hard nodig.
Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert deze
kinderen op een betere plek te krijgen.
 Geef vluchtelingenkinderen in Griekenland hoop op een beter leven. Doe
mee met de collecte en meld je aan als collectant bij de
collectecoördinator in jouw buurt: mevr. Henny van Emmerik.
Aanmelden kan ook via het landelijk collecteteam van Kerk in Actie: 030 - 880
1701, collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

AGENDA

Aan Tafel voor ouderen

Kerkenraadsvergadering
Clubavond tieners
Theaterstuk Lang zal hij leven!
Sint Maarten
Concert Jiddisch Trio
Gebedskring
On Track
Kerstpakketten Havenlicht
Collecte vluchtelingenkinderen
Kerk in Actie
Kerstviering ouderen
Optreden popkoor MixedUP

Woensdag 2 november, 17 – 19.30 uur,
Verenigingsgebouw
Donderdagavond 3 november
Vrijdagavond 4 november, 2, 16 december,
20-22 uur, verenigingsgebouw
Maandag 7 november, 16.30 en 19.30 uur,
Weesp, Theater City of Wesopa
Vrijdagavond 11 november, 17 uur, kerk
Zaterdag 12 november, 20.30 uur, Kerk
Maandag 14, 28 november, 19 december,
20 uur kerk
Donderdag 17 november, 8, 29 december,
17 – 19 uur, verenigingsgebouw
Uiterlijke inleverdatum zondag 20
november, kerk
Van 21 tot 26 november, info Henny van
Emmerik
Woensdagmiddag 14 december, kerk en
verenigingsgebouw
Zaterdag 17 december, 20 uur, kerk

JEUGD
Movie night tieners
Vrijdagavond 4 november organiseren we voor alle tieners vanaf
groep 7 een filmavond in het verenigingsgebouw! Om 20 uur start de
film en rond 22 uur sluiten we af!
Wil je erbij zijn, maar zit je nog niet in de app-groep, app of bel dan even met
Johan of Marieke. Alle tieners van harte welkom!!
Vrijdagavonden 2 en 16 december gaan we ook weer wat leuks doen met elkaar. Eén van
de avonden overwegen we sintekerst te gaan vieren. Zet de data alvast in je agenda!
Verdere info via de app!
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On Track

On Track is voor iedereen van groep 7,8 en de
brugklas. Het is in het verenigingsgebouw op de
donderdagen (17 november, 8 en 29 december)
van 17 tot 19 uur!
We gaan samen koken en eten & er is een leuk
programma over een christelijk thema!
Wil je erbij zijn, maar zit je nog niet in de app-groep?
Of heb je nog vragen? App of bel dan even met
Sefanja of Marian

DIVERSEN
Aan tafel

Woensdag 2 november 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.
Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.
Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!
Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden uiterlijk 1 november bij Joyce

Concert Jiddisch Trio

Zaterdag 12 november hoopt het Barmazl Trio een concert in de kerk te geven.
Vrolijke klezmermuziek wordt afgewisseld met Jidddische, Hebreeuwse
en Joods-Spaanse liedjes.
Entree is 15.- (incl een consumptie). Mocht de entree-kosten voor een groot probleem
zorgen, laat het dan even weten, dan zoeken we een oplossing!

 Meer informatie op www.triobarmazl.nl

Hijmen van Lindenberg

Vooraankondiging optreden popkoor MixedUP

Op zaterdag 17 december zal er een optreden worden verzorgd door popkoor
MixedUP uit Weesp. Het repertoire bestaat uit kerst- en popnummers. Het belooft
een leuke avond te worden waarbij we al een beetje in de kerstsfeer komen.
Kerk is open vanaf 19.30 uur, aanvang optreden 20 uur.
Entree is gratis! Graag zien we u/jullie op 17 december!

Theaterstuk over morele dilemma's bij euthanasie:
“Lang zal hij leven!” 7 november Wesopa

In het theaterstuk ‘Lang zal hij leven’ staat het thema euthanasie bij dementie
centraal. De meningen over dit onderwerp zijn in de samenleving verdeeld. Door
op dit thema creatief in te gaan, komen onderliggende ethische vragen in beeld,
zoals: ‘Zijn emoties helpend of belemmerend in het zicht krijgen op wat goed
is?’, ‘In hoeverre ben je als familie bij elkaars wensen over het levenseinde
betrokken?’, ‘Hoe kom je samen verder als morele opvattingen onoverbrugbaar
lijken te zijn?’ Het gaat in de gesprekken en het theaterstuk niet om het komen
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tot één zienswijze, maar om het open verkennen van elkaars morele
uitgangspunten.
Het theaterstuk ‘Lang zal hij leven’ is onderdeel van een landelijke publiekcampagne
waarin normen en morele waarden onder de aandacht worden gebracht. De voorstelling
bestaat uit ongeveer 40 minuten theater, afgewisseld met twee dialoogmomenten. In
totaal duurt de hele voorstelling 60-70 minuten. Dankzij onze partners zijn er geen
kosten aan verbonden om de voorstellingen bij te wonen. Wel is het belangrijk om u aan
te melden en uw plaats(en) te reserveren!

 De volgende voorstellingen staan gepland:
maandag 7 november 2022, 16.30 en 19.30 uur, Weesp, Theater City of Wesopa

 Meer info en kaarten via www.pthu.nl/langzalhijleven (georganiseerd door
onder andere Casper van Dorp)
COLOFON

KOPIJ

Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag
van de maand en wordt gratis bezorgd op elk
adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van
de Protestante gemeente wonen.

Redactie Contactblad:
Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen
Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der
Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail
Coördinatie vermenigvuldiging en
verspreiding: Gerda van Lindenberg

BIJBELLEESROOSTER

zo 6 nov
ma 7 nov
di 8 nov
wo 9 nov
do 10 nov
vr 11 nov
za 12 nov
zo 13 nov
ma 14 nov
di 15 nov
wo 16 nov
do 17 nov
vr 18 nov
za 19 nov
zo 20 nov

2 Koningen 8:1-6
2 Koningen 8:7-15
2 Koningen 8:16-29
2 Koningen 9:1-13
2 Koningen 9:14-29
2 Koningen 9:30-37
Lucas 20:20-26
Lucas 20:27-40
2 Koningen 10:1-17
2 Koningen 10:18-36
2 Koningen 11:1-20
2 Koningen 12:1-9
2 Koningen 12:10-22
2 Koningen 13:1-9
2 Koningen 13:10-25

Het eerstvolgende Contactblad
verschijnt op:
zaterdag 3 december 2022
Kopij graag inleveren uiterlijk
op: zaterdag 26 november
Financiële bijdragen voor de
kosteloze verspreiding van het
CONTACTBLAD zijn van harte
welkom!
U kunt deze storten op de
rekening van: het College van
Kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente
Nigtevecht, onder vermelding
van ‘Contactblad’,
op giro: NL 30 INGB
0000519303

Met terugwerkende kracht
Zelfvervullende profetie?
Familiebanden
Een ‘schone’ lei
Nabot gewroken
Gekapt
De mond gesnoerd
Woorden van eeuwig leven
Niemand ontkomt
Baäl neergeslagen
Verborgen baby wordt koning
Het kind en de hogepriester
Herstelwerkzaamheden
Hardleers
Geluk bij een ongeluk
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ma 21 nov
di 22 nov
wo 23 nov
do 24 nov
vr 25 nov
za 26 nov
zo 27 nov
ma 28 nov
di 29 nov
wo 30 nov
do 1 dec
vr 2 dec
za 3 dec

Lucas 20:41–21:4
Lucas 21:5-19
Lucas 21:20-38
Filippenzen 1:1-11
Filippenzen 1:12-26
Filippenzen 1:27-2:11
Filippenzen 2:12-18
Filippenzen 2:19-30
Jesaja 9:7-16
Jesaja 9:17–10:4
Jesaja 10:5-19
Jesaja 10:20-27
Jesaja 10:28-34

Major donor
Blij vooruitzicht?
Hij komt!
Verlangen
Doelgericht
Eenheidsstreven
Advent I Inspanning
Meeleven
Gods woede
Kannibalisme
Hoogmoed komt voor de val
Nog even
Nietsontziende macht

TIP en OVERWEGING
Adventskalender 'Aan tafel!': bestel gratis

Het thema van de adventskalender is ‘Aan tafel - plek voor iedereen’. Met Kerst
komt God ons heel nabij door de geboorte van Jezus. Hij nodigt ons ook nu nog
elke dag uit om dicht bij Hem te leven, en deel uit te maken van de
gemeenschap die Hem volgt. In zijn nabijheid mag je je gezien en geborgen
weten, aan zijn tafel is plek voor iedereen.
Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen, gebeden en
citaten. Zo komen we iedere dag een stapje dichter bij Kerst.
Voor meer info, Petrus, PKN

Biddag en dankdag: stilstaan bij Gods zegen

Veel protestantse gemeenten vieren op de tweede woensdag in maart biddag en op de eerste woensdag in
november dankdag. Waar komen deze dagen vandaan? En wat vieren we eigenlijk precies?
Al eeuwenlang vieren veel protestantse gemeenten jaarlijks een ‘biddag’ en een ‘dankdag’ (officieel: Bid- en
Dankdag voor Gewas en Arbeid). Twee belangrijke momenten in het kerkelijk jaar. In een avonddienst wordt
op biddag een zegen gevraagd over ons leven en werk en op dankdag gedankt voor die ontvangen zegen. Maar
zijn het daarmee typisch protestantse dagen?
Eerste vruchten
Het vieren van bid- en dankdag heeft zijn oorsprong in de middeleeuwse bededagen in de Rooms-Katholieke
Kerk: dagen van bezinning, gebed, vasten en boetedoening. Deze vonden plaats aan het einde van elk seizoen
(de zogeheten ‘quatertemperdagen’) en in tijden van nood en gevaar (de zogeheten ‘kruisdagen’).
Tijdens de quatertemperdagen werden de eerste vruchten van de oogst aan God gewijd, bijvoorbeeld olijven,
wijn of graan. Tijdens de kruisdagen was het gebruikelijk om God op het land in de buitenlucht te smeken om
een zegen. Dat gebeurde tijdens een processie, waarbij de priester met een kruis door de velden trok.
Rampen voorkomen
In 470 voerde de Franse bisschop Mamertus voor het eerst zo’n bidprocessie uit. Hiermee wilde hij God vragen
de rampen te weren die zijn bisdom overvielen. Later werden deze kruisdagen een vast onderdeel van het
liturgisch jaar in de Rooms-Katholieke Kerk, gevierd op de maandag, dinsdag en woensdag voor Hemelvaart.
Na de Reformatie nam een deel van de reformatorische kerken op een geheel eigen wijze de traditie van de
bededagen over.
Vaste dagen
Tijdens de Synode van Dordrecht (1578) werd besloten dat er in tijden van oorlog, honger en andere rampen
zoals watersnood massaal gebeden en gedankt zou worden. Aanvankelijk kondigde de plaatselijke overheid aan
wanneer een bid- of dankdag gehouden werd.
In de loop van de tijd werden hiervoor vaste dagen ingesteld. Bovendien verschoof de focus: toen door de
industrialisatie steeds minder mensen boer werden, werd er naast ‘gewas’ ook voor ‘arbeid’ gebeden en
gedankt. Tegenwoordig wordt er op bid- en dankdag ook meer in het algemeen stilgestaan bij het welzijn van
de familie en gemeente, de economie en de (politieke) ontwikkelingen in de wereld.
Eind jaren zestig waren de bededagen grotendeels verdwenen uit de rooms-katholieke traditie. In 2005
besloten Nederlandse bisschoppen hier verandering in te brengen: ze voerden opnieuw de quatertemperdagen
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in. Deze sluiten aan bij de vier jaargetijden én bij de protestantse bid- en dankdag.
Bidweek op Urk
Verschillende plaatsen kennen lokale tradities voor bid- en dankdag. Zo wordt er in diverse oorspronkelijke
vissersdorpen, zoals Katwijk aan Zee en Arnemuiden gebeden en gedankt voor Gods zegen over de visserij.
Men spreekt in deze gemeenten ook wel van Bid- en Dankdag voor Gewas, Arbeid en Visserij.
Op Urk wordt biddag al op de tweede woensdag in februari gevierd, en dankdag op de laatste dag van het jaar.
In het verleden kwamen de vissers namelijk rond Kerst naar huis, waarna de schepen ongeveer zes weken in
de haven bleven liggen (de Zuiderzee was dan meestal dichtgevroren).
Met biddag in februari werd dan de start van het nieuwe visseizoen gevierd. Ook tegenwoordig blijft tijdens
‘bidweek’ (de week rondom biddag) de gehele Urker vissersvloot aan wal liggen, er wordt dan niet gevist.
Bewustwording
Op biddag wordt gevraagd om Gods zegen voor ons leven en ons werk, en dat van anderen. Het is een moment
om stil te staan bij de afhankelijkheid van Gods genade en te belijden dat Hij de bron van al het goede in de
wereld is. Dat maakt biddag ook een dag van bewustwording. Welvaart en veiligheid zijn niet vanzelfsprekend,
en veel mensen leven in armoede, onzekerheid of hebben te maken met onrecht. In veel gemeenten wordt
daarom gebeden voor Gods zegen voor de samenleving en de wereld. Daaraan worden vaak concrete acties
gekoppeld, zoals het ophalen van kleding, voedsel of financiële middelen voor mensen die minder bedeeld zijn.

12

