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Predikant Vacant
Consulent Ds. G.J. van Beusekom, Kramsvogellaan 64, 3722 ZE Bilthoven 030-7510835
Ouderlingen        scriba - G.A. Drost, Rogier v.d. Weijdenlaan 114, 3723 NG Bilthoven 030-2291411

C. Kronenburg, Molenweg 41, 3738 DD  Maartensdijk 0346-213944
H.D.A. van Wiggen, Steenen Camer 57, 3721 NB Bilthoven 030-2211815

Jeugdouderling-krm M. Steenbeek, Soestdijkseweg Noord 336, 3723 HJ Bilthoven 030-2741834
Ouderling-krm M.A. Mijnders, Versteeglaan 2, 3737 XA Groenekan 0346-830200
Diakenen D.A. van Dijk, Lindenlaan 8, 3737 RD Groenekan 0346-213543

W.D. van Essen, Dorpsweg 194, 3738 CL Maartensdijk 0346-214480
N. van Wiggen, Maartensdijkseweg 10, 3723 MC Bilthoven 035-6669190

Kerkmeester D.A. van Dijk, Lindenlaan 8, 3737 RD Groenekan 0346-213543

Zondagsschool ‘Samuel’
M. Steenbeek, Soestdijkseweg Noord 336, 3723 HJ Bilthoven 030-2741834

Jeugdclub ‘De Schatgravers’
Mevr. M.R. Steenbeek-Bom, Soestdijkseweg Noord 336, 3723 HJ Bilthoven 030-2741834

Tienerclub ‘De Heere is mijn Herder’
Mevr. G.E.A. van Essen-van Woudenberg, Dorpsweg 194, 3738 CL Maartensdijk 0346-214480

Jeugdvereniging ‘De Schaapskooi’
M. Steenbeek, Soestdijkseweg Noord 336, 3723 HJ Bilthoven 030-2741834

Lidmatenkring
Mevr. G.K. Westeneng-Kremer, Versteeglaan 96, 3737 XB Groenekan 0346-210032

Bijbelkring
Ds. G.J. van Beusekom, Kramsvogellaan 64, 3722 ZE Bilthoven 030-7510835

Vrouwenvereniging ‘Bidt en Werkt’
Mevr. J. Drost-Scholten, Rogier v.d. Weijdenlaan 114, 3723 NG Bilthoven 030-2291411

Vrouwen Bijbelstudiegroep Bilthoven - bijbelstudiegroepbilthoven@gmail.com
Mevr. G.E.A. van Essen-van Woudenberg, Dorpsweg 194, 3738 CL Maartensdijk 0346-214480

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’
J.W. Westeneng, Fr. Mauriacweg 125, 3731 BB De Bilt 030-2521417

Seniorenmiddagen
A.C. Kronenburg, Erasmuslaan 36, 3707 ZD Zeist 030-2204043

Zendingscommissie
Mevr. M. Huls-Opschoor, email: m.opschoor@gmail.com 030-2746537

Preekvoorziening
J. Rijksen, Prinses Marijkelaan 55a, 3738 DX Maartensdijk 0346-212343

Kerkwebradio en Vervoerdienst
A.C. Kronenburg, Erasmuslaan 36, 3707 ZD Zeist; 030-2204043

Kinderoppas tijdens de ochtenddienst en tijdens bijzondere diensten.
Mevr. A.T. Hoevenaren- de Vos, Troelstraweg 14, 3732 CD De Bilt 030-2740001

Cd’s kerkdiensten en bezorging contactblad
D.A. van Dijk, Lindenlaan 8, 3737 RD Groenekan 0346-213543

Stichting Silo
G.A. Drost, Rogier v.d. Weijdenlaan 114, 3723 NG Bilthoven; secretaris 030-2291411
Rabobank - rekeningnummer NL24 RABO 0378 3660 68.

Telefoon kerk/wijkgebouw 030-2006436.

Kerkelijk Bureau  - Julianalaan 42 ,3722 GR Bilthoven 030-2282866
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10 -11 uur
Verkoop van collectebonnen via kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl –
Bankrekening:  NL26 RABO 0373 7268 13  t.n.v.  CvK Protestantse Gemeente Bilthoven inzake collectebonnen.
Reservering en huur gebouwen Zuiderkapel – davandijk@gmail.com  – 06-20457705

Website: www.pgbilthoven.nl

Bankrekening wijkkas De Ark
NL02 RABO 0308 3690 33 t.n.v. Hervormde wijkgemeente “De Ark” Bilthoven.

Bankrekening Diaconie
NL59 RABO 0308 3179 55 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bilthoven.

Bankrekening zendingscommissie De Ark:
NL25 RABO 0378 3976 72 t.n.v. Herv. Wijkgem. de Ark te Bilthoven.

Contactblad: verschijnt maandelijks/ tweemaandelijks en ligt achter in de kerk voor de kerkgangers die thuis geen exemplaar
ontvangen. Het blad is ook digitaal te ontvangen, aanmelden via het redactieadres.
De kopij voor het Contactblad van november/december 2020 (6 weken) vóór 20 oktober a.s. inleveren bij de redactie:
Paula Kronenburg-Stolk en/of Daan van Oostenbrugge.
Email: contactblad@dearkbilthoven.nl

mailto:kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl
mailto:davandijk@gmail.com
http://www.pgbilthoven.nl
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DIENSTEN VAN HET WOORD
In de maand OKTOBER 2020 Voorzang
zondag 4 oktober 9:30 Ds. A.J. Kunz - Katwijk aan Zee Ps. 21: 3, 4

18:30 Ds. C. Boele - Polsbroek Ps. 62: 4, 5
collecten: IZB

Plaatselijke gemeente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zondag 11 oktober 9:30 Ds. M.K. de Wilde - Sommelsdijk Ps. 139: 1, 2

18:30 Ds. A.L. van Zwet - Putten Ps. 49: 1, 6
collecten: HGJB

Plaatselijke gemeente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zondag 18 oktober 9:30 Ds. G. van Wijk - Hedel Ps. 87: 1, 2

18:30 Drs. G.A. van Ginkel - Maartensdijk Ps. 131: 3, 4
collecten: Jeugdwerk De Ark

Plaatselijke gemeente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zondag 25 oktober 9:30 Ds. J. de Jong - Nijkerk Ps. 81: 1, 2

18:30 Dr. P. Vermeer - Epe Ps. 20: 3, 5
collecten: Noodhulp Diaconie

Plaatselijke gemeente
extra Onderhoud gebouwen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zondag 1 november 9:30 Ds. P.C.H. Kleinbloesem - Goudswaard Morgenzang: 1, 4

18:30 Ds. M. Maas - Dordrecht Ps. 19: 5, 7
collecten: GZB Najaarscollecte

Plaatselijke gemeente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MEDITATIE

Met Paulus op reis - Naar Efeze (4)

Toen zij dan dit hoorden, werden zij vervuld van woede en schreeuwden: Groot is de Artemis van
de Efeziërs! Handelingen 19 : 28

We ontmoeten Paulus in Efeze, een stad in het huidige Turkije. Hij was daar al eerder geweest,
toen hij onderweg was naar Jeruzalem. Toen hadden ze aan Paulus gevraagd of hij langer bij hen
wilde blijven. Dat had Paulus toen niet gedaan, omdat hij naar Jeruzalem wilde gaan. Maar als hij in
Jeruzalem is geweest, keert hij toch terug naar Efeze. Opnieuw om het evangelie te verkondigen.
De zendingsreizen van Paulus zijn tegelijk de zegetochten van Jezus Christus door de wereld: Hij
gaat uit om te overwinnen.
Paulus’ verblijf in Efeze levert echter problemen op voor de plaatselijke middenstand. Efeze was de
stad van de godin Artemis. De tempel van Artemis in Efeze is een van de zeven wereldwonderen.
Maar dat wereldwonder wordt bedreigd door het hemelwonder: het evangelie van Jezus Christus,
die gekomen is om zondaren te redden. Demetrius, de zilversmid van Efeze, ziet de bui al hangen.
Hij maakt kleine zilveren tempeltjes. Miniatuurtjes van het grote wereldwonder. Maar behalve
kunstenaar is Demetrius ook zakenman. Hij ziet wat er gebeurt in Efeze. Hoe het evangelie van
Christus de stad verovert. Dat is slecht voor onze zaken, denkt hij. Straks stort onze handel in. Als
de mensen Jezus gaan dienen, kopen ze die zilveren tempeltjes niet meer.

Ziet u hoe het evangelie doorwerkt? Mensenharten worden ingewonnen en dan is het ook in de
praktijk van het dagelijkse leven te merken. Wat dat betreft bevinden wij ons in een andere tijd. Hoe
verder het getuigenis van Christus wegraakt, des te minder maken mensen buiten de kerk zich
zorgen. Daar moet je wel van schrikken.
Demetrius roept zijn collega’s bij elkaar: Mannen, onze broodwinning is in gevaar. We moeten ons
brood verdienen met die zilveren tempeltjes. Maar jullie weten dat die Paulus ook hier is gekomen.
Hij zegt dat onze goden geen goden zijn. Als dat zo doorgaat, raken we onze handel kwijt en dan
zal ook de tempel van Artemis in verval raken. Als ze dat horen, roepen de mannen in koor: Groot is
de Artemis van de Efeziërs! Een laatste stuiptrekking van het heidendom, zouden we kunnen
zeggen.

Maar het lijkt ondertussen nog heel wat. Want de hele stad raakt in rep en roer. Metgezellen van
Paulus worden opgepakt. Paulus loopt zelf ook gevaar. Iedereen roept door elkaar. Waar moet dit
op uitlopen? De Joden in Efeze raken ook ongerust. Want alle kans dat de heidenen Joden en
christenen op één hoop gooien. Alexander moet duidelijk maken, dat zij niet bij Paulus horen. Maar
als de menigte merkt dat Alexander een Jood is, klinkt er een groot geroep. Spreekkoren, zouden
we vandaag zeggen. Groot is de Artemis van de Efeziërs! Twee uur lang. Probeer het u eens voor
te stellen. Twee uur lang een lofprijzing van het heidendom.
Het loopt voor Paulus allemaal met een sisser af, maar ondertussen is het veelzeggend. Waar het
evangelie komt, daar komt ook onrust. Dat is vandaag nog zo. Waar Christus ons hart inneemt,
daar krijgen we de strijd tegen onszelf, tegen onze zonden, tegen onze verkeerde gewoontes en
noemt u maar op. Daar kunnen we ook tegenkanting krijgen van familie, van vrienden. De duivel
laat zijn prooi niet zomaar los. Dat zien we in Efeze. Maar intussen is Christus Overwinnaar. Wie nu
in Efeze gaat kijken naar de tempel van Artemis, die vindt er alleen nog een ruïne. Christus’ werk
gaat door. Al probeert de duivel het te ruïneren.

Zegt u het mee? Niet: groot is de Artemis van de Efeziërs, maar groot bent U, Heere God. Groot
bent U, Heere Jezus Christus. Mijn Redder en Verlosser. Groot bent U en zeer te prijzen
(Augustinus)!

Dr. A.J. Kunz, Katwijk
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GEMEENTEBERICHTEN
Bij de diensten
Eerst nog een terugblik op bijzondere diensten in september. We zijn dankbaar dat we als
gemeente van de Heere Jezus weer het Heilig Avondmaal konden en mochten vieren. We danken
de Heere voor de bediening ervan en we mogen ook terugzien op Zijn aanwezigheid in de tekenen
van brood en wijn. Leer ons te ontdekken dat Hij ons als Zijn eigendom wil hebben. Als ik dit schrijf
staat de doopdienst van Jaron Nagel te gebeuren. Ook weer een bijzondere dienst in onze
gemeente, nu het alweer even geleden is dat er een doopdienst was.
Voor de maand oktober wens ik u gezegende diensten toe of u nu in de kerk zit of thuis met ons
verbonden bent.

Gemeentenieuws
Wat het beroepingswerk betreft heb ik u nog niets mee te delen. Blijft u met ons mee bidden.

Wat betreft mevrouw H. Hakkenberg – Brandse moet ik nog wat rechtzetten. Zij verblijft niet in de
Koperwiek, maar woont op de Sperwerlaan 5A hier in Bilthoven.

Huwelijk
Op D.V. vrijdag 9 oktober hopen Caroline Bos en Lennart de Vries in het huwelijk te treden.
Ds. W. J. van Gent, predikant in de  Christelijk Gereformeerde kerk hoopt de kerkdienst in de
Zuiderkapel te leiden. Door het covid19 zijn alleen genodigden voor deze bruiloft uitgenodigd.
Hun toekomstige adres is Prinsenweg 74, 3921 DT Elst (Utrecht).
Van harte wensen we het aanstaande bruidspaar Gods onmisbare zegen toe op hun levensweg.
Dat het Woord des Heeren, dat ze als eerste geschenk aangeboden krijgen, het richtsnoer mag zijn
van hun doen en laten. In de Bijbel is alles te vinden om wel getroost te leven en te sterven. De
psalmdichter zingt: ‘Want het woord des HEEREN, ’t richtsnoer Zijner daân, is volmaakt
rechtvaardig, al onz’ achting waardig: Eeuwig zal ’t bestaan’
Wij wensen hen en allen die rondom hen staan een fijne en mooie dag toe.

Ds. P. Koeman
Ook een felicitatie voor onze oud herder en leraar ds. P. Koeman. Hij mocht op 21 september jl.
gedenken 55 jaar geleden als predikant bevestigd te zijn. We weten dat de dominee en zijn vrouw
zich nog altijd met onze gemeente verbonden voelen en ons in hun gebeden gedenken.
We wensen en bidden hen nog een goede tijd samen toe, waarin zij Gods liefde en ondersteuning
mogen ondervinden.

Verenigingsleven
De meeste verenigingen en kringen zijn ondanks de beperkingen weer zoveel mogelijk gestart.
Voor enkelen is het nog niet mogelijk om te beginnen.
Ook de catechisaties en belijdeniskring gaan weer beginnen. Tijden zijn al bekend of worden nog
bekend gemaakt. Voor de catechisatie zal interim predikant van Dijk ondersteuning geven.
Fijn dat het weer allemaal mogelijk is.
Gods zegen voor leiding en deelnemers.

Ziekte en zorg
We denken aan Jopie Heijstek, zij verblijft in het hospice van de Wijngaard in Bosch en Duin.
Er zijn nog wel meer namen te noemen, maar omdat ik dan misschien iemand vergeet doe ik het in
het algemeen. We denken aan degenen die te maken hebben met lichamelijke of psychische
klachten. We denken ook aan allen die rondom deze zieken staan en we luisteren naar de woorden
van de Heere Jezus Christus.
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’Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid
en belast zijt, en Ik zal u rust geven.‘

Deze berichten dringen groot en klein om geen rustig leven te hebben voordat wij achter het bloed van
Christus veilig zijn.

Welzalig die ’t ervaren
dat Hij hun alles is,

dan kennen ze in gevaren
bezorgdheid noch gemis.

Hij draagt dan in Zijn armen
door alle nood hen heen,

wie steunt op Zijn ontfermen
is nooit alleen

(Dr. J.H. Gunning J.Hz)

Verjaardagen
In de komende maanden hopen de volgende personen hun verjaardag te vieren
3 oktober: dhr. P. van Regteren, Leyenseweg 31, 3721 BB, Bilthoven (91 jaar);
3 oktober: mw. A.C. Vroegindeweij-Voskuil, Soestdijkseweg Noord 358, 3723 HJ Bilthoven (82 jaar).
Wij wensen beiden, met allen die bij hen horen, een fijne verjaardag en een gezegend nieuw
levensjaar. De Heere schenke u allen Zijn genade.

Gemeenteleden die worden verpleegd of elders wonen
Elke maand vermelden we onze gemeenteleden die worden verpleegd en/of elders verblijven. Zo
kunnen we met hen meeleven.

Henk Brouwer, Bartimeüshage, Forêtweg 15, 3941 XM Doorn;
Mw. W. Drieënhuizen-Hoogendoorn, Weltevreden, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1, 3731 MA De Bilt;
Frederik de Geus, Inforsa, Postbus 75867, 1070 AW Amsterdam;
Marinus van Ginkel, Amandelboom, Noord Houdringelaan 82, 3722 BT Bilthoven;
Jopie Heijstek, Hospice “De Wijngaard” Dennenweg 2 – 3735 MR Bosch en Duin
Mw. C. de Bruijne-Schmelter, De Koperwiek, Koperwieklaan 3, 3722 CB Bilthoven

Denkt u ook aan hen die in deze periode eenzaam zijn nu er geen of minimaal bezoek mag komen.

Tot slot
Voor alle in deze bijdrage genoemde data geldt, voor zover die nog in de toekomst liggen, ‘zo de
HEERE wil en wij leven’.
Met een hartelijke groet aan u allen besluit ik deze berichten. Wees in alles Gode bevolen.

G.A. Drost, scriba

BEDANKT
Een ieder hartelijk dank voor gebed en alle ontvangen kaarten en telefoontjes i.v.m. mijn
polsoperatie. Het was hartverwarmend. God zij geprezen dat alles goed mocht gaan.

Hartelijke groet,
Sally van Donselaar
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COLLECTEOPBRENGSTEN “DE ARK“
Vanaf half augustus tot half september 2020 is voor de diaconie €  1.564 overgemaakt, voor de
kerkrentmeesters €  1.698.
De totaal collecteopbrengst vanaf 1 januari tot half september 2020 komt daarmee op
€  10.208 (2019: €  8.990) voor de diaconie en op €  13.327 (2019: €  12.055) voor de
kerkrentmeesters.

De opbrengsten voor zowel de diaconie als voor de kerkrentmeesters zijn in 2020 hoger dan in
2019. Het Coronavirus heeft gelukkig geen negatieve gevolgen voor de collecten. Mooi dat ook
steeds meer gemeenteleden de onderstaande bankrekeningen voor het storten van de collecten
weten te gebruiken. Dank daarvoor!

Een extra verzoek: Wilt u alleen onderstaande bankrekeningnummers gebruiken en geen andere
algemene nummers van de diaconie en/of de wijkkas. De administratieve verwerking wordt
daarmee sterk vereenvoudigd.

Voor diaconiecollecten (ook speciale doelen):
NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. DIAKONIE PROT GEM BILTHOVEN

Voor collecten Plaatselijke gemeente:
NL21 RABO 0373 7164 27 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Bilthoven inzake collectes

Voor de zendingsbussen:
NL25 RABO 0378 3976 72 t.n.v. Herv. Wijkgem. De Ark Bilthoven

Namens de kerkenraad hartelijk dank.
André Kronenburg

UPDATE LIVESTREAM EN UW BIJDRAGE
Inmiddels hebben we nu zo'n drie maanden de livestream installatie en zijn we positief over het
resultaat. We zien en horen dat er van de livestream veel gebruik gemaakt wordt. In het begin was
het zoeken naar juiste camera-instellingen, maar de beelden worden steeds mooier. Ook werkte het
geluid niet altijd optimaal, maar ook deze instellingen zijn steeds verder geoptimaliseerd.

Leuk te zien hoe gemeenteleden meedenken en doen. Zo zijn we Gerrit van de Kraats dankbaar
voor de mooie Bijbel op de avondmaalstafel. Dank! Ook zijn we erg blij met ons jonge technisch
team met Gijs Voskuil, Noud van Wiggen en André Westeneng. Fijn dat zij iedere zondag voor ons
de livestream willen verzorgen. Wel hebben we ontdekt dat ons huidige team beperkt beschikbaar is
voor bijzondere diensten door de week, gezien hun verplichtingen op school of werk. We zoeken
dan ook uitbreiding van ons technisch team met iemand die flexibeler is op deze dagen, zodat we
meer mogelijkheden hebben om ook de bijzondere diensten te faciliteren. Dus als iemand het leuk
vindt onderdeel van het team uit te maken, laat het ons weten.

Als laatste willen we aan jullie een dringende oproep doen om een financiële bijdrage te leveren
voor deze forse investering. De investering is onverwachts gekomen en daarom ook niet in de
begroting voor dit jaar opgenomen. We hopen dat we op uw bijdrage mogen rekenen, waardoor we
er financieel niet op achteruit gaan, want de reserves van de wijkgemeente De Ark zijn niet groot. U
kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de kerkrentmeesters graag onder vermelding van:
Livestream De Ark. 

Menno Mijnders, Matthieu Steenbeek, uw kerkrentmeesters
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COLLEGE VAN KERKRENTMEERSTERS WIJKGEMEENTE DE ARK
Actie Kerkbalans 2020:
Het totaal aan ontvangen toezeggingen bedraagt volgens opgave van het kerkelijk bureau
€  58.070. Daarvan is inmiddels €  45.440 ontvangen.
In de tabel hieronder zijn de ook overige ontvangsten opgenomen met daarnaast de vergelijkende cijfers
uit 2019.
Het bedrag van de kerkcollecten is inclusief de daarvoor bedoelde bijschrijvingen op de bankrekeningen.

Ontvangsten t/m 16 september 2020 resp. 2019:

Het Coronavirus heeft gelukkig geen negatieve gevolgen voor de collecten.
Waar we ons wel zorgen over maken is de achterblijvende opbrengsten in de andere categorieën.
Afgezien van de incidentele opbrengsten in 2019 lopen we in 2020 per saldo toch zo’n €  5.000 achter.
De lagere opbrengst wijkkas zou eigenlijk gecompenseerd moeten worden met een hogere opbrengst
kerkbalans, omdat gemeenteleden steeds meer via de Actie Kerkbalans gebruik gaan maken van de
algemene bankrekeningen van de kerkrentmeesters. Helaas zien we echter dat ook de opbrengst Actie
Kerkbalans achterblijft.

Inmiddels zijn er grote uitgaven gedaan om de kerkdiensten live te kunnen uitzenden.
Het iedere keer weer lekkende dak van de Zuiderkapel zal ook aangepakt moeten worden. Dat zijn extra
kosten buiten de normale begroting.
Graag doen we hierbij een beroep op uw vrijgevigheid.

Volgens de begroting voor 2020, op basis van een 50% predikantsplaats, is een bedrag aan inkomsten
nodig van €  91.600.

Dank voor al uw bijdragen! 

Menno Mijnders
Matthieu Steenbeek
Uw kerkrentmeesters

KINDERCLUB
Na een abrupt einde van het clubseizoen in maart, gaat de kinderclub weer van start op vrijdag 25
september. Naast het vertrouwde gezicht van Margreet, zullen ook de kersverse leidinggevenden
Conny, Thirza en Lisette te zien zijn bij de kinderclub. Op de startavond willen we om 18 uur eten
met de kinderen in het wijkgebouw. We luisteren naar een Bijbelverhaal en zullen daarna iets
gezelligs met elkaar gaan doen. Na deze startavond willen we weer bij elkaar komen op vrijdag 9
oktober van 19.30 tot 21 uur. Alle kinderen van 8 t/m 12 jaar zijn welkom!
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VROUWEN BIJBELSTUDIEGROEP
Dankbaar zijn we dat we Deo Volente weer kunnen gaan starten met de Vrouwen Bijbelstudiekring!
Met in achtneming van de adviezen vanuit het RIVM en de kerkenraad willen we dit seizoen weer
samenkomen in het Wijkgebouw op woensdagochtend. Ook dit seizoen willen we de Bijbelstudies
uit de Hervormde Vrouw behandelen. Deze zullen gaan over het Bijbelboek Prediker.

Prediker, een boek vol praktische levenswijsheden. We hopen te ontdekken wat we kunnen leren uit
dit boek, juist ook in deze tijd. Salomo schrijft aan het einde van Prediker: De slotsom van al wat
door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.
God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij
kwaad. (Ped.12:13-14). Waar gaat het in het leven dus om? Vrees God en volg zijn geboden in het
licht van Gods oordeel.

Met dit voor ogen willen we ons de komende maanden buigen over dit Bijbelboek, om samen
misschien wel onverwachte lessen te leren uit een boek dat we al jaren in handen hebben.

Voor in de agenda DV:

23 september
7 oktober
28 oktober
11 november
25 november

Indien u belangstelling heeft om de kring te bezoeken, vragen we u, i.v.m. de huidige
omstandigheden, vooraf contact op te nemen met de stuurgroep. Van harte welkom!

Hartelijke groet namens de stuurgroep.

MANNENVERENIGING
Ondanks dat het coronavirus het land en de wereld nog lang niet uit is, willen we toch gaan
proberen om de mannenvereniging weer op te pakken. We vergaderen voorlopig in de grote zaal
van het wijkgebouw om de juiste afstand te kunnen bewaren en met inachtneming van alle andere
regels. De 1e vergadering zal zijn op D.V. 15 oktober om 19.30 uur.

Agenda:

15 oktober Bijbelstudie Hervormde Vaan januari 2020
29 oktober Bijbelstudie Hervormde Vaan februari 2020

Namens de mannenvereniging een hartelijke groet

J.W. Westeneng



CONTACTBLAD OKTOBER 2020 9

VROUWENVERENIGING
De zomervakantie was wel erg lang dit jaar.
Rekening houdend met wat beperkingen in het samenkomen als vereniging willen we toch weer van
start gaan.

De plaats van samenkomst is in de grote zaal van het wijkgebouw.

We hopen elkaar te ontmoeten op:
8 oktober – neem de Hervormde Vrouw mee van mei en juni voor de Inleiding Bijbelstudie en
Bijbelstudie 1.
22 oktober – opnieuw het juninummer voor Bijbelstudie 2.

Zo maken we onze plannen en wij hopen dat alles Deo Volente mag doorgaan.

Hartelijke groet
namens het bestuur,

H.G. Rijksen–Landman

SENIORENMIDDAGEN
In verband met de Coronaperikelen is het nog niet verantwoord om bij elkaar te komen in het
wijkgebouw. Als senioren behoren wij immers tot de risicogroepen.
Bovendien mogen er maar 10 mensen in de grote zaal en er moet uitbundig geventileerd worden.
Dat gaat dan mogelijk weer extra verkoudheden opleveren.

Kortom: Voorlopig nog even niet! We wachten de ontwikkelingen af!

André Kronenburg

INLEVEREN VOLGEND CONTACTBLAD
Het volgende contactblad: november/december 2020 is voor 6 weken.
Daarin staan de gegevens tot 15 december. Half december verschijnt weer een contactblad voor 6
weken voor de maanden december/januari.
Graag de gegevens tot half december inleveren vóór 20 oktober a.s.

VAKANTIE MEDEWERKER KERKELIJK BUREAU
Van 31-10-2020 tot 16-11-2020 is Coen Helsdingen met vakantie.
Het Kerkelijk Bureau zal in deze periode dus niet ‘bemand’ zijn, wij vragen hiervoor uw begrip.
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COLLECTEN IN DE MAAND OKTOBER
4 oktober 2020 Inwendige zendingsbond

Missie
De IZB staat voor zending in Nederland. Wij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden
gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor
Hem winnen. Het is onze passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus
komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen.

Visie
De IZB werkt vooral binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit het gereformeerde belijden
nemen wij onze plaats in de kerk in. Wij vinden het de grote uitdaging van onze tijd om binnen de
Nederlandse context dit gereformeerde belijden te actualiseren en vruchtbaar te maken voor een
missionaire visie en aanpak. Wij ontdekken steeds weer dat waardevolle accenten uit de
geschiedenis van het gereformeerde protestantisme ook nu van groot belang zijn: de nadruk op de
bijbel als het Woord van God; de unieke betekenis van Jezus Christus die voor ons gestorven is en
opgestaan; het persoonlijke karakter van het geloof; de verzoenende en vernieuwende kracht van
de genade van God; de fundamentele betekenis van de kerk in het handelen van God. Met onze
kennis en ervaring willen wij daarom de kerk en de plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het
vervullen van hun missionaire roeping.

11-oktober 2020 HGJB 

Missie
De HGJB is een vereniging van gemeenten en jeugdclubs binnen de Protestantse Kerk in
Nederland die, staande in de hervormd-gereformeerde traditie, jongeren van de gemeente bij
Christus wil brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen. We doen dit in
afhankelijkheid van en gehoorzaamheid aan God, die ons wil inschakelen bij de uitbreiding van Zijn
Koninkrijk in deze wereld. Met dat doel organiseren we inspirerende activiteiten voor jongeren en
rusten we hun ouders en leidinggevenden toe met een samenhangend geheel van kennis,
vaardigheden, methoden en materialen voor goed kerkelijk jeugdwerk.

Visie
De HGJB gelooft dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk
doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem. Hun gemeenten komen tot bloei wanneer zij
maximaal zijn toegerust om de navolging van Christus concreet te maken in de leefwereld van
jongeren en hen daarin voor te leven.

18-oktober 2020 Jeugdwerk De Ark

Het kerkelijk jeugdwerk biedt kinderen en jongeren ruimte voor ontmoeting, ontspanning en
zingeving. De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan het Jeugdwerk van de Ark van
waaruit de kosten voor het jeugdwerk in onze wijkgemeente worden betaald. Het gaat dan om de
kosten van de zondagsschool, jeugdclub, tienerclub en jeugdvereniging.

25 oktober 2020 Noodhulp Diaconie
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1 november 2020 GZB najaarsollecte

Deel het Evangelie in India
Nog maar kortgeleden waren Mangal en Titki streng gelovige hindoes. Het Indiase echtpaar aanbad
veel afgoden en volgde rituelen voor vrede en geluk. Tot er iets wonderlijks gebeurde wat hun leven
compleet veranderde...

Op een dag kreeg Mangal last van nierstenen; de klachten werden steeds
erger. Niemand kon hem helpen, de dokters in het ziekenhuis niet, de
hindoegoden ook niet. Zijn toestand verslechterde met de dag. Hij werd zo
mager dat hij nauwelijks
meer kon lopen. Evangelist Subodh hoorde over hem, en ging naar zijn huis
om te troosten en te bidden. Na een paar weken volhardend gebed besloot
het gezin naar de plaatselijke samenkomst te komen. Wonderlijk genoeg
kwam er tegelijkertijd ook verbetering in de gezondheid van Mangal. Het
heeft Mangal, Titki en hun kinderen ervan overtuigd dat alleen God almachtig
is. Ze deden alle afgoden uit hun huis weg. Inmiddels zijn Mangal en Titki
gedoopt! 

Ondanks weerstand 
Miljoenen mensen in het noorden van India hebben
nog nooit het bevrijdende Evangelie van Jezus
Christus gehoord. Juist hier wil GZB-partner CRFI
(Christian Reformed Fellowship of India) het
Evangelie delen. Dat valt niet altijd mee in een
omgeving waar veel weerstand is tegen het
christelijk geloof. Christenen krijgen te maken met
intimidatie en discriminatie, soms zelfs met fysiek
geweld en aanslagen. Ondanks dat komen velen tot
geloof. Regelmatig gebeurt dat door wonderlijke
genezingen. In de afgelopen tien jaar zijn er in de
regio's Bihar en Jharkhand door het werk van CRFI
ongeveer 150 nieuwe gemeenten ontstaan. 

Groei 
We willen deze jonge gemeenten graag helpen groeien: niet alleen in aantal,
maar ook in diepte. Het CRFI geeft bijbels onderwijs aan voorgangers en
evangelisten die met de fiets of lopend van dorp naar dorp trekken. Aan dit
onderwijs is grote behoefte; de meesten zijn zelf ook nog maar kort christen. 

Help mee, zodat steeds meer mensen in India het Evangelie horen!

4 november 2020 Stichting Silo

8 november 2020 Diaconie
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KLEURPLAAT



CONTACTBLAD OKTOBER 2020 13

ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

Zendingsbussen 2e kwartaal
De totale opbrengst van het 2e kwartaal voor Stichting Gave Jongerenkampen is € 1472,- waarvoor
hartelijk dank!

Zendingsbussen 4e kwartaal
Vanaf 1 oktober zijn de opbrengsten bestemd voor een
bijbelvertaalproject van Wycliffe Bijbelvertalers. Deze organisatie wil
bereiken dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in
zijn eigen taal, in de hoop dat op die manier wereldwijd levens van
mensen vernieuwd worden. Arjan en Helma Branger bereiden zich
voor op een uitzending via Wycliffe Bijbelvertalers naar de
Democratische Republiek Congo. Daar zal Arjan zich bezig houden
met taalkundig onderzoek en het begeleiden van lokale
Bijbelvertalers. Helma wil zich graag inzetten voor het lees- en

schrijfonderwijs en het gebruik van de Bijbel in de lokale talen. Helma is een bekende van Jan &
Marjo Huls. Zij hebben haar in 2009 leren kennen op de christelijke taalschool Frans in Parijs.
Helma en Arjan zijn beiden in een eerdere periode via
Wycliffe uitgezonden geweest naar Kameroen, waar zij
elkaar hebben leren kennen. In 2014 zijn zij getrouwd en
vestigden zich in Nederland. Mede door een bezoek aan
Kameroen in 2017 is hun verlangen gegroeid om zich
opnieuw in te zetten voor het Bijbelvertaalwerk en
alfabetiseringswerk. Op dit moment zijn zij bezig met een
voorbereidingstraject en zij hopen in oktober 2020 te
vertrekken naar Congo. Dit hangt nog af van de situatie
met corona. Ook is er nog een tekort van € 15.000
voordat zij toestemming krijgen van Wycliffe voor de
uitzending. Een punt van gebed! Meer informatie is te
vinden op de website van Wycliffe https://www.wycliffe.nl/veldmedewerker/arjan-en-helma-branger/
en op de weblog van Helma & Arjan https://www.congo-lees.nl/ Uw gebed en financiële steun zijn
van harte aanbevolen!

U wordt uitgenodigd uw bijdrage over te maken naar de bankrekening van de Zendingscommissie
De Ark NL25 RABO 0378 3976 72 t.n.v. Herv. Wijkgem. de Ark te Bilthoven m.v.v. Wycliffe
Congo Lees. Alvast hartelijk dank!

Zending verbindt

Blij met de kerk!
We zijn er in Nederland aan
gewend geraakt dat er vaak
negatief over kerk en geloof
wordt gesproken: steeds minder mensen gaan naar de kerk, onze
diensten zijn niet aansprekend genoeg en geloven is vooral iets
voor jezelf. Nu wil de GZB deze problemen niet wegpoetsen of

onderschatten, maar er is zoveel méér te zeggen over de kerk. Juist in deze tijd van corona zien we
kerken –wereldwijd – die omzien naar armen, die oog hebben voor mensen die eenzaam zijn en die
kansen zien om het Evangelie op een nieuwe manier te delen.

https://www.wycliffe.nl/veldmedewerker/arjan-en-helma-branger/
https://www.congo-lees.nl/
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In de nieuwste uitgave van het GZB-magazine Alle Volken vind je inspirerende voorbeelden vanuit
Gods wereldwijde kerk. Wilt u het magazine inzien én in het vervolg ook ontvangen? Kijk dan op
www.gzb.nl/allevolken
Interesse in een uitzending via de GZB?
Het coronavirus heeft ons leven op z’n kop gezet. Misschien heeft het je aan het denken gezet. Wat
vind ik nu echt belangrijk in het leven? Wat vraagt God van mij? Hoe kan ik met anderen Gods
liefde delen? Denk dan ook eens na of een uitzending via de GZB iets voor je is.
Wil je hier verder over nadenken, kom dan naar de Zendingsjongerendag of naar een van de
oriëntatiegesprekken.

Zaterdag 31 oktober: Zendingsjongerendag in Driebergen
Wil je graag ontdekken of zending misschien iets voor jou is? Ben je nieuwsgierig naar hoe anderen
wereldwijd het Evangelie delen? Tijdens de GZB-Zendingsjongerendag staan we samen met
andere jongeren en zendingswerkers stil bij deze vragen. Kijk voor meer info en om je op te geven
op www.gzb.nl/zjd

Oriëntatiegesprekken in de regio
Geïnteresseerd? Nieuwsgierig? Zoekend?
Kom naar de regionale wervingsavond:
dinsdag 27 oktober: GZB-kantoor, Faunalaan
249, Driebergen
Geef je wel even op. Dat kan via Harriët
Ritman: hritman@gzb.nl.

Kijk voor meer info ook op
www.gzb.nl/vacatures

Open Doorsdag 2020
Dwars door vervolging en uitsluiting van
(corona)hulp heen, houden vervolgde broers en
zussen vast aan de Heere Jezus. Open Doors wil
hun voorbeeld volgen. Daarom gaat de Open

Doors-dag dit jaar (in aangepaste vorm) door. Zaterdag 7 november is er ’s middags (14.30-17.00
uur) en ’s avonds (20.00-22.30 uur) een livestream via YouTube en via Facebook. Tijdens deze aan
elkaar identieke livestreams luister je naar sprekers, kijk je naar video’s en geniet je van muziek. En
wordt er gevierd dat Open Doors dit jaar 65 jaar bestaat. Er is alleen meer dan de livestream!

Voor een optimale Open Doors-dag beleving vraag je het gratis @home-pakket aan. Het pakket
gebruik je tijdens de livestream en bevat onder andere een tussendoortje, een programmaboekje en
een nog geheim item. Laat je ook verrassen door het nieuwste item: de Open Doors
Adventskalender. Kort voor de Open Doors-dag valt het pakket bij je op de mat.

Meer informatie over deze dag kunt u vinden op de website van Open Doors
https://www.opendoors.nl/evenementen/open-doors-dag-2020

Een hartelijke groet namens de Zendingscommissie,
Marjo Huls

http://www.gzb.nl/allevolken
http://www.gzb.nl/zjd
http://www.gzb.nl/vacatures
http://www.youtube.com/user/OpenDoorsNL
https://www.facebook.com/events/774196256690981/
https://www.opendoors.nl/evenementen/open-doors-dag-2020
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Rooster schoonmaakavonden kerk aanvang 19.30 uur

maandag 5
oktober Corrie Westeneng

maandag 2
november

Greet
Westeneng

woensdag,  2
december

Mini
Rijksen

Maria du Mortier Jannie Drost Gerry Hesp
werkschema 2 werkschema 3 werkschema 1

woensdag 14
oktober

Esther van
Wiggen

maandag 9
november

Gea
van Essen

maandag, 7
december

Helma
Voskuil

Jantine
Westeneng (TOL) Johanna Voskuil

Aryda
Hoevenaren

werkschema 3 werkschema 1 werkschema 2

maandag 19
oktober

Corrie
van Dijk

woensdag 18
november

Elina
Kronenburg

woensdag, 16
december

Marieke van
Wiggen

Ankie Bos
Wilma

Veldhuizen Marjo Huls
werkschema 1 werkschema 2 werkschema 3

woensdag 28
oktober

Anneke
Mijnders

maandag 23
november Dini de Gier

maandag, 21
december

Jantine
Westeneng (Grk)

Margreet
Steenbeek Coby Meijers

Lisette van
Vulpen

werkschema 2 werkschema 3 werkschema 1

* neemt sleutel mee
** haalt sleutel bij Anneke of Corrie op
Noteer alvast in je agenda de datum waarop je ingepland staat en kan je niet, ruil dan onderling!
Wil je wanneer je op een ander tijdstip gaat schoonmaken, je medeschoonmakers inlichten
wat er al gedaan is?
Dank

Alvast bedankt voor het schoonmaken van de kerk!!
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AGENDA OKTOBER EN NOVEMBER 2020 (voor zover bekend)

Oktober November
do 1 Mannenvereniging zo 1 Zondagsschool

Jeugdvereniging
vr 2 ma 2
za 3 di 3
zo 4 Zondagsschool wo 4 Dankdag
ma 5 Catechisatie do 5 Vrouwenvereniging
di 6 vr 6
wo 7 Vrouwen Bijbelstudiegroep Bilthoven za 7
do 8 Vrouwenvereniging zo 8 Zondagsschool
vr 9 Jeugd- en tienerclub ma 9 Catechisatie
za 10 di 10
zo 11 Zondagsschool

Jeugdvereniging
wo 11 Vrouwen Bijbelstudiegroep Bilthoven

ma 12 Catechisatie do 12 Mannenvereniging
di 13 vr 13 Jeugd- en tienerclub
wo 14 za 14
do 15 Mannenvereniging zo 15 Zondagsschool

Jeugdvereniging
vr 16 ma 16 Catechisatie
za 17 di 17
zo 18 wo 18
ma 19 do 19 Vrouwenvereniging
di 20 vr 20
wo 21 za 21
do 22 Vrouwenvereniging zo 22 Zondagsschool
vr 23 ma 23 Catechisatie
za 24 di 24
zo 25 wo 25 Vrouwen Bijbelstudiegroep Bilthoven
ma 26 Catechisatie do 26 Mannenvereniging
di 27 vr 27 Jeugd- en tienerclub
wo 28 Vrouwen Bijbelstudiegroep Bilthoven za 28
do 29 Mannenvereniging zo 29 Zondagsschool

Jeugdvereniging
vr 30 Jeugd- en tienerclub ma 30 Catechisatie
za 31

Alle samenkomsten worden gehouden zo de Heere wil en wij leven zullen.
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