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Kerkdiensten in de Grote Kerk 

 
Zondag   16 oktober, Woord en Tafel, koffie/thee drinken  
10.00 uur        ds. J.J. Bellwinkel, Leiden 
Kleur: groen      Collecte: 1. SchuldHulpMaatje                                                      
                                                2. Onderhoud gebouwen 
 
Zondag                23 oktober, koffie/thee drinken 
10.00 uur        ds. M. Wincler-Huliselan, Amsterdam-Zuidoost   
Kleur: groen      Collecte: 1. Werelddiaconaat 
                                                 2. Kerk 
 
Zondag   30 oktober, Doopdienst,  koffie/thee drinken 
10.00 uur        ds. G. Hoogterp 
Kleur: groen              Collecte: 1. Diaconie                                                                                                                                

2. Onderhoud gebouwen   
 
Zondag     6 november, koffie/thee drinken, inzameling voedselbank 
10.00 uur        ds. R. van Osnabrugge, Amsterdam 
Kleur: groen      Collecte: 1. Voedselbank     
                                          2. Kerk 
  
Autodienst 
Als u gebruik wilt maken van de autodienst, dan kunt u bellen naar: 
16 oktober : Dhr. Joop Bleeker          Tel. 263243            
23 oktober : Dhr. Arie  Eggebeen      Tel. 263427            
30 oktober : Dhr. Hein van Kooij        Tel. 265211 
6 november : Dhr. Dick Mansvelder     Tel. 264766 
 
 
   
Bloemendienst 
16 oktober   : Fam. Keus   
23 oktober    : Fam. Vedder  
30 oktober    : Fam. Rozendaal 
  6 november : Fam. Mansvelder  
 

 
 
 



 
 

Bij de diensten 
Terugblik strand 
De herfst is inmiddels aangebroken maar deze nazomer gaat de boeken in als 
uitzonderlijk mooi. Opvallend waren de zondagen, dan regende het vaak. Zeker op 
die ene zondagmorgen in augustus was het paraplu-weer. Degenen die nog 
enigszins droog de Sint Nicolaaskerk bereikt hadden schrokken toen zij bij 
aanvang van de dienst het hemelwater met bakken naar beneden zagen en 
hoorden komen bij de zuid-oost muur, vlak voor de consistoriekamer.                   
Bijna een natte douche bij het begin van de dienst. 
De natte zondagen herhaalden zich in september tot zondag de 25e. Toen werd er 
weer een warmterecord genoteerd en nu op zondag. Het was echt strandweer. Dat 
kwam goed uit want aansluitend aan de oecumenische vredesdienst in de Kerk 

aan Zee – waar de droom van Jacob op de vlucht over de ladder centraal stond - 
werd de viering voortgezet op het Muiderbergse strand. Daar liepen wij een 
labyrint getekend in het zand als teken om op weg te gaan naar onze bestemming. 
Want in een labyrint verlies je niet je weg zoals in de chaos van een doolhof, maar 
je vindt die juist.  
Je gaat heen èn terug en onderweg wordt je rijker.  
Zo ging Jacob helemaal terug naar Haran om rijker 
terug te komen. Zo moest later het volk Israël, naar 
hem genoemd, dezelfde weg terug gaan, ook weer 
naar datzelfde gebied in de ballingschap. Om daar in 
den vreemde te leren wie je werkelijk bent en rijker 
terug te komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Startdienst: geluk, gospel en gezelligheid 
We mogen dankbaar terugkijken op een prachtige startdienst op zondag 9 oktober. 
Mooi dat het zo goed bij elkaar paste al die verschillende onderdelen.  

Naast de orgelmuziek een 
Gospelduo. De zitopstelling rond 
tafels. En het thema ‘geluk’, een 
makkelijk maar soms ook 
ongemakkelijk woord met veel 
persoonlijke kanten. Dat bleek 
zeker ook tijdens de 
groepsgesprekken aan de tafels. 
Er werden vele prachtige 
woorden geschreven op de 
klavertjes vier, die van tevoren 

door de kinderen van jeugdclub ’t Slovie 
waren geknipt. Op een groot klaverblad 
prijkten die gedachten als een prachtig 
boeket. Daarna werd de dienst afgerond met 
een smakelijke lunchmaaltijd, met een kopje 
koffie na. Kortom een fijne startzondag: 
gezellig, sfeervol en onderhoudend, gedragen 
door een grote groep mensen voor en achter 
de schermen. En een mooie start van het 
doordeweekse winterwerk, rond samen eten  
(Andermaal), samen zingen (cantorij), samen leren (gespreksgroepen) en samen 
cultuur beleven (concerten).  
We mogen ons - om met het thema te spreken - gelukkig prijzen dat dit mogelijk is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Kijk op onze website voor meer foto’s.  
 



 
 

Bij de diensten 
Komende zondag 16 oktober is een dienst van Schrift en Tafel. Speciaal is dat 
mijn voorganger ds. Jeroen Bellwinkel die dan voorgaat. Zelf mag ik die zondag bij 
onze buren in Weesp voorgaan, ook in een avondmaaldienst. Het streven is dat 
we als collega’s van Muiderberg, Muiden en Weesp jaarlijks een keer buurten. 
Vorige maand ging collega ds. Willemijn Jonker al bij ons voor, in woord en 
gezang. Dit is een mooie manier om het belang van onze samenwerking te 
onderstrepen.  
 
De laatste zondag van oktober is ook bijzonder omdat we in deze dienst twee 
kinderen hopen te dopen. Het zijn Carice en Boaz Friso, dochter en zoon van 
Marielle Bergstra en Floris de Hen wonende aan de Kogge. Een blijde en 
betekenisvolle gebeurtenis waar we als gemeente samen met de ouders en familie 
in dankbaarheid en vreugde naar uit mogen kijken.  
 
Wel en wee 
Weer thuis uit het ziekenhuis Tergooi en verpleeghuis Naarderheem en al weer 
aardig op de been na een geslaagde heupoperatie is de heer de Wilde van de 
Blauwe Wereld. Wij wensen hem een voorspoedige revalidatie.  
 
Gespreksgroepen 
Geloof en Leven 
Afgelopen week zijn de gespreksgroepen begonnen. Nieuw is de groep over 
Geloof en Leven iedere eerste woensdagmorgen van de maand. Met een kopje 
koffie zitten we dan rond de tafel in Rehoboth voor een goed gesprek. Thema is 
het nummer van maandblad Open Deur. Komende maand, woensdag 2 
november, gaat dat over het mooie Bijbelse- en levensthema ‘Dromen’. Voor wie 
het van tevoren wil lezen ligt er op de zondag voor we bij elkaar komen in de kerk 
een stapeltje Open Deuren, om van mee te nemen. 
 
Leer-lees-huis-Johannes 
Op dinsdagavond 25 oktober om 20.00 uur komt het Leer-lees-huis Johannes 
weer samen. We lezen precies enkele verhalen uit dit bijzondere vierde evangelie. 
Zo leren we van de traditie en van elkaar in een mix van verdieping en 
verwondering. Samen op zoek naar de betekenis van de eeuwenoude woorden uit 
de Joodse en vroegchristelijke traditie midden in ons leven en geloof vandaag. 
 
Bijbelquiz 
Donderdag 27 oktober willen we in onze kerk een Bijbelquiz-avond  houden. Het is 
altijd boeiend om Bijbelkennis te testen. Zie elders in deze Open Huis om uzelf op 
te geven of kom gewoon; het belooft een interessante en leuke avond te worden.  



 
 

Website vernieuwd 
Misschien hebt u het al opgemerkt: afgelopen weken heeft de website van onze 
kerk en gemeente een behoorlijke update ondergaan. Webmaster Hein van Kooij 
heeft een heel nieuw ontwerp gemaakt en elke week bouwt hij een stukje verder. 
Zo ontstaat een website die helemaal bij de tijd is. Dat is belangrijk omdat de 
website naast ons kerkblad Open Huis steeds meer een informatiekanaal wordt. 
Wekelijks kijken er zo’n 60 á 70 mensen volgens de statistieken. Afgelopen zomer 
hadden we regelmatig gasten op zondag tijdens de dienst of zaterdag bij de 
kerststallententoonstelling die via onze website op de hoogte waren van onze kerk 
en geloofsgemeenschap. Ik nodig u uit - als u dat nog niet gedaan hebt - zelf eens 
een kijkje te nemen en laat dan vooral uw opmerkingen weten via het 
contactformulier, zie: www.grotekerkmuiden.nl  
 

Herfst 
                                                          In de herfst zijn alle dingen stil  

 
 In de herfst zijn alle dingen stil  
 als oude mensen die elkaar  
 reeds lang beminnen.  
  
 De rivier, gewijde stoet van stilte  
 schrijdt de landen binnen.  
 
 Elk ding gaat zich bezinnen.  
 

                                                         door: Herman De Coninck 
 
Ja, de herfst is ingetreden. De enorme klimop tegen de gevel van de Pauw-
pastorie is met goede hulp enigszins gekortwiekt. De kachel brandt zo nu en dan 
alweer. Een nieuw seizoen in ons huis en ook in Muiden. De kastanjes op de 
Amsterdamsestraatweg lagen voor het oprapen en ik heb er maar een handvol 
meegenomen. Voor in mijn zakken, goed tegen de reumatiek zei mijn opa altijd. 
Het idee van de griepprik, maar dan iets natuurlijker. Ik doe dit gebruik al jaren en 
jaren en het voelt bijzonder om voor een eerste keer Muidense kastanjes voor 
deze herfstactie te gebruiken. Herfst: een tijd van stilte en van bezinnen.                       
Ik wens u allen goede en bezinningsvolle dagen! 
 
Met een hartelijke herfstgroet, 
ds. Gerben Hoogterp 

 



 
 

Kerkenraad  

Bezinningsdag                                                                                                                 
Op vrijdag 2 september fietste de voltallige kerkenraad naar Weesp, waar we in 
het koor van de Grote Kerk onze bezinningsdag begonnen met een morgengebed. 
De rest van de dag zaten we in het Lichthuis, waar kosteres Agnes Bruin ons 
hartelijk ontving. Er was koffie met appelgebak van Jitty.   

We bogen ons over onze kerk in Muiden in 2025. Maar eerst telden we onze 
zegeningen: predikant, cantor-organist, kerkgebouw, grote kerkenraad (voor zo’n 
kleine gemeente), veel vrijwilligers, enz., enz.! Geen reden dus om in de kramp te 
schieten, ondanks de voortgaande krimp.  

Er heeft in de laatste 25 jaar een grote omslag plaatsgevonden: van gezinskerk 
naar kerk met voornamelijk ouderen, waarvan een groot deel alleengaand is. Die 
vitale ouderen van nu zullen over tien jaar kwetsbare ouderen zijn. Dan is Muiden 
ondertussen uitgebreid met een nieuw stadsdeel: De Krijgsman. Als kerk moeten 
we er nu al over gaan nadenken hoe we daar present kunnen zijn. Liefst samen 
met de RK Parochie. En wellicht samen met Weesp, waar men voor eenzelfde 
situatie staat: Weespersluis.   

Lunch met soep en broodjes, alweer door Jitty bereid.  

’s Middags staat een gesprek over het avondmaal op het programma.   

Een diner in het Weesperplein en een ijsje van Nelis besluiten deze dag, die we 
ervaren als inspirerend en samenbindend.  

Kerkenraadsvergadering 3 oktober                                                                                   
In de kerkenraadsvergadering praten we verder over het avondmaal. We denken 
aan een frequentie van eens per twee maanden, in plaats van eenmaal per 
maand. En wat de vorm betreft zouden we het lopend avondmaal kunnen 
afwisselen met viering in een kring in het schip van de kerk. Voordat er iets gaat 
veranderen willen we met de gemeenteleden hierover in gesprek. Dus daar hoort u 
nog van.  

De kerkenraad bespreekt de begrotingen van diaconie en kerk, en keurt beiden 
goed, onder dank aan penningmeester René van Meurs.  

De kerkenraad benoemt Jaap Zeeman tot kerkrentmeester, want er zijn vanuit de 
gemeente geen bezwaren tegen zijn benoeming ingebracht. Nu bestaat het 
College van Kerkrentmeesters tot onze blijdschap weer uit drie gemeenteleden.  



 
 

Bijbelquiz                                                                                
Donderdag 27 oktober om 20.00 uur gaan we weer Bijbelquizzen in de Grote Kerk. 
We hebben er inmiddels goede ervaring mee: het wordt vast weer een gezellige 
en leerzame avond. Quizmaster is Jaap Zeeman. De quiz komt van het 
Nederlands Bijbel Genootschap. Contactpersoon NBG Hans van Galen heeft het 
voorwerk verricht. We gaan in teams spelen, die ter plekke worden gevormd.                                                         
Ook Muiderberg, Weesp en onze RK buren hebben we een uitnodiging gestuurd.  
 
Vrijwilligersmiddag                                                                                 
Deze is op zaterdag 15 oktober vanaf 14.30 uur in de Grote Kerk.                                       
Om 15.00 uur vertelt mevrouw Elza Aarsen over ikonen.   
 
Alle vrijwilligers hebben inmiddels een uitnodiging gekregen.   
 
Jacomien van den Hoven, 
secretaris kerkenraad 
 

De vrijwilligers  
Nu de herfst begint te naderen en de begrotingen door de kerkenraad 
goedgekeurd zijn, wordt het tijd om de diverse roosters in te vullen.  

Bij deze de vraag: zijn er mensen die in 2017, om welke reden dan ook, niet meer 
mee willen doen? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ondergetekende door.  

Met dank,                                                                                                                                            
R. van Meurs 

Oproep om te helpen koper poetsen 
  

In het afgelopen jaar is de kerk regelmatig schoongemaakt. Ook werd het 
houtwerk in de was gezet, extra geragd en de vloer gedweild.  
Nu we allemaal een dagje ouder zijn, worden de schoonmaak klussen voor de 
kerk ook moeilijker te regelen. Maar nu willen we graag het koper in de kerk weer 
laten glimmen. Hierbij een oproep:  
 

Kom op zaterdag 12 november om 9.30 uur 
met een groot aantal vrijwilligers naar de kerk om koper te poetsen?! 

 

De koffie staat klaar en vele handen maken licht werk.   
 

Namens de kerkenraad,  
Jitty Meinders-Rodenburg  



 
 

Verslag van onze ontmoetingsdag in Muiderberg  
In de zomer hebben we twee keer gecollecteerd voor een Vakantiedag aan Zee. 
Op vrijdag 30 september gingen vier personen naar Muiderberg, om met elkaar 
een gezellige middag te hebben. Een werkgroepje met de naam “Vreemdelingen 
ontmoeten” had deze middag voorbereid. Op uitnodiging kwam er een bus met 32 
personen uit het AZC Almere naar het Ontmoeting Centrum in Muiderberg.  

Na een kopje thee of koffie met wat lekkers was er een kleine presentatie.  

Er werden twee groepen gevormd: één voor sportieve mensen en één voor de 
mensen die meer voor cultuur voelden. In het Echobos bij de Echomuur waren 
banken neergezet en zaten twee mannen op gitaar muziek te maken. Er werden 
liederen gezongen in het Nederlands en Arabisch. Ook werden gedichten gelezen, 
ook tweetalig.  

De andere groep ging naar het strand om te varen, in een boot of kano, of met de 
bal spelen of gewoon wandelen en veel praten. Om 17.30 uur was iedereen 
uitgenodigd om met elkaar te eten in ”De Zeemeeuw”. Er was een vegetarisch 
buffet en het vlees was op Halal wijze bereid. Iedereen vond een plaats en het was 
een geweldige ontmoeting, om samen te eten en te praten. Er werd vertaald of er 
werd Engels gesproken en sommigen spraken ook al Nederlands. Er werd nog 
een foto gemaakt bij het strand en daarna werd het tijd om afscheid te nemen. Met 
een goed gevoel hebben we deze dag beleefd en het plan is om over een maand 
weer een dag te organiseren. Veel dank aan het werkgroepje uit Muiderberg.  

Gerben Hoogterp en Jitty Meinders  

Diaconie  
Werelddiaconaat 23 oktober  
In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om voldoende 
voedsel te verbouwen. Rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond 
beschikbaar. De bevolking heeft meestal geen toegang tot de nieuwe 
landbouwmethoden. Met steun van Kerk in Actie zet partnerorganisatie ICFON 
zich in voor betere voedselproductie. Daardoor verbeteren ook de 
levensomstandigheden. Via ICFON krijgen dorpbewoners landbouwtrainingen. Ze 
leren om braakliggende grond te bewerken en hoe ze erosie kunnen bestrijden. 
Ook oefenen ze met nieuwe landbouwmethoden om hun  producten beter te 
kunnen verkopen op de markt. Gezinnen kunnen een lening krijgen om een geit 
aan te schaffen, zodat ze bijvoorbeeld geiten kunnen fokken.  
Voor dit doel gaan we 23 oktober collecteren.  

 



 
 

Voedselbank 6 november  
Al 10 jaar ondersteunen we de Voedselbank hier in “Gooi en Omstreken”.  
De Voedselbank 2015 in cijfers:  
 Er zijn in totaal 23.570 pakketten verstrekt. 
 In de loop van het jaar zag de voedselbank 993 cliënten.  
 Het aantal kinderen tot 18 jaar steeg met 35% naar 445.  
 Via winkelacties, scholen en kerken kwamen er 89.000 (veelal houdbare) 

producten binnen.  
 Bij de voedselbank zijn circa 150 vrijwilligers actief.  
 De drie eigen tuinen in Huizen, Hilversum en Soest leverden een grote 

hoeveelheid groeten, fruit en aardappelen.  
 De opbrengst uit fondsenwerving €163.421 was veel hoger dan begroot.  
 Door noodzakelijke extra kosten en investeringen ontstond toch een negatief 

saldo van ca. € 58.000.  
Als we dit verslag lezen, weten we dat het heel belangrijk is om de Voedselbank te 
blijven ondersteunen. Dit kunnen we doen door producten te kopen en deze mee 
te nemen naar de kerk op zondag 6 november. Als u niet in de gelegenheid bent 
om dit te doen dan is een financiële gift ook van harte welkom.  
 
Als Diaconie bevelen we deze collecten van harte bij u aan.  
  
Jitty Meinders-Rodenburg  
 

Inzameling Voedselbank 
Zoals Jitty hierboven al geschreven heeft, is de inzameling van houdbare 
levensmiddelen op 6 november a.s. Evenals voorgaande jaren is het weer 
gezamenlijk met de parochie “Levend Water”, onze buren. 
Wij hopen dat er net zoveel opbrengst zal zijn als in 
voorgaande jaren. Deze hulp is heel hard nodig, er 
worden steeds meer pakketten per week uitgedeeld, 
ook hier in Muiden. Mocht u het vergeten of niet 
kunnen brengen, geef dan even een telefoontje, 
tel.nr. 263427, aan mij (Arie Eggebeen) en het wordt 
opgehaald. Ik regel dit al jaren voor de Diaconie. 
Heeft u de boodschappen vergeten in te kopen? 
Deze ochtend is er ook de collecte voor de 
Voedselbank, waar u dan een extra gift in kunt doen. 
 
Bij voorbaat dank namens de diaconie, 
Arie Eggebeen 
 



 
 

Activiteitencommissie  

Zaterdag 22 oktober om 20.00 uur geeft Muziekvereniging Crescendo Muiden 
haar jaarlijkse donateursconcert voor het eerst in haar geschiedenis in de Grote 
Kerk. De fanfare en opleidingsorkest Toetti onder leiding van dirigent Karel 
Jongerling trakteren het publiek op een zeer afwisselend programma: van een 
speciaal voor een Friese muzikant geschreven compositie en een vrijheidslied tot 
aan een stevig ritmisch nummer. De muziekgenres zijn zeer divers en de 
programmaonderdelen linken naar verschillende delen van de wereld. Er is voor 
elk wat wils.  

Crescendo organiseert dit concert speciaal voor haar donateurs, als dank voor hun 
trouwe, financiële steun, maar ook niet-donateurs zijn deze avond van harte 
welkom als luisteraar; de toegang is gratis.   

Vanaf 19.30 uur staan de kerkdeuren uitnodigend open en is koffie en thee als 
start van het concert verkrijgbaar bij onze commissie.  

Het Nederlands Blazers Ensemble verzorgt het volgende optreden in de serie 
Proefkamermuziekconcerten op donderdag 10 november om 20.00 uur.  Het 
thema van dit concert is Rameau+ De wind die de klokken doet luiden. De ‘plus’-
reeks is een nieuw concept van het Nederlands Blazers Ensemble waarin de 
mooiste meesterwerken van de klassieke muziek onder de loep worden genomen. 
De blazers voegen met Les Boréades een klassieker toe aan deze concertserie. 
Hoboïst Bart Schneemann maakt - aan de hand van de handgeschreven partituur 
van Jean-Philippe Rameau - op zijn geheel eigen wijze het publiek deelgenoot van 

zijn passie voor het stuk. Waarom werd dit muzikale verhaal over de goden van 

de Noorderwind, de wind die de klokken doet luiden, tijdens het leven van Rameau 
wel gerepeteerd maar nooit uitgevoerd? Lag het stuk politiek gevoelig, was de 
muziek te moeilijk, of kwam het omdat het theater afbrandde? Het publiek wordt 
meegenomen in dit verhaal en krijgt misschien wel antwoorden…. Gelukkig kwam 
Les Boréades twee eeuwen later (in 1963) weer bovendrijven, want de muziek is 
beeldend, levendig en meeslepend.  
Kaarten (à € 12,50, € 25,-- of € 29,--) kunt u telefonisch reserveren via 0294-
262341 of per e-mail: reserveren@proefkamermuziek.nl  Elke entreekaart is 
inclusief een glas wijn (of evt. andere consumptie) en reserveringskosten.  

Komt ú ook luisteren? 

Namens de Activiteitencommissie,                                                                                           
Anja van Capelle  



 
 

Kerkopenstelling 2016 

Met vlaggetjesdag en de maanden mei t/m september is de kerk op zaterdag weer 
open geweest voor publiek.  
De kerkwachten hebben dit jaar een kleine 1000 mensen mogen verwelkomen. 
In de maanden mei en juni was er een mooie expositie van de Verhaaldozen van 
pater Jan Haen, met bijbehorende boekjes, tekstuitleg en prachtige foto's.  
Voor 7 euro zijn er nog boekjes te koop. 
En in de maanden juli t/m september heeft Bert Hilhorst weer een gedeelte van 
zijn kerststallen tentoongesteld. Hij krijgt steeds meer bekendheid en de mensen 
komen, zelfs van ver, om de kerststallen te bewonderen.  
Onze organist, Koos Damman, heeft hier ook op ingespeeld en twee 
kerstconcerten gegeven tijdens de openstelling. Dat werd zeer gewaardeerd. 
Maar niets kan natuurlijk zonder onze kerkwachten, die steeds weer klaar staan 
om de kerk te bemensen. Hartelijk dank hier voor.  
Het zou fijn zijn als er volgend jaar weer een beroep op jullie gedaan mag worden. 
 
Namens de Activiteitencommissie, 
Jonnie van Meurs 

 

Concert aan Zee 
 
Op zondagmiddag 6 november om 15.00 uur is het 2e Concert aan Zee van dit 
seizoen. De titel is Les Souffleurs Jouent. De blazers van “De Bezetting speelt” 
komen naar Muiderberg met een kamermuziekprogramma waarbij ieder stuk een 
eigen stijl en klankkleur heeft. Al ruim tien jaar spelen ze melodieuze muziek met 
passie. Fluit, klarinet, fagot, hobo en hoorn verklanken werk van onder meer 
Ligety, Berio, Debussy en Rossini. 
 
Kaarten zijn, zoals gebruikelijk, te verkrijgen bij Verswinkel Oudshoorn en via de 
vernieuwde website concertaanzee.com en indien voorradig voor de aanvang van 
het concert bij de ingang. 
Met muzikale groet, Pieter Jan Meindertsma  

 

 

 



 
 

Agenda 
Zaterdag 15 oktober,  14.30 uur:  Vrijwilligersmiddag (Grote Kerk)  
Zaterdag 22 oktober, 20.00 uur: Muziekvereniging Crescendo Muiden (Grote Kerk) 
Dinsdag 25 oktober, 20.00 uur: Leer-lees-huis Johannes (Rehoboth) 
Maandag 31 oktober, 19.30 uur: Activiteitencommissie (Jan van Leeuwen) 
Donderdag 27 oktober, 20.00 uur: Bijbelquiz (Grote Kerk) 
Woensdag 2 november, 10.00 uur: Gespreksgroep Geloof en Leven (Rehoboth) 
Dinsdag 8 november,  20.00 uur: Leer-lees-huis Johannes (Rehoboth) 
Woensdag 9 november, 18.00 uur: Andermaal (Rehoboth) 
Donderdag 10 november, 20.00 uur: Nederlands Blazers Ensemble (Grote Kerk) 
Zaterdag 12 november, 09.30 uur: Koper poetsen (Grote Kerk) 
 

Verantwoording collecten 3e kwartaal 2016 
03-07-2016 Jeugd                                  €    76,90 
                                  Onderhoud gebouwen               €    71,60 
10-07-2016                Hogeweij                                    €    95,55 
                                  Kerk                                        €    74,70  
17-07-2016                AZC Almere                                  €    82,90 
                               Onderhoud gebouwen                €    68,40 
24-07-2016               AZC Almere                                 €  113,35 
                                Kerk                                         €  112,95 
                                  Bloemenpot                               €    85,37 
 Potje ZWO                               €    61,40 
31-07-2016                 Vakantiedag aan Zee                   €    69,30 
                             Onderhoud gebouwen                 €    58,75 
07-08-2016               Vakantiedag aan Zee                     €    77,95 
                                 Kerk                                         €    55,35 
14-08-2016                  Zending                                      €    72,15 
                               Ondehoud gebouwen                 €    90,05 
21-08-2016               Diaconie                                     €  103,40      
                                    Kerk                                            €    66,75 
28-08-2016                Diaconie                                      €    71,20 
                                  Onderhoud gebouwen                €    48,95  
04-09-2016             Missionair werk                             €    65,65 
                                  Kerk                                         €    54,75 
11-09-2016           Jeugdwerk                                   €    76,05   
                                    Onderhoud gebouwen                 €    58,65  
18-09-2016               Kerken in het Midden-Oosten         €    77,50 
                                Kerk                                         €    50,50 
25-09-2016               Vredesdienst in Muiderberg €    ??,? 



 
 

Begroting Diaconie 

 
 

Baten Begroting  Werkelijk  Begroting Begroting 

 
           2015             2015             2016      2017     

     Collecten diaconie 750,00 989,25 850,00 800,00 
Rente 250,00 220,77 180,00 160,00 
Giften 200,00 351,00 200,00 200,00 
Collecten 
werelddiaconaat/Kerkinaktie 1.550,00 2.536,41 1.500,00 1.700,00 
Vaste bijdragen 
Werelddiaconaat 450,00 459,41 450,00 400,00 
Overige collecten 150,00 327,15 250,00 200,00 
Div. projecten(M'berg) 1.200,00 1.569,84 1.400,00 1.400,00 
Nadelig saldo 330,00 533,55 220,00 310,00 

     Totaal 4.880,00 6.987,38 5.050,00 5.170,00 

     Lasten 
    

     Quota 350,00 217,18 250,00 250,00 
Regionale- en prov giften 130,00 153,80 150,00 150,00 
Giften 
werelddiaconaat/noodhulp 200,00 1.002,05 150,00 250,00 
Attenties ouderen 400,00 266,85 400,00 370,00 
Diversen/onvoorzien 450,00 454,69 500,00 450,00 
Collecten 
werelddiaconaat/kerkinaktie 1.550,00 2.536,41 1.500,00 1.700,00 
Vaste bijdragen 
werelddiaconaat 450,00 459,41 450,00 400,00 
Overige collecten 150,00 327,15 250,00 200,00 
Div projecten(M'berg) 1.200,00 1.569,84 1.400,00 1.400,00 

     Totaal 4.880,00 6.987,38 5.050,00 5.170,00 

      

 
 
 

     

     



 
 

Baten Begroot 2015 Werkelijk 2015 Begroot 2016 Begroot 2017 

     Vaste vrijw. Bijdragen vorig jaar 
 

2.071,68 
  Vaste vrijwillige bijdragen huidig jaar 42.000,00 38.772,80 40.000,00 40.000,00 

Vaste vrijwillige bijdragen komend jaar 
 

2.725,00 
  Collecten voor de kerk 550,00 1.286,82 600,00 1.600,00 

Collecten onderhoud gebouwen 800,00 844,24 900,00 1.400,00 

Collecten restauratiefonds 800,00 834,45 800,00 0,00 

Collecte kerkje opbrengst 200,00 225,61 210,00 0,00 

Collecte (Eindejaars coll) 1.200,00 957,32 950,00 600,00 

Bijdragen solidariteitskas 1.000,00 890,00 900,00 850,00 

Giften en eenmalige bijdragen 150,00 573,19 100,00 100,00 

Bijdrage afscheid predikant 
 

60,00 
 

0,00 

Opbrengst verhuur Rehoboth 150,00 705,00 350,00 150,00 

Opbrengst aktiviteitencommissie 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Rente 18.000,00 16.077,92 14.500,00 8.300,00 

 Huur pastorie 400,00 7.917,11 200,00 10.800,00 

Retour belasting energie 
 

1.910,69 1.500,00 1.000,00 

Kerkblad 1.450,00 1.528,56 1.450,00 1.200,00 

Totaal baten 69.200,00 79.880,39 64.960,00 68.500,00 

Nadelig saldo 
 

27.590,18 26.050,00 7.730,00 

Totaal  69.200,00 107.470,57 91.010,00 76.230,00 

     Lasten 
    

     Tractement(onkostenvergoedingen) 990,00 
 

4.800,00 5.650,00 

Predikantstractement 7.500,00 9.462,53 36.650,00 36.450,00 

Restant aan predikant cadeau 
 

500,00 
 

0,00 

Preekvoorziening 5.500,00 9.096,56 3.900,00 3.950,00 

Kosten beroepingscommissie 
 

1.885,73 
 

0,00 

Organist 4.200,00 3.566,45 4.100,00 4.200,00 

Kerkrentmeesterlijk Quotum 3.600,00 3.305,78 3.500,00 3.200,00 

Aanslag sollidariteitskas 900,00 789,95 880,00 750,00 

Reservering onderhoud gebouwen 7.500,00 7.500,00 7.500,00 2.500,00 

Toevoeging Restauratiefonds 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 

Rentetoerekening aan fondsen 2.500,00 2.507,61 2.000,00 0,00 

Energie 7.500,00 7.937,15 8.000,00 7.000,00 

Belastingen 2.800,00 2.577,71 3.100,00 1.500,00 

Verzekeringen 5.800,00 4.914,70 5.800,00 3.800,00 

Interkerkelijk jeugdwerk 681,00 681,00 680,00 680,00 

Kerkblad 1.930,00 2.767,58 2.550,00 1.550,00 

Diverse kosten 2.800,00 5.029,81 2.900,00 5.000,00 

Kosten aankoop pastorie 
 

40.448,01 
 

0,00 

Afdracht verplichte collecten 65,00 
 

150,00 0,00 

Totale lasten 58.766,00 107.470,57 91.010,00 76.230,00 

Voordelig saldo 10.434,00 
   Totaal 69.200,00 107.470,57 91.010,00 76.230,00 
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Kyriakon IV: een Byzantijnse plek om in te schuilen 

In 330 verplaatst keizer Constantijn het regeringscentrum van het Romeinse rijk 
naar Byzantion, een stad die gelegen is aan de Bosporus. In 395 wordt het 
Romeinse rijk definitief in tweeën gesplitst. Het West-Romeinse rijk wordt vanuit 
Rome bestuurd. Constantinopel wordt de hoofdstad van het Oost-Romeinse rijk, 
later het Byzantijnse rijk. De stad wordt steeds uitgebreid en door opeenvolgende 
keizers verfraaid tot een van de mooiste steden die de oude wereld gekend heeft. In 
532 gaan tijdens een heftige burgeroorlog grote gedeelten van de stad in vlammen 
op. Ook de Hagia Sophia, de beroemde kerk die dateert uit de tijd van keizer 
Contantijn, wordt in de as gelegd. Nadat Keizer Justinianus de opstand heeft 
neergeslagen, wil hij het herstel van zijn gezag als wereldlijk en geestelijk leider 
kracht bijzetten met de herbouw van ‘de kerk van de heilige wijsheid’. Hiertoe richten 
zijn bouwmeesters zich zowel naar de koepel van het Pantheon in Rome als naar 
het traditionele model van de basilica.   

 

  

  

 

De koepel van de nieuwe Hagia 
Sophia overtreft alle koepels die in het 
verleden gebouwd zijn. De koepel 
heeft een spanning van maar liefst 35 
meter. Maar in tegenstelling tot het 
Pantheon in Rome is de koepel 
gesloten. De Hagia Sophia richt de 
blik naar binnen. Net als de heilige 
wijsheid staat de Hagia Sophia in het 
teken van inkeer.  

 



 
 

Architectuur en landschap 
 
In 1453 wordt Constantinopel veroverd door de Turken. Voortaan maakt de stad 
deel uit van het Ottomaanse Rijk. De eeuwenoude Hagia Sophia wordt een 
moskee. Het gebouw wordt omringd door minaretten. Het kruis op de centrale 
koepel wordt vervangen door een halve maan. Aan de binnenkant worden de 
Byzantijnse  muurschilderingen en mozaïeken met een witte pleisterlaag bedekt. 
Er worden platen opgehangen met de namen Allah, Mohammed en met die van de 
vier kaliefen. Wie naar de horizon van Istanboel kijkt, ziet hoe de gebedshuizen 
zich richten naar de architectuur van de Hagia Sophia. 
 

 

 

 
 
Zowel in de islamitische als in de christelijke samenleving geldt ‘de kerk van de 
heilige wijsheid’ als oerbeeld van een gebedshuis. Als moskee inspireert de Hagia 
Sophia de bouw van moskeeën in de hele islamitische wereld. Tot ver in de 
negentiende eeuw fungeert de Hagia Sophia als voorbeeld voor de koepels van 
het avondland.   
 

 
Rome 

 
Salzburg 

 
                                                                                                                                        BP. 
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