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REDACTIE 
Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.  
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities: 
 
28 oktober 
2 december 
6 januari 
3 februari 

3 maart 
31 maart 
12 mei 
9 juni 

14 juli 
1 september 
29 september 
3 november

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag voor 19.00 uur aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd 
kan niet meer worden geplaatst. 
 
Opmaak KSSK 
Dhr. J. van Veldhuizen 
Egidius Blocklaan 24, 
1241 BV  Kortenhoef 
Tel.: 0622 931 319 
Email: janvv@kssk.nl 
 
Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef 
Dhr. F. van Weeghel 
Julianaweg 18 
1241 VW  Kortenhoef 
Tel.: 035 – 656 4239 
Email: vanweeghel@kssk.nl 
 

Redactie Protestantse Gemeente ‘De Graankorrel’ 
Dhr. J. Hoekstra 
Koninginneweg 74 
1241 CW  Kortenhoef 
Tel.: 035 – 656 1550 
Email: hoekstra@kssk.nl 
 
Redactie Hervormde Gemeente ’s-Graveland 
Mw. R. Kleijn 
Harinxmahof 6 
1244 RC  Ankeveen 
Tel.: 035 – 656 2490 
Email: kleijn@kssk.nl 

 
 
De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de  
kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun 
Privacyverklaring.  
Daarom is de redactie niet aansprakelijk. 
 
 

 

ADMINISTRATIE 
Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.  
ING.nummer KSSK: NL08INGB0002648558  
t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef 
 
Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met: 
 
Mw. R. Kleijn 
Harinxmahof 6 
1244 RC  Ankeveen 
Tel.: 035 – 656 2490 
Email: kleijn@kssk.nl 
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CONTACTADRESSEN 

 
PROTESTANTSE  
GEMEENTE  
‘DE GRAANKORREL’ 

HERVORMDE  
GEMEENTE  
KORTENHOEF 

HERVORMDE  
GEMEENTE  
’S-GRAVELAND 

Predikant: 
Vacant 
 

Predikant: 
Vacant  

Predikant: 
Ds. G.J. van Meijeren 
Noordereinde 12 
1243 JG ’s-Graveland 
Tel: 035 – 6560598 
Vrije dag: donderdag 
Email:  dominee@ 
hervormdegemeentesgravelan
d.nl 
 

 
Bijstand pastoraat: 
Ds. Annemieke 
               Parmentier-Blankert 
Burg. Lambooylaan 19 
1217 LB Hilversum 
Tel.: 06-82368352 
Email:  
predikant@pgdegraankorrel.nl 
 
 

 
Bijstand pastoraat: 
Ds. W.M. Schinkelshoek 
Tel: 06-24294908 
Email: 
w.m.schinkelshoek@ziggo.nl 
 
 

 

Scriba: 
Mw. J. de Vries 
Jonkheer Sixhof 9 
1241 CR Kortenhoef 
Tel.: 035 - 656 4921 
Email:  
scriba@pgdegraankorrel.nl  

Scriba: 
Dhr. C.A.M. van der Lelie 
Kortenhoefsedijk 65 
1241 LR Kortenhoef 
Tel.: 035 - 656 2821 
Email: 
augustvanderlelie@hotmail.com 
  

Scriba: 
Mw. J.M. Pranger-Westland 
Harinxmahof 2 
1244 RC  Ankeveen 
Tel.: 035 – 656 3260 
Email: scriba@ 
hervormdegemeentesgravelan
d.nl 
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EREDIENSTEN 
HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND 

De diensten zijn ‘live’ op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u 
daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op ‘opnames’. U 
kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of 
downloaden. 
 
 
zondag 02 oktober      10.00 uur ds. G. J. van Meijeren 
Bediening H. Avondmaal  Coll: Rossing Center /  College van Kerkrentmeesters      
Israëlzondag                                                  Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats  
 
zondag 09 oktober 10.00 uur ds. G. J. van Meijeren 
Kinderdienst   Coll: Diaconie / College van  Kerkrentmeesters        
                                                                                        
zondag 16 oktober  10.00 uur ds. B. de Borst, Putten 
                                                                             Coll: Diaconie/ College van Kerkrentmeesters        
                                                                             Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats 
                                                                                         + collecte voor de Oogstdienst  
 
zondag 23 oktober  10.00 uur ds. G. J. van Meijeren 
Jeugd- en Oogstdienst                              Coll: Kinderen in Nood /  
     College van Kerkrentmeesters  
                                                                                        
zondag 30 oktober  10.00 uur ds. Y. H. M. Hsu, Maarssen 
   Coll: Diaconie/ College van Kerkrentmeesters        
                                                                              Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats 
 
woensdag 02 november  19.30 uur        ds. G. J. van Meijeren 
Dankdag                                                              Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters       
 
 
  

http://www.hervormdegemeentesgraveland.nl/
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INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND 
 

Meditatie 

Wellicht heeft u ook een gedeelte van de 
indrukwekkende begrafenis van Queen 
Elizabeth gezien of teruggezien. Ik wel, vooral de 
diensten spraken me als voorganger natuurlijk 
aan. Velen over heel de wereld hebben de hele 
begrafenis maar ook de liturgie en eredienst 
ervaren als een plek waarin de diepste lagen van 
hun hart een thuis vonden. De diepste lagen van 
verdriet en troost, leegte en liefde, leven en 
sterven, hoop en geloof werden vonden hun 
thuis in het huis van God. Ik hoop dat onze kerk 
en eredienst ook voor ons zo kan zijn. 
Ik deel met u een lied uit de dienst en een 
gedeelte van de preek van Aartsbisschop Justin 
Welby. 
Het lied is ‘Love Divine, all love excelling’ aan het 
einde van de rouwdienst. Dit lied kun je op 
meerdere melodieën zingen. Op een van die 
melodieën is het ook in ons liedboek 
terechtgekomen als ‘Liefde Gods die elk 
beminnen hemelhoog te boven gaat’. Een 
prachtig lied waarvan men vermoed dat the 
Queen het ook heeft willen laten zingen 
vanwege de laatste regels. 
 
Liefde Gods die elk beminnen 
hemelhoog te boven gaat, 
kom in onze harten binnen 
met uw milde overdaad. 
Jezus, een en al ontferming, 
daal van uit den hoge neer 
met uw heerlijke bescherming 
in ons bevend hart, o Heer. 
 
Wat Gij eenmaal zijt begonnen 
o voltooi het: maak ons rein, 
tot de wereld is gewonnen 
en in U hersteld zal zijn, 
tot wij eeuwig bij U wonen, 
schrijdende van licht tot licht, 
leggend onze gouden kronen 
zingend voor uw aangezicht. 
 
 

En tot slot enkele zinnen uit de preek van 
Aartsbisschop Justin Welby. 
 
“Het patroon voor vele leiders is om tijdens hun 
leven bejubeld te worden, alleen om na hun 
dood vergeten te worden. Het patroon voor 
allen die God dienen, beroemd of niet, 
gerespecteerd of genegeerd, is dat de dood de 
poort naar de heerlijkheid is.  
Tijdens de radio-uitzending op haar 21e 
verjaardag, verklaarde Hare Majesteit met nu 
beroemde woorden dat haar hele leven 
toegewijd zou zijn aan het dienen van de natie 
en de Gemenebest. Zelden wordt zo’n belofte zo 
goed ingelost. Jezus - die in onze schriftlezing 
Zijn discipelen vertelde niet hóe ze moesten 
volgen, maar Wíe - zei: ‘Ik ben de Weg, de 
Waarheid en het Leven’. Het voorbeeld dat Hare 
Majesteit stelde was niet ingegeven door haar 
positie of haar ambitie, maar door Wie zij 
volgde.  
In 1953 begon de koningin haar kroning met een 
stil gebed, hier bij het hoogaltaar. Zij betuigde 
haar trouw aan God voordat iemand trouw aan 
haar betuigde. Haar dienstbaarheid aan zovelen 
in deze natie, de Gemenebest en de wereld was 
gegrondvest op haar navolging van Christus, 
God zelf, Die zei dat Hij ‘niet gekomen is om 
gediend te worden, maar om te dienen en Zijn 
leven te geven als losgeld voor velen’.  Mensen 
die een liefdevolle dienstbaarheid tonen zijn 
zeldzaam in alle lagen van de bevolking. Leiders 
die liefdevolle dienstbaarheid tonen zijn zelfs 
nog zeldzamer. Maar in alle gevallen zijn zij die 
dienen geliefd. Zij die zich vastklampen aan 
macht en privileges worden vergeten.  
Tijdens de lockdown die naar aanleiding van het 
coronavirus werd ingesteld, hield Hare Majesteit 
een toespraak die eindigde met: ‘wij zullen 
elkaar weer ontmoeten’, woorden van hoop uit 
een lied van Vera Lynn. Christelijke hoop 
betekent een vast vertrouwen in dingen die wij 
nog niet kunnen zien. Christus rees op uit de 
dood en biedt aan allen het leven: overvloedig 
leven nu en leven met God in eeuwigheid.” 
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Meeleven 

Wij leven in het bijzonder mee met zr. Marijke 
A. (Kortenhoef). Op moment van schrijven 
verblijft zij in ziekenhuis Ter Gooi Blaricum. De 
situatie is onzeker rond haar. Bepaalde 
hartproblemen komen telkens terug, ze zijn 
ernstig en baren zorg. We bevelen haar toe aan 
God en bidden om Zijn hulp in moeilijke tijden. 
 

Datum van afscheid en intrede 

Het voelt nog onwerkelijk, maar het moment 
van afscheid nemen komt toch echt dichterbij. 
Op zondagochtend 27 november is de 
afscheidsdienst in ’s-Graveland en op zondag 4 
december om 15.00 ’s middags is de 
intrededienst in Vlaardingen.  
 

Leeskring 

Op maandag 10 oktober komt de leeskring bij 
elkaar. Welkom! Vanwege mijn afscheid eind 
november doen we nog twee keer een 
thematische avond rondom het thema 
‘Navolging’. We lezen daarbij over twee auteurs, 
Thomas a Kempis en Dietrich Bonhoeffer. 
Dietrich Bonhoeffer was een indrukwekkend 
theoloog en diepgelovig mens die zijn navolgen 
van Jezus met de dood heeft moeten bekopen 
door de Nazi’s. Hij staat op de 2e avond centraal. 
De 1e avond op 10 oktober gaat over Thomas á 
Kempis. Van zijn boekje de Navolging van 
Christus wordt gezegd dat het na de bijbel het 
meest verspreide boek is op de wereld. En, hij is 
een beroemde Nederlander, heeft diepe sporen 
getrokken in Nederland en de wereld. Dus ben 
je ook een beetje geïnteresseerd in Nederlandse 
cultuurgeschiedenis, sluit dan vooral aan! De 
avond begint om 20.00h in de consistorie en 
eindigt met een gezellige borrel. Meld je aan bij 
mij, dan wijs ik je op de benodigde leesstof. 
 

Bijbelkring 

De bijbelkring gaat van start! Op 19 oktober bij 
fam. A. (Kortenhoef). Zeer welkom! Het is goed 
en gezellig om bij elkaar te zijn. Ook als u voor 
de eerste keer wilt komen bent u uiteraard van 

harte uitgenodigd. Het begin van een seizoen is 
een mooi moment om mee te gaan doen. We 
lezen in de Filippenzenbrief. Het is een vreemd 
seizoen met het vertrek van de predikant, maar 
daar vinden we ook voor de bijbelkring vast 
gezamenlijk een oplossing voor. 
 

Nederlandse Patiënten Vereniging 

Wij hebben ooit een gemeenteavond 
georganiseerd waarbij mw. Wiegman van de 
NPV aanwezig was. De NPV viert een jubileum 
met een aantal mooie activiteiten waar u online 
(webinar) aan mee kunt doen of naar toe kunt.  
“Al veertig jaar mag de NPV opkomen voor de 
beschermwaardigheid van íeder leven. Daar zijn 
we dankbaar voor. We vieren dat graag met u! 
Meld u vandaag nog aan voor onze 
jubileumwebinars of voor onze jubileumdag op 
D.V. zaterdag 1 oktober. Van 27 t/m 29 
september zendt de NPV gratis webinars uit met 
interessante gasten. Praat mee over medische 
ethiek in politiek en samenleving, de medisch-
ethische vragen waar technologische 
vooruitgang ons voor plaatst, en het effect van 
thuishulp.  Vier ook het NPV-jubileum mee 
tijdens de jubileumdag op D.V. 1 oktober, met 
o.a. Ben Tiggelaar. We nodigen u van harte uit 
voor onze jubileumdag. Met Ben Tiggelaar 
denken we na over wat ‘het goede leven’ 
inhoudt. Ook presenteren we ons nieuwe boek 
Het goede leven, een Bijbelse gids bij medisch-
ethische thema’s. En we vieren het 25-jarig 
bestaan van de NPV-Advieslijn. Meld u nu aan 
voor de jubileumdag en de webinars! Via 
www.npvzorg.nl. Deelname aan de jubileumdag 
en is gratis (incl. lunch en goodie bag), ook als u 
geen lid bent van de NPV.” 
 
Ds. G. J. van Meijeren 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.npvzorg.nl/
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Vanuit de Kerkenraad 

 
Eredienst 
Weet u welkom in onze kerk waarin we 
dankbaar en blij zijn dat we in vrijheid de 
erediensten met elkaar mogen beleven. Op 
zondagmorgen zijn de deuren al vroeg open en 
beginnen we de eredienst om 10.00h. We 
luisteren naar wat Onze Vader ons zeggen wil en 
zingen tot Zijn eer. Fijn ook dat we na de 
eredienst met elkaar koffie, thee en limonade 
kunnen drinken en met elkaar als zusters en 
broeders verbonden zijn in Hem, onze Vader. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Beroepen 
Over het beroepingswerk is nog niet zo veel over 
te melden. De benodigde procedures worden 
net opgestart, er moet behoorlijk wat voorwerk 
gedaan worden voordat het beroepingswerk 
echt van start kan. U bent als gemeente 
uiteraard nodig in het beroepingswerk en te 
zijner tijd zullen wij zeker om uw inbreng vragen. 
 
Wie wij feliciteren  
Wij feliciteren de Hervormde Gemeente 
Loosdrecht (Sijpekerk) met onze oud-predikant 
ds. F.A.J. Heikoop. Op D.V. zondag 30 oktober is 
er in Loosdrecht de verbintenis en intrede van 
haar nieuwe predikant ds. F.A.J. Heikoop. Wij 
wensen het gezin van ds. Heikoop en de 
Hervormde Gemeente Gods Zegen toe.  
 
Oog en oor voor elkaar 
Laten we elkaar in de gaten houden en wanneer 
u iemand mist die wekelijks in de kerk naast u 
zit, als u ziet dat het iemand niet goed gaat, als 
u weet dat een mede-gemeentelid in het 
ziekenhuis ligt, laat het ons weten. We willen 
toch allemaal dat het goed gaat met de mensen 
om ons heen? 
 
Kerkenraadsvergadering 
Op dinsdag 11 oktober a.s. is er 
kerkenraadsvergadering en voor degene die dit 
is opgevallen, het klopt, in deze drukke periode 

houden we elke maand kerkenraadsvergadering 
en wanneer u iets zou willen bespreken met de 
kerkenraad kunt u hiervoor het best contact 
opnemen met de scriba, of iemand van de 
kerkenraad en schrijven kan natuurlijk ook. Uw 
inbreng wordt uiteraard vertrouwelijk 
behandeld en op later moment besproken. 
 
Gemeenteavond op 4 oktober 
Graag nodigen wij u uit voor een 
gemeenteavond op 4 oktober om 20.00 in de 
kerk.  
Op deze avond staan de volgende onderwerpen 
gepland: 
- Samenwerking met buurgemeenten 
- De plaatselijke regeling. 
 
Enkele maanden geleden heeft onze 
buurgemeente de Graankorrel gevraagd of wij 
en andere buurgemeenten openstaan voor 
samenwerking in welke vorm dan ook. De 
kerkenraad heeft hierover nagedacht, er is 
verder gesproken met de Graankorrel en wij 
willen graag ook van u horen. Op de 
gemeenteavond wordt uitgelegd welke vormen 
van samenwerking de kerk kent, welk gevoelen 
de kerkenraad over de vraag tot samenwerking 
heeft en is er alle ruimte voor uw vragen en uw 
mening. Het tweede onderwerp is de 
plaatselijke regeling. Afgelopen voorjaar is 
hierover al met u gecommuniceerd en heeft u de 
plaatselijke regeling kunnen inzien. Het is echter 
gebleken dat niet alles even helder is. Daarom 
bespreken we deze regeling graag met u op deze 
avond. De regeling kunt u verkrijgen via de 
scriba en er zullen enkele exemplaren in de kerk 
liggen op de komende zondagen. Mocht u 
vragen hebben over het beroepingswerk dan 
kunt u deze avond ze stellen en is er toch wat te 
melden op de gemeenteavond dan zullen wij dat 
doen. 
Wij hopen u te ontmoeten op 4 oktober. Tot 
dan! 
 
Gemeentebrief 
Regelmatig versturen wij een gemeentebrief om 
u zo goed mogelijk te informeren. Mocht u deze 
gemeentebrief om welke reden dan ook (nog) 
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niet ontvangen en wilt u deze ook krijgen, laat 
dit ons weten of bel ondergetekende, 
bereikbaar op 06-45412100 of per e-mail 
bert@betes.nl , dan zorgen wij ervoor dat ook u 
voortaan geïnformeerd bent. 
Ik wens u namens de kerkenraad Gods 
onmisbare zegen en nabijheid toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bert ter S. 
 

Diaconie 

Zondag 2 oktober is het Israël-zondag. De 
diaconie collecteert dan voor Kerk in actie en 
dan voor het project; Joodse en Palestijnse 
kinderen spelen samen. Joodse en Palestijnse 
kinderen groeien gescheiden van elkaar op. 
Door decennia van oorlog en conflict is er veel 
onderlinge haat en wantrouwen. Ze zien elkaar 
niet als mens, maar als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. 
Het Rossing Center for Education and Dialogue 
wil aan deze negatieve stereotypen een einde 
maken door kinderen met elkaar in contact te 
brengen. In hun ontmoetingsprogramma leren 
Joodse en Arabische leerlingen uit de hoogste 
klassen van joodse en christelijke scholen in 
Israël elkaar kennen en met elkaar omgaan. Een 
Joodse school wordt gekoppeld aan een 
Palestijnse school en de kinderen bezoeken 
elkaar in de klas en leren spelenderwijs over 
elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. 
Joden en christenen in Israël komen elkaar in het 
dagelijkse leven bijna niet tegen. Dit begint al bij 
de kinderen. Door het gescheiden onderwijs in 
Israël, leren kinderen elkaar en elkaars cultuur 
en gebruiken niet kennen. De meeste Arabische 
burgers van Israël zijn moslim, maar er zijn ook 
veel Arabische christenen onder hen. Arabische 
kerken hebben van oudsher veel scholen. De 
meeste leerlingen van de christelijke scholen zijn 
moslim en een kleiner deel is christen. 
Op zondag 23 oktober collecteren we weer voor 
st. Kinderen in Nood uit Bussum. Dit doel 
behoeft niet veel toelichting meer. We hebben 
tijdens de jaarmarkt koffie en cake verkocht 
voor ze  en gemeenteleden en Wijdemeerders 
zetten zich ook met hart en ziel voor dit doel in, 

we gunnen deze stichting weer een mooie 
collecte-opbrengst. Geld voor de transporten 
blijven nodig en mocht u goederen willen 
doneren, kijk even op de website: 
www.kindereninnood.nl  
Alle goede doelen van harte aanbevolen! 
Hieronder nog de mooie opbrengsten van de 
afgelopen periode: 
week 28 € 201,85 diaconie 
week 29 € 140,00 Compassion 
week 30 € 81,50 diaconie 
week 31 € 104,85 diaconie 
week 32 € 138,22 diaconie 
week 33 € 123,25 diaconie 
week 34 € 106,05 diaconie 
week 35 € 166,39 Leergeld 
Wijdemeren 
week 36 € 97,85 diaconie 
week 37 € 210,60 diaconie 
week 38 € 169,75 Jeugd 
 
Hartelijk dank voor al uw gaven! 
Rek.nr. Diaconie: NL23 RABO 0388 2336 05 
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. `s- Graveland 
 
Rek. nr. Zending: NL31 RABO 0356 1912 57 
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. `s- Graveland 
 
Met een groet namens de diaconie, 
Iris A. 
diaconie@hervormdegemeentesgraveland.nl 
 

 
 

Kerkrentmeesters 

Hieronder de collecteopbrengsten van 7 
augustus t/m 18 september 2022: 
Per bank is voor het CvKrm € 275,50 en voor IPP 
€ 129,20 ontvangen = €  
404,70. 
De collectes in de kerk CvKrm € 600,80 en € 
159,70 IPP = € 760,50 (incl.  

mailto:bert@betes.nl
http://www.kindereninnood.nl/
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€ 333,25 aan collectebonnen). Totaal in de 
periode € 1165,20. 
 
Samenvatting Kerkenraadsvergadering 13 
september 
- Opening 
- Gebed door predikant 
- We luisteren verder naar inbreng Marjan, 
orgelbewerking over psalm 116 van A. C. 
Schuurman, die ook liederen voor het Liedboek 
maakte. 
- Bezinning Onderwerp: Wat doet een dominee? 
We denken na aan de hand van drie 
verschillende voorgangers die reflecteren op 
hun werk. Zo noemt één wat belangrijk is voor 
hem is: bidden, bijbel lezen en geestelijke 
begeleiding geven. Deze dingen komen vaak in 
het gedrang door organisatorische bezigheden. 
De kerk geeft de predikant een traktement, 
zodat hij bezig kan zijn voor God en Zijn kerk. Er 
zijn vaak hoge verwachtingen van een predikant 
wat betreft management- en 
leiderschapsvaardigheden. Dit kan nuttig zijn, 
maar is het ook nodig voor een predikant? Een 
brede functiebeschrijving kan de beste mensen 
uitputten. 
- De agenda wordt vastgesteld. Met dank aan 
notulist worden de notulen van de vorige 
vergadering vastgesteld en getekend. 
- Over beroepingswerk is nog niet veel te 
melden.  Er moeten dingen uitgezocht worden 
We zijn op zoek naar een consulent, die het 
proces van het beroepingswerk zal begeleiden. 
Ook gaan we op zoek naar een bijstand in het 
pastoraat. Diegene kan bezoekwerk doen en 
crisispastoraat. 
- We denken na over de invulling bij het geven 
van catechisatie. Dit hoeft niet persé door een 
predikant gedaan te worden. Misschien iemand 
van de kerkenraad en/of iemand uit de 
gemeente? Voor catechisatie is nu de HGJB-
methode leidend, met de nodige aanpassingen. 
Dit is flexibel. Belijdenis catechisatie zal 
gekoppeld worden met Jong Alpha, met daarna 
verdieping dmv een paar catechisatieavonden. 
Het is fijn als een predikant dit kan doen, die dan 
ook de belijdenisdienst kan leiden.  

- We willen de gemeente betrekken bij het 
maken van een profielschets van de predikant. 
Wat zijn de wensen, ideeën, kerntaken van de 
nieuwe predikant? 
We kunnen hierbij formats van andere 
gemeenten bekijken. Een kleine commissie 
vanuit de kerkenraad kan dit voorbereiden, de 
colleges beraden zich hierover. 
Het KRM is bezig met berekeningen over het 
aantal uren van de nieuwe predikant. 
- We willen op 4 oktober een avond organiseren 
voor de gemeente. We praten dan over de 
mogelijkheden die er zijn om evt. samen te 
werken met buurgemeenten en over de 
Plaatselijke Regeling. 
- Afscheidsavond 
We plannen een afscheidsavond voor Geert, op 
18 november. Een commissie om hier mee aan 
de slag te gaan wordt samengesteld. 
 
- Afscheidsdienst 
De afscheidsdienst zal zijn op zondag 27 
november.  
Daarom wordt de bediening van het Heilig 
Avondmaal een week opgeschoven, dan gaat 
een gastpredikant voor. 
- Intrede Vlaardingen 4 december 
 
- Plaatselijke Regeling: bespreken op nog te 
beleggen gemeenteavond, daarna vaststellen 
en versturen naar de classis. 
- De Weekbrief is inmiddels gestart, we 
vervolgen hoe het gaat. 
We gaan nog op zoek naar een gastvrouw of 
gastheer voor de zondagochtend. Gaat dan om 
welkom heten en delen van de weekbrief. 
- We ontvingen een Appél van de classis: kunnen 
we iets betekenen voor de vluchtelingen? PKN 
heeft dit verzoek in het hele land uitgezet. 
De burgerlijke gemeente, afdeling sociaal 
domein, heeft een bijeenkomst georganiseerd 
met kerken van Wijdemeren. Ook daar is de 
nood aangegeven. Daarvoor verwachten wij nog 
concrete vragen. 
- De Termijn van onze voorzitter verloopt einde 
van dit jaar. Hij zal aangeven of hij door wil gaan 
of niet. 
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Bij de diaconie stopt eind volgend jaar een lid, 
vraag nu is of komend jaar al een 4de diaken kan 
meedraaien? In de Plaatselijke Regeling gaat het 
om 3 diakenen. 
En optie is om een diaconaal-rentmeester aan te 
stellen- dat is een diaken buiten de kerkenraad. 
Er wordt uitgezocht wat de mogelijkheden zijn. 
- Op 2 Oktober bediening HA; lopende stijl. 
Het is dan ook Israël-zondag 
 
- De jaarrekening van de Diaconie is 
goedgekeurd door PKN 
- Gasrekening van de kerk: is er al meer bekend? 
Nee, de meterstanden zijn net doorgegeven. 
De kachel staat nu al iets lager en staat korter 
aan. Voor het orgel kan de temperatuur tot 11 
graden terug. 
- Jeugd Alpha, staat in de steigers; wordt via App 
gecommuniceerd met de jongeren. Ook komt 
dit in het weekblad Wijdemeren. Weten we 
jongeren 18plus in het dorp die we in beeld 
hebben rechtstreeks te benaderen? Geert gaat 
de eerste avonden leiden. 
Yvar, Ymkje, Geert, Marjan staan gereed als 
leiders. 
- Kinderdienst: Voor 9 oktober wordt gewerkt 
aan Kerk en School kerkdienst; voorbereid door 
Bert, Ymkje, Mariska en Esther L. 
Rondvraag 
- Kunnen we het jeugdkosterschap weer 
oppakken? Die kan ook de weekbrief uitdelen. 
Vraag staat uit. 
- Gevraagd wordt hoe het staat met het 
jeugdteam?  
Hoe maken we de kerk toegankelijk voor deze 
groep? Opgemerkt wordt dat de jongeren niet 
‘vanzelf’ aanhaken bij activiteiten als de 
zomerborrel of de zeskamp. Eigen en extra 
aandacht voor de groep is daarom zeer van 
belang.  
- Signaal: Gemeenteleden worden graag beter 
geïnformeerd en meegenomen worden over de 
zaken die eraan komen.  
Intrede ds. Heikoop in Loosdrecht is op 30 
oktober! Een afvaardiging gaat daar heen. 
- Vergaderingen komende tijd: Steeds 2de 
dinsdag van de maand 
Gepland 11 oktober, moderamen 26 september 

- De voorzitter sluit de avond af met gebed, en 
legt alles wat op ons afkomt bij de Heer neer. 
 
 
 

Dankbetuiging  

Voor al het goeds dat Joke en ik mochten 
ontvangen bij ons huwelijk in de eredienst van 
zondag 28 augustus j.l. zijn wij erg dankbaar.  
Voor de inzegening, voor uw gelukwensen en uw 
belangstelling.  
 
Hugo W. en Joke T. 
 

Terugblik Gemeentedag 17 september  

Achtkamp & BBQ 
Wat was de start van het Winterwerk gezellig! 
Actief bezig zijn, competitiegevoel, ontmoeting, 
gezelligheid en lekker samen eten: alle 
ingrediënten voor een geslaagde gemeentedag 
waren aanwezig. Maar het belangrijkste komt 
dan nog: er met elkaar iets moois van maken! 
En dat hebben we gedaan. Na het samenstellen 
van gemixte teams (van jong tot oud) begonnen 
we met de achtkamp. Acht spelen stonden klaar: 
kruiwagenrace, jeu de boules, sjoelen, 
bierpongen, tafeltennis, sudoku, ik hou van 
Holland en touwtrekken. Wat werd er fanatiek 
gestreden om de punten, geweldig om zoveel 
enthousiasme, teamgeest en plezier te zien. 
Maar er kan maar één team de winnaar zijn en 
dat was Team Marinus. Met de eeuwige roem en 
chocola gingen zij naar huis. 
Aansluitend aan de zeskamp werd geborreld en 
genoten we van een heerlijke BBQ. Martijn en 
Wim stonden als echte bikkels buiten het vlees 
te bakken, terwijl wij binnen in de kerk gezellig 
zaten te eten. Mooi om zo het Winterwerk te 
beginnen en de zegen te ervaren van het 
gemeente zijn! 
Hartelijke groet, 
Team Verbinding 
 

Oogstdienst 

Op 23 oktober vindt de jaarlijkse oogstdienst 
plaats. We mogen deze zondag onze 
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dankbaarheid tonen voor alles wat God ons 
geeft, maar hier ook van uitdelen. In de kerk 
zullen op de 23e oktober de oogsttasjes weer 
klaar staan. Na de dienst is er geen 
koffiedrinken. De kinderen gaan aansluitend aan 
de dienst meteen de tasjes rondbrengen bij onze 
ouderen.  
 
Op 16 oktober collecteren de kinderen van de 
kindernevendienst voor de Oogstdienst. Met de 
opbrengst van deze collecte zullen we de 
oogsttasjes vullen. Dank voor uw gift! 
 
Hartelijke groeten, 
Kinderen en leiding van de kindernevendienst 
 

Kom je ook: Kinderdienst op 9 oktober! 

Op zondag 9 oktober om 10.00 uur organiseert 
de Hervormde Gemeente van ‘s Graveland een 
Kinderdienst! 
 
Alle kinderen uit Wijdemeren en omgeving zijn 
van harte welkom (en hun ouders natuurlijk ook) 
om deze zondag naar onze kerk aan het 
Noordereinde 14 te ‘s Graveland te komen.  
Ds. Geert zorgt voor liedjes en een mooi verhaal. 
Er treedt een kinderkoortje op en we haken op 
leuke wijze aan op het thema Zoektocht. Na de 
dienst drinken we gezellig wat met elkaar. 
Wij vinden het een feest als wij op zondag 9 
oktober met een kerk vol kinderen mogen 
genieten van verhalen van Jezus, muziek, liedjes 
en gezelligheid! 
 
Hartelijke groet, 
Mariska, Esther, Bert en Ymkje 
 

Clubdata!    Save the date 

Woensdagavondclub: 5 oktober  
Vrijdagavondclub: 28 oktober 
Youth Alpha: 9 oktober 
Over volgende data worden jullie door de leiding 
geïnformeerd. 

 

Youth Alpha (18-30 jaar)  
Ontdek wie Jezus is! 

Op zondag 9 oktober starten wij met Youth 
Alpha - een serie van 11 toffe avonden van 
ontmoeting en bezinning over het geloof, voor 
iedereen tussen de 18 en 30 jaar. Aan de hand 
van filmpjes praat je met andere deelnemers 
over Jezus en zijn betekenis in je dagelijks leven. 
Tijdens het gesprek kun je al je vragen stellen, 
geen vraag is te gek en elke mening telt. Zo 
kunnen jullie in een gezellige en vertrouwde 
sfeer met elkaar en met ons ontdekken wie 
Jezus is.  
Het krijgen van een onderlinge band is belangrijk 
voor een goed gesprek. Daarom starten wij de 
avonden met een gezellige maaltijd, vervolgens 
kijken we een filmpje, gaan in gesprek en sluiten 
af met een lekker drankje.  
Wanneer? 
Startdatum: 9 oktober om 19.00 uur  
Locatie: Hervormde Kerk aan het Noordereinde 
14, ‘s Graveland 
Vragen? 
Voor vragen kun je terecht bij ds. Geert van 
Meijeren, gjvanmeijeren@gmail.com 
Aanmelden 
We starten met een maaltijd en daarom willen 
we graag weten of je komt. Meld je aan via 
gjvanmeijeren@gmail.com 
Doe je mee?  
Proef de sfeer, ontmoet elkaar, ga in gesprek. 
Kijk of het iets voor jou is!  
Wil je iemand meenemen? Welkom! 
We kijken ernaar uit om je op 9 oktober te 
ontmoeten! 
Marjan, Yvar, Geert en Ymkje 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:gjvanmeijeren@gmail.com
mailto:gjvanmeijeren@gmail.com
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Theaterkoor MARGOOTJE 
vrijdag 14 oktober om 20:00 uur 

 

 
 

Het Amersfoortse theaterkoor Margootje o.l.v. Ben Groenendijk treedt op. Later die maand speelt 
Margootje voorstellingen in Amersfoort. In juni jl. speelde het gezelschap zeven keer op Oerol, het 
jaarlijkse festival op Terschelling. Ze trok een groot publiek en had er veel succes.  
 
Margootje bestaat uit 18 leden en is 18 jaar oud. Ze onderscheidt zich van andere koren door haar 
repertoirekeuze. Er valt veel te lachen. Maar evenzogoed weet ze met haar liedjes het publiek te 
ontroeren. Alles wat ze zingt, zingt ze in de Nederlandse taal. Het repertoire komt hoofdzakelijk uit 
de Nederlandse kleinkunst. Het zijn overwegend bestaande, maar voor het koor zelf gearrangeerde 
liedjes uit de afgelopen 70 jaar. Het is het soort repertoire dat ook centraal staat in het 
televisieprogramma ‘Klassiekers met Kleinsma’.  
 
Locatie: Hervormde kerk, Noordereinde 14 
Entree: € 12,50 (donateurs € 11,50) incl. hapje en drankje 
 
Kaarten te koop bij de entree van de kerk. Pinbetaling is mogelijk. Vooraf bestellen kan ook:  
IBAN NL02 ABNA 0458 8834 68 t.n.v. Daniël Stalpaert Stichting  
of telefonisch reserveren: 06- 4604 1520. 
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De opbrengst van kaartverkoop gaat volledig naar de Daniël Stalpaert Stichting en dus naar het 
onderhoud van de monumentale kerk. 
 
 


