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Vacature
Marijke van Wonderen
Hanneke Reitsma

Van de redactie
Vooruitlopend op de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming per
25 mei 2018 zal het kerkblad alleen in deze vorm aan de abonnementhouders
verstrekt mogen worden.
Persoonsgegevens (naam, adres, tel, e-mail) en foto’s mogen niet op de
website of in publieke ruimtes als VVV en recepties bij Hotels aanwezig zijn.
Op de website komt een uitgedunde versie en voor belangstellenden zijn een
paar kerkbladen in de consistorie beschikbaar. Dus ook niet meer achter in de
kerk. Het zal even wennen zijn, maar bij overtreding volgt een flinke boete.

Op de voorkant ziet u het voorjaar, waar we zolang naar uitgekeken hebben.
Mag de zon ons hart letterlijk en figuurlijk verwarmen in deze vacature tijd, die
ook in het kerkblad te merken is.
Veel leesplezier!
Hanneke en Marijke
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Gedicht van de Maand
De lange weg naar Pinksteren
We staan nog aarzelend in ’t feestelijke licht
van de bevrijding uit de donk’re slavernij
en we beseffen nauwelijks: we zijn nu vrij!
Vóór ons ligt de woestijn: Heer, toon ons uw gezicht!
Maar Gij verbergt U in de wolkkolom
zó wijst U ons de weg naar het beloofde land,
zó vaart U naar omhoog, met zegenende hand;
wij staren naar de wolk en bidden: “Jezus, kom!”
Kom Heer, de weg door de woestijn is lang geweest,
verlicht de wolkkolom, zoals U hebt beloofd,
met vlammend vuur, dat zich verdeelt op ieders hoofd,
tongen van vuur, lichtflitsen van Uw Pinkstergeest!
Nel Benschop,
Uit Hemel-hoog & Aarde-diep

Uitnodiging
Op zondag 22 april wordt na de dienst een gemeentebijeenkomst gehouden.
Rond 11.45 uur willen we in aanwezigheid van onze consulent dominee
Westerveld met u praten over uw wensen en verlangen t.a.v. de toekomst van
de kerk en daaruit voortvloeiend de opdracht naar de beroepingscommissie.
Zie ook het inlegvel: Bijlage Beroepingswerk t.b.v. PKN Zandvoort
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Lied van de maand: 646, 1-4
De Heer is onze reisgenoot,
Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.
Passend bij dit lied het volgende gedicht:

De Emmaüsgangers
U bent met ons de lange weg gegaan
En toen U sprak, begon ons hart te branden.
U brak het brood. Wij keken naar Uw handen
en zagen ‘t stempel van het lijden daarin staan.
U leerde ons de schriften te verstaan;
de haven van ons hart was aan ’t verzanden,
maar ’t schip van ons geloof kon er weer landen
toen Gij Uw stroom van liefde erdoor liet gaan.
Wij smeekten U: ‘Heer, ga niet van ons heen,
blijf bij ons, want de nacht is reeds gedaald,
wij hebben U nog honderduit te vragen!’.
Toen, plotseling, liet U ons weer alleen.
Maar ’t licht dat in ons duister had gestraald,
hebben wij heel ons leven meegedragen.
Nel Benschop
Uit Opengaan, uitgave van PKN

Vacature tijd
In dringende gevallen (overlijden, ziekten, crisispastoraat) kunt u contact
opnemen met: Pastorale ouderling Ankie Joustra of Scriba Hanneke Reitsma.
Telefoonnummers en e-mailadressen staan achterin het kerkblad.
Wanneer bij uitvaartdienst een predikant gewenst is dan graag, voordat datum
en tijd vastgesteld worden, contact met ons opnemen, zodat wij met de
consulent ds. Westerveld kunnen afstemmen wanneer hij beschikbaar is.
Voor contact, buiten de kerkenraad om met de consulent, zie achterin.
De Kerkenraad
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In Memoriam Grietje Jacoba Deesker- van der Hoek ( Gré ).
Op zaterdag 10 maart is in het ziekenhuis te Haarlem
overleden Gré Deesker- van der Hoek, in de leeftijd van
93 jaar.
Gré werd geboren op 19 januari 1925 in Sneek. Zij
trouwde op 23 juli 1959 met Gerrit Deesker ook
afkomstig uit Sneek.
Toen Gerrit een aanstelling kreeg op het gemeentehuis van Zandvoort, kwam
de familie hier wonen, de langste tijd in de Cornelis van der Werffstraat, met
uitzicht op de Zuidduinen. Een uitzicht waar Gré heel erg van genoot, vooral
ook van de herten die 's avonds uit de duinen kwamen.
Hiervan getuigt ook de afbeelding van herten die haar rouwkaart siert.
Zij kregen 2 zonen en later lieve schoondochters en genoten van de
kleinkinderen.
Gré was vele jaren bestuurslid van de Christen Vrouwenbond. Zij was één van
de vervaardigsters van het fraaie borduurwerk dat in de zuidbeuk van onze
kerk hangt.
Ook maakte zij vele jaren deel uit van de koffieploeg.
Na het overlijden van haar man Gerrit op 21 mei 2016 kon zij niet alleen
thuisblijven en kwam zij uiteindelijk in het Huis in de Duinen terecht op de
Afdeling De Branding.
Daar bezocht zij nog enige tijd de maandelijkse kerkdiensten.
De afscheidsdienst, door dominee Westerveld, heeft plaatsgevonden op
donderdag 15 maart in de aula van de algemene begraafplaats te Zandvoort
met de tekst van Psalm 23.
Haar gedachtenis zij tot zegen.
Ankie Joustra-Brokmeier
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Afgelopen diensten
Zondag 4 maart ging ds. J.W. Verwijs voor uit de Bilt. De opkomst was matig,
daar 's middags de bevestigingsdienst van Teunard van der Linden in Harlingen
plaats vond.
Zondag 11 maart ging ds. T.J. de Haan uit Haarlem
voor en werkten Onno van Dijk (zang) en Wout Age
(gitaar) mee. Ze zongen “Ich werde dich lieben weit
uber den Tod”, “There’s a book that my mother gave
me” en “I beleive”.
Zondag 18 maart ging ds. W. van der Schee voor uit Haarlem.
Zondag 25
maart ging
mw. ds. J. van
WerkhovenRomeijn uit
Aerdenhout
voor.
Het was
zondag
Palmpasen en
dat was te
zien.

Witte Donderdag en Goede Vrijdag ging ds. B.J.
Stobbelaar uit Driehuis voor.
Witte donderdag vierden we het Heilig
Avondmaal en Goede Vrijdag lazen we het
Lijdens-evangelie naar Mattheüs, en zong
Marjolein Gieles 2 werken van Bach ( Erbarme
dich, mein Gott en Vergiß mein nicht), begeleid
door dhr. van Amerom.
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Zondag 1 april was het Pasen en ging dr. K.E. Bras uit
Haarlem voor. De Paaskaars 2018 met de regenboog
als teken van verbond werd binnengedragen gevolgd
door de voltallige kerkenraad. Onno van Dijk zong
een paar liederen, begeleid door Arjan Woudenberg
op de vleugel. Ook waren er weer veel boeketten
bloemen door de gemeenteleden meegenomen voor
oudere, eenzame of
zieke gemeenteleden.

De kinderen gingen naar hun eigen dienst en
zochten ook eieren, verstopt door Marley
Bijster.
Het was hartverwarmend dat meerdere
volwassen kinderen hun moeder opgehaald
hadden, vanuit het verzorgingshuis, om de
dienst te kunnen bijwonen.
De Paasgroet met gedicht werd door veel
gemeenteleden meegenomen naar de
vermelde adressen.
In elke bloeiende bloem, zegt God dat Hij mij graag ziet
In elke zingende vogel, hoor ik Zijn liefde
In elke hand die mij steunt, voel ik Zijn zorg voor mij
tekst Phil Bosmans
Uit: In leven is de moeite waard
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Bevestigingsdienst van ds. Teunard van der Linden

De kerk in Harlingen was beneden geheel gevuld met mensen uit Harlingen en
een 40 man uit Zandvoort. Deels per eigen vervoer en deels met een bus.
Ook op de galerijen zaten mensen. Boven de kansel was het prachtige orgel.
Nadat ds. L.W. Nijendijk de vragen
behorende bij de bevestiging had
gesteld, en Teunard met Ja had
geantwoord, werd hem de Stola uit
de grote kerk van Harlingen
omgehangen. Vervolgens nam
Teunard de leiding over en begon de
Intrededienst.
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De hoge kansel is via een lange trap
te bereiken, echter zonder hekje, wel
oppassen om niet op de toga te
trappen zoals te zien is op een van
de foto’s. Op die foto is te zien dat
ook in deze kerk een scheepje hangt.

Na de dienst kwamen de kinderen weer
terug. Ja, kinderen een hele schare, die
hadden allemaal een papieren bloem
voor hem gekleurd. Hij kreeg ook een
paar Friese pantoffels. Verder werd hij
toegesproken door de preses en de
burgemeester, die hem een boek over de
geschiedenis van Harlingen overhandigde

Daarna was er koffie in een hoek van de kerk en kon Teunard de felicitaties
van de kerkgangers in ontvangst nemen.
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Zandvoort bedankt
Graag wil ik iedereen in de gemeente en in het dorp hartelijk bedanken voor
alle betrokkenheid, hartelijkheid en meeleven rond mijn afscheid van
Zandvoort en intrede in Harlingen. De laatste dienst in Zandvoort was al zo
goed en bewogen, met een goedgevulde kerk, geslaagde preek en mooie
muzikale bijdragen, de komst van een bus vol Zandvoorters naar de Grote Kerk
in Harlingen was ‘een klapper’ en heeft
indruk op mij gemaakt, en ook in het
Friese land. Ik voel en voelde me
liefdevol bij de voordeur afgezet.
Inmiddels ben ik een paar weken
onderweg in Friesland. In het begin
nog behoorlijk wennen. Je moet jezelf
ook de tijd geven. Maar ook een
gemeente met vele activiteiten en
mogelijkheden, waar je als predikant
kunt doorgroeien. In de aanloop van het afscheid van Zandvoort kreeg ik ook
veel briefkaarten en attenties. Ook die heb ik gewaardeerd en allemaal mooi
uitgezet als tastbaar bewijs van ‘onzichtbare handen’ die je dragen. De
praktische cadeautjes kwamen eveneens van pas. De vogels knabbelen al aan
het tuindiner dat ik meekreeg van Nieuw Unicum en de koekjes van Minke,
tsja, die waren opeens snel op... De fraaie gekleurde steendruk van Ronald
Boonacker als afscheidscadeau van de gemeente hangt prominent in de
woonkamer, alle gulle gevers, geweldig bedankt. Lieve mensen, nogmaals
hartelijk dank voor jullie
betrokkenheid en voor alle
verbondenheid in soms moeilijke
dagen, maar altijd samen het
hart bij de Heer! Ik heb inmiddels
een column in het Friesch
Dagblad en weet dat een kievit
tot de steltlopers behoort. Zo
leef je je weer in in een nieuw
verband – zonder het goede van
Zandvoort te vergeten!
Hartelijke groet uit Harlingen,
Teunard van der Linden
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Hemelvaartsdag (10 mei)
Hemelvaartsdag is het weer zover! De vroege
vogels en sportievelingen kunnen weer gaan
dauwtrappen. Om 7.00 uur verzamelen we bij de
ingang van de waterleidingduinen op de
Zandvoortselaan(bij het pannenkoekenhuis).
We hebben aan Teun Vastenhouw gevraagd of hij de leiding van de wandeling
weer op zich wil nemen.
Na de wandeling staat er een heerlijk ontbijtje voor iedereen klaar in het
jeugdhuis.
Geen zin in een ochtendwandeling, maar wel in een gezellig ontbijt? Ook dat
kan: dan wordt u om 8.30 uur in het jeugdhuis verwacht.
Deelname kost entree van de waterleidingduinen(als u mee gaat wandelen en
geen seizoenkaart hebt. Heeft u wel een kaart dan deze graag meenemen) en
voor het ontbijt een vrijwillige bijdrage met een max. van €2,- pp en de
kinderen zijn zoals altijd gratis. U kunt zich tot en met 9.00 uur op woensdag 9
mei opgeven of na de kerkdiensten van 29 april en 6 mei.
Na de wandeling en het ontbijt verzorgt de commissie Eredienst de invulling
van de dienst.
U komt toch ook?!
Marijke van Wonderen

Van de Diaconie
Namens de diaconie wil ik u bedanken voor uw hulp. Fijn dat u bloemen had
meegebracht op 1e Paasdag en ook fijn dat u een bosje heeft weggebracht.
Dan weten mensen dat we aan hen denken en zij niet vergeten zijn en
worden! Zo geven we hen het Licht van Christus door, net zoals het nieuwe
Licht van de Paaskaars. Licht dat ons elke zondag weer mag raken en we mee
mogen nemen in ons hart om door te geven aan de mensen om ons heen.
Zo willen wij de komende maand ook een keer collecteren voor onze buren: de
bewoners van de Achtsprong. Misschien heeft u wel eens van hen gehoord of
bent u er net zoals ik wel eens binnen geweest. De Achtsprong is een huis
waar zeven bewoners met een licht verstandelijke beperking elk een eigen
appartement hebben, maar ook een gezamenlijke ruimte als huiskamer en
keuken delen. Met een financiële bijdrage kunnen zij net weer even iets leuks
doen. Dingen die vanuit een pgb net weer moeilijk te betalen en te
verantwoorden zijn.
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Eind van de maand willen we collecteren voor de Sponsoractie Bakfietsen uit
Rijssen. Een groep jongeren willen in drie dagen zo van west naar oost fietsen
om geld op te halen voor de fam. Bak, die vanuit de kerk naar Thailand is
uitgezonden. Ze starten in Zandvoort.
Collecterooster april/mei:
8 april diaconie algemeen
15 april de Achtsprong
22 april diaconie algemeen
29 april Sponsoractie Bakfietsen
5 mei Barodia
Alvast hartelijke dank, Diaconie

Van de voorzitter
Inmiddels is ds. v.d. Linden al enkele weken in zijn nieuwe
gemeente aan de slag. Met een kleine 40 mensen hebben we
deze intrede dienst bezocht. Met pijn in ons hart, maar zoals
eerder gezegd we gunnen hem de groei.
Ik merk dat het van de gemeente veel flexibiliteit vraagt en wat fijn om te
merken dat we de gang van zaken met elkaar dragen. Als een gastpredikant
het net even anders doet dan we gewend zijn hoor ik daar niemand over
klagen. Daar zijn we dan als kleine gemeente groot in. Evenals het omzien naar
elkaar. Daarin blijft de kerkenraad ook een beroep op u doen.
Blijft u alstublieft onze ogen en oren.
Een ander geluid wat ik hoorde was dat velen de busreis naar Harlingen
gezellig vonden. De jongste deelnemer vond het zo geslaagd dat hij voorstelde
kunnen we niet elk jaar een uitje met elkaar plannen?
Nou Stef dat vind ik een goed idee! U ook?
Ik hoor ook regelmatig de vraag: hoe staat het er mee hebben we al een
nieuwe dominee op het oog? Beroepingswerk is secuur werk. We hopen u op
de gemeentebijeenkomst op 22 april te ontmoeten. Elders in het kerkblad
vindt u de uitnodiging voor deze ontmoeting en de uitleg wat de bedoeling is
van deze ontmoeting.
Voorzitter Kerkenraad
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KERKDIENSTEN

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

8 april
10.00 uur
ds. A. Molendijk
C. Verschoor
1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

15 april
10.00 uur
ds. N. Paap
W. Stroman
1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

22 april
10.00 uur
ds. Th.b. Hop
H. van Amerom
1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

29 april
10.00 uur
ds. W.T. Knoef m.m.v. Andries Martens
A. Woudenberg
Bugel, (blaastrompet)
1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

6 mei
10.00 uur
mw. ds. S. ten Heuw
H. van Amerom
1. Diaconie; 2. Kerk

Donderdag
Voorganger
Organist
Collecten

10 mei
10.00 uur
werkgroep eredienst
A. Woudenberg
1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

13 mei
10.00 uur
ds. A. van Nierop
H. van Amerom
1. Diaconie; 2. Kerk
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m.m.v. Onno van Dijk, zang
Wout Age, Gitaar

Hemelvaartsdag

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

20 mei
10.00 uur
dr. K.E. Bras
A. Woudenberg
1. Diaconie; 2. Kerk

Oecumenische Diensten in Nieuw Unicum
Zaterdag
28 april
10.45 uur
Zaterdag
19 mei
10.45 uur

Pinksteren
m.m.v. Andries Martens
Bugel

ds. W. Westerveld
mw. M. Wassenaar-Nijhuis

Oecumenische Diensten in het Huis in de Duinen
Vrijdag
13 april
10.00 uur
verzorgd door de RK Kerk
Vrijdag
27 april
10.00 uur
mw. A.H. Joustra-Brokmeier
Oecumenische Diensten in Huize Bodaan
Maandag
23 april
16.00 uur
Maandag
7 mei
16.00 uur
Agenda
Do 5 april
Do 12 april
Zon 15 april
Do 19 april
Zon 22 april
Woe 25 april
Di 1 mei
Vr 4 mei
Zon 6 mei
Di 8 mei
Do 10 mei
Do 17 mei

mw. A.H. Joustra-Brokmeier
ds. W. Westerveld

Kerkenraadsvergadering
in consistorie 19.45 uur
verg. AVG- privacy
in Haarlem
19.45 uur
Classic concerts
in kerk
15.00 uur
Classis vergadering
in Haarlem
19.45 uur
Gemeentebijeenkomst
in jeugdhuis
12.00 uur
het Goede uur
in jeugdhuis
10.00 uur
kopij kerkblad inleveren
19.00 uur
Dodenherdenking
12.00 en 19.00 uur
Classic concerts
in kerk
15.00 uur
Moderamen vergadering
in Bentveld
20.00 uur
Hemelvaartsdag, Dauwtrappen en Ontbijt 7.00 en 9.00 uur
Kerkenraadsvergadering
in consistorie 19.45 uur

Opname in het ziekenhuis
De ziekenhuizen geven om redenen van privacy uw naam
na een opname niet automatisch door aan de kerk waar
u bij hoort. Wanneer u in het ziekenhuis bezoek wilt
ontvangen vanuit uw kerk, dan kunt u dit doorgeven via
een telefoontje aan een van de kerkenraadsleden.
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Bedankjes
Op zondag 4 maart werden wij weer verrast met de bloemen uit de kerk.
Dit gebaar doet ons in deze moeilijke tijd enorm goed.
Wat zouden we graag nog in de kerk komen, maar de gezondheid van Jan laat
dit niet meer toe. Veel gemeenteleden blijven meeleven met een telefoontje
of kaartje en dan nu de bloemen. We zijn daar zeer dankbaar voor.
Hartelijke groet Aty en Jan Blom
Na mijn ziekenhuisopname kreeg ik een telefoontje van Ankie Joustra of zij
namens de Protestantse kerk langs mocht komen. " Gezellig", zei ik hoewel ik
geen idee had wat zo'n bezoekje inhield. Wat een verrassing dat Ankie mij
namens de kerk een mooi boeket overhandigde.
Vandaar dat ik, via uw kerkblad, iedereen wil bedanken voor deze geste.
Deze lieve groet deed mij goed.
Nel Sandbergen-Kerkman
Wij willen u langs deze weg heel Hartelijk bedanken voor de Gelukwensen, die
u ons wenste voor ons 55 jarig huwelijk. De vele kaarten, bloemen,
telefoontjes en e-mails geeft ons een heel Warm gevoel.
Dank van Elly en Nico Balk-van Staveren
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HET GOEDE UUR
Woensdag 20 maart genoten de dames van Het Goede Uur weer
van een fijne ochtend. Deze keer met een dubbele presentatie.
Voor de pauze was het de beurt aan onze plaatsgenote Cecile
Bleys met een prachtige film, gemaakt tijdens een vakantiereis naar Antarctica.
Na de pauze liet de ons zo bekende boswachter Gerard Scholten weer nieuwe
foto’s zien uit de Waterleidingduinen.
Zowel ver weg als dichtbij kan men nog van veel moois genieten.
In april staat ons weer iets geheel anders te wachten. Dit keer gaan wij zelf de
ochtend verzorgen.
Wij gaan ons dan verdiepen in het fenomeen “Poëzie Albums”.
Iedereen heeft daar wel eens iets mee te maken gehad: wij hadden er zelf
misschien wel één en in ieder geval hebben wij vast wel eens een versje in een
Poëzie Album geschreven. Daarom vragen wij om uw hulp.
Ik denk, dat veel dames nog wel een exemplaar in de kast hebben liggen.
Zoek ze op en neem ze mee. Ik vond er zelfs nog 3 met daarbij één exemplaar
uit 1893. Wat een herinneringen kan dat opleveren!
Dus dames, wij gaan er met elkaar weer een fijne ochtend van maken.
Wij rekenen op U! Op woensdag 25 april om 10.00 uur verwachten wij u weer
in het Jeugdhuis. De koffie staat dan klaar!
Namens het bestuur

Vanuit de Kerkenraad (5 april)
Een groot deel van de avond hebben we gesproken n.a.v. het discussiestuk
over het Beroepingswerk, opgesteld door consulent ds. Wessel Westerveld.
Ieder van ons heeft zijn verlangens en wensen voor onze gemeente voor de
komende 5-10 jaar uitgesproken. Daar kwamen verschillende mogelijkheden
uit en op de gemeentebijeenkomst (zie voorin de uitnodiging en het inlegvel,
graag meenemen) willen we graag ook uw wensen en verlangens horen.
De penningmeester was aanwezig i.v.m. aanvraag Solvabiliteitsverklaring aan
de hand van de meerjaren begroting, die we nog kritisch bekeken hebben. Hij
neemt verschillende opties voor de toekomst van de kerk mee bij de aanvraag.
We hebben geconstateerd dat we Teunard rondom de Pasen misten. Hij was
dan de Spin in het web. De verschillende werkgroepen (voorheen aangestuurd
door Teunard) zullen een contactpersoon aanstellen.
Verder zijn de problemen rond orgel en verwarming aan de orde geweest.
Scriba
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Studieavond georganiseerd en onder verantwoordelijkheid van “Christenen
voor Israël” met ds. Jaap de Vreugd over “de Plaats van Israel in Gods heilsplan”
Op woensdag 2 mei is er in Zandvoort een studieavond met ds. Jaap de
Vreugd, spreker van Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij
spreekt is: de plaats van Israël in Gods heilsplan. De bijeenkomst vindt plaats in
het Jeugdhuis, Kerkplein 13 in Zandvoort. Aanvang 20.00 uur, toegang is gratis.
De plaats van Israël in Gods heilsplan
Ds. Jaap de Vreugd: “Ik ben ervan overtuigd, dat het gebeuren rond Israël een
van de grote tekenen van God in onze tijd is. Daarom spreek ik graag over de
plaats van Israël in Gods heilsplan, over profetie en vervulling, over de relatie
Israël en de kerk, over wat er mis ging in die relatie: vervangingstheologie en
anti-judaïsme, over zionisme en christenzionisme, over antisemitisme enz. enz.
Ik geniet er enorm van om met medechristenen over deze en andere
onderwerpen betreffende Israël van gedachten te wisselen vanuit het
profetisch Woord van God.”
Achtergrond spreker
Ds. Jaap de Vreugd was als hervormd predikant werkzaam in de PKN. Hij is
oud-voorzitter van Christenen voor Israël. Hij maakt deel uit van de redactie
van Israël & de Kerk en publiceert geregeld in dit theologisch
kwartaaltijdschrift. Hij als redactielid en schrijver verbonden aan het kwartaalblad Profetisch Perspectief, dat inzoemt op geschiedenis en actualiteit.
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Pebbles voorjaar 2018
Alweer is een jaar omgevlogen en het Pebbles project blijft doorgaan om
levens te veranderen. Wij kunnen dit werk niet doen zonder onze donateurs.
Met elkaar is er het afgelopen jaar 138.000,-- Rand bij elkaar gebracht.
Dit bericht werd door de Diaconie afgelopen januari
ontvangen en is tevens een update van de door ons
gesponseerde kinderen.
Op een van de foto’s Brentino met zijn nieuwe zusje. Hij
laat het op deze foto niet zien maar hij is zeer trots op zijn
nieuwe zusje Brendaline, zij is geboren afgelopen juni. Op
deze foto zijn beiden afgebeeld ernstig kijkend voor haar
doop wat een belangrijke gebeurtenis. Brentino moet een
kinderarts bezoeken om medicatie te krijgen om zijn
concentratie en impulsieve gedrag onder controle te
krijgen. Dit jaar komt Brentino in gradatie 2 i.p.v. 1. De academische en sociale
uitdaging wordt een stuk groter voor hem om hier mee om te gaan. Keisha en
Camia zijn twee druppels water en kunnen niet gescheiden
zijn. Het is leuk om te zien dat zij een sterke band hebben. Zij
zijn bijna klaar met hun gradatie R en beiden gaan naar
gradatie 1 dit jaar. Voor de winter maanden hebben Brentino,
Keisha en Camia Wellington laarzen ontvangen. De weg is 2
km lang en de leerlingen moeten elke dag lopen om met de
bus verder naar school te gaan. In de wintermaanden is deze
weg modderig en nat. De kinderen zijn dan ook blij met hun
Wellington laarzen. De boerderij waarin de kinderen wonen
en waar het Pebbles center is gevestigd heeft onlangs
waterfilters gekregen van de
Rotaryclub Zuid-Afrika. Het water
wat door de gemeenschap en de
kinderen gedronken werd was van
slechte kwaliteit en nu de droogte
erger is geworden in de Westelijke
kaap was het water ondrinkbaar
geworden. Het ECD-centrum en alle
huizen bij de boerderij zijn dan ook zeer verheugd met deze waterfilters. Het
water is nu drinkbaar voor ieder. Wij zijn dan ook blij met deze partner.
Tot zover deze update.
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Verslag van NL Doet

De
Doedag.
Op mijn oproep voor de Doedag hebben helaas buiten de leden van de
Hofploeg niet veel mensen gereageerd. Het was 10 maart jl eigenlijk de
Hofploeg plus dus met de familieleden. Ik had zelfs een beetje op Teunard
gerekend, maar er was geen boomwortel uit te graven. Een specialiteit van
hem. Ook de Koning is niet verschenen. Misschien is slopen niet zijn ding.
En gesloopt is er. Er waren nog zo'n 65 a 70 overbodige en erg lelijke stoelen,
die nog altijd als lege karkassen tegen de kerk stonden. Elke stof, dopje, rubber
voetje moest verwijderd worden. Het overgebleven aluminium materiaal is
verkocht. Met de opbrengst kunnen we de gordijnen in het Jeugdhuis laten
wassen. Ook de plantenbakken in de tuin zijn met dit geld weer voorzien van
de mooiste viooltjes.
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Alle paden zijn nu van nieuw grind voorzien en het oude grind is weg bij de
voordeur. Ook is één zijbeuk van de kerk onder handen genomen. Er is
gestucd, gesauced en gewit. Gaat u toch eens kijken hoe dit deel van de kerk is
opgeknapt. Het orgelbordes is weer spic en span.

De dames van de horeca waren wel in flinke mate opgekomen en zorgden
goed voor de inwendige mens. Koffie, wat lekkers en buitengewone
bruinebonensoep met lekkere broodjes. Wat wil een mens nog meer.
Het was al met al weer een feestje om met de aanwezigen dit werk tot stand
te brengen. Volgend jaar een herkansing voor u.
Cor Stam.
SAM’S KLEDINGACTIE
In november was de halfjaarlijkse kledinginzameling van
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. Er is totaal 2500
kg. aan kleding door u naar de Agathakerk in Zandvoort en de Antoniuskerk in
Aerdenhout gebracht. Heel veel dank hiervoor namens de organisatie.
Miljoenen mensen moeten in rampgebieden zien te overleven. Sam’s
Kledingactie zet zich in voor deze mensen. Samen met enthousiaste
vrijwilligers zamelen ze tweedehandskleding in. De verkoop van een deel van
deze kleding levert geld op, dat direct besteed wordt om de nood in
rampgebieden te verlichten. Ze werken daarbij met partners, waaronder
ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood.
Helpt u weer mee door uw kasten door te lopen op goede, nog draagbare
kleding, schoeisel en huishoudtextiel? Bij voorkeur de kleding aanbieden in
stevige, gesloten plastic zakken. De inzameling vindt plaats:
* Hal Huis in de Duinen en Huis in ‘t Kostverloren: vrijdag 20 april 18.00 uur
* Agathakerk, Grote Krocht:
vrijdag 20 april 19.00-20.00 uur
zaterdag 21 april 10.00-12.00 uur
* Antoniuskerk, Sparrenlaan: zaterdag 21 april 11.00-12.00 uur
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De jaarlijkse bedevaarten naar Jeruzalem
Voor het ontstaan en de verspreiding van wat later het chris-tendom genoemd
zal worden, is de verspreiding van de jo-den, door al dan niet gedwongen
emigratie, over het Romein-se rijk en daarbuiten van enorm belang geweest.
Deze zoge-naamde diaspora-joden onderhielden met Jeruzalem een blij-vende
band door het betalen van de tempelbelasting en door het houden van
bedevaarten naar de tempel voor de viering van het paasfeest, pinksterfeest
en Loofhuttenfeest. De veraf wonende joden maakten die bedevaart mogelijk
maar een-maal in hun leven, maar dat neemt niet weg dat Jeruzalem een
communicatiecentrum was van grote importantie.
De gehele joodse bevolkingsgroep in de eerste eeuw van onze jaartelling
omvatte volgens betrouwbare schattingen ongeveer zeven miljoen mensen.
Van hen woonden niet meer dan twee-en-een-half miljoen in Palestina, zodat
het aantal joden in de diaspora op ongeveer vier-en-een-half mil-joen geschat
moet worden. Deze joden waren verspreid over het hele Romeinse rijk en het
voormalige Babylonië, dat in die tijd beheerst werd door de Parthen. Grote
concentraties joden bevonden zich in Egypte, met name in en om Alexan-drië
(waar het Hebreeuwse Oude Testament in het Grieks ver-taald werd), in KleinAzië en Griekenland, vooral in de ste-den Athene en Korinthe, verder in Italië
en dan met name in Rome, waar in Trastevere een joodse kolonie van kleine
han-delaars en handwerkslui wel tienduizend leden telde, en ten slotte in het
voormalige Babylonië, waar zelfs hele steden uitsluitend joods waren. De stad
Nehardea werd om die reden het Jeruzalem van Babylonië genoemd. Er waren
daar, als elders, beroemde joodse leerscholen, in de Wet die in later eeuwen
de samenstelling van de talmoed hebben mogelijk ge-maakt.
In de stad Jeruzalem woonden destijds zo'n honderdtwin-tig duizend joden als
vaste inwoners, maar op de drie ge-noemde feestdagen steeg het inwonertal
van de stad tot het twee- of drievoudige.Over de toevloed van pelgrims
hebben we interessante gegevens uit de Handelingen der Apostelen en uit BJ
van Josephus. Sprekend over het pinksterfeest ver-telt Handelingen: 'Nu
waren in Jeruzalem vrome mannen uit alle volkeren onder de hemel., Parthen,
Meden en Ela-mieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië,
Pontus en Asia, Phrygië en Pamphylië, Egypte en de streken van Libië bij
Cyrene, hier verblijvende Romeinen zowel joden als proselieten, Kretenzen en
Arabieren...' En wat de aantal-len betreft; er is een rapport uit de tijd van
gouverneur Ces-tius van Syria, die gestorven is in 66. Om keizer Nero enig idee
te geven van de sterkte van de stad en de toeloop van pelgrims gedurende de
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feestdagen, liet hij een soort telling houden, niet van de aanwezige mensen,
maar van het aantal paaslammeren dat tussen drie en vijf uur op de dag voor
het paasfeest geslacht werd. Regel was, dat gemiddeld tien tot twaalf mannen
per geslacht dier de paasmaaltijd gebruikten. (Men denke aan het Eerste
Avondmaal, waar twaalf apostelen aan deelnamen.)
Dat met name uit Rome veel joden aanwezig geweest kun-nen zijn, wordt
begrijpelijk als men zich de reisfaciliteiten realiseert. Behalve gedurende de
drie wintermaanden voeren het hele jaar grote vrachtschepen rond door het
oostelijk bek-ken van de Middellandse Zee, en deze vrachtschepen,
waaron-der grote aantallen graanschepen met voor die tijd indruk-wekkende
afmetingen, namen overal passagiers mee.
De traditionele interpretatie van de evangeliën en Handelin-gen heeft tot
heden het inzicht in de betekenis van die bedevaarten voor de verspreiding
van het christendom naar de diaspora in de weg gestaan.
Het zijn dan ook de Romeinse joden, die het christendom naar Rome hebben
meegebracht van hun bedevaarten naar Jeruzalem. Rome kan er zich terecht
op beroepen dat haar ge-meente van christenen, die toen nog Essenen
werden ge-noemd, door Petrus is gesticht, - zij het niet in Rome, maar in
Jeruzalem. Ditzelfde konden overigens alle gemeenten die voor de jaren zestig
tot stand kwamen beweren. Volgens 1Kor. 1.12 beriepen ook daar sommigen
zich erop dat zij door Petrus tot het geloof gekomen waren. Maar Petrus is
nooit in Korinthe geweest, evenmin als in Rome.
De bedevaarten naar Jeruzalem vormen de enige adequate verklaring voor het
feit, dat er tegen het einde van de jaren veertig al een 'levendige' discussie
werd gevoerd in Rome over de vraag, welk jodendom het ideale (de christus)
was. 'De Essener (Jezus) is God' en 'Jezus is de Christus' zijn sy-nonieme
uitdrukkingen voor wat lineair luidt: het Essenisme is het ideale jodendom.
Daar ging die ruzie in Rome om. Dat was ook het grote strijdpunt onder de
joden in Palestina, nadat Jezus door Johannes gedoopt was. Dat was de reden
van de terdoodveroordeling van Jezus door het Sanhedrin en van alle onrust
die er sindsdien rondom Jezus is gebleven.
Aangereikt door dhr. Jb.Kerkman,
Uit Jezus de Nazoreeër.
Een studie over de historiciteit van Jezus
en de oorsprong van het christendom.
Pierre Krijbolder, 1976 Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij
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Muziek op de zondagmiddag
Iedere laatste zondagmiddag van de maand om 16.00 uur, Oosterparkstraat 44
Zandvoort, Toegang GRATIS. Op 29 april
Presentatie: Onno van Dijk en Alvin Mubarak, Techniek: Wout Age
Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten
Zondag 15 april Pianorecital
Door Herman Rouw rn Wolma Broere
Zondag 6 mei Concert
Door the Ealing Symphony Orchestra UK o.l.v. John Gibbons
Aanvang 15.00 uur, kerk open om 14.30 uur Toegangsprijs: 5 euro
Taizé dienst
Iedere eerste vrijdagavond van de maand is er een Taizé-dienst in
de wintermaanden in de Agatha Kerk in Zandvoort met teksten,
gebed, zingen en stilte. Van 19.30-20.00 uur. Het inzingen begint
om 19.00 uur.
Het Goede Uur ,Woensdag 25 april 10. 00 uur
Spreker:
Onderwerp: “Poëzie Albums”.
Belangrijke rekeningnummers Kerkrentmeesters:
ING nummer t.n.v. Ontvanger Protestantse kerk Zandvoort
IBAN nummer: NL22 INGB 0000042789
ABNAMRO, t.n.v. Ontvanger Protestantse Kerk Zandvoort
IBAN nummer: NL15 ABNA 0565836889
ING nummer t.n.v. Kerkrentmeester Protestantse kerk Zandvoort
IBAN nummer: NL61INGB 0000089908
ING nummer Protestants Kerkblad: NL74 INGB 0003534532
ING nummer Solidariteitskas: t.n.v. Kerkelijk Bureau
NL12 INGB 0000478305
DIAKONIE
Bijbelrooster
voor de
april 2018
Het banknummer
vanmaand
de diaconie
is: NL97ABNA0565729780
Alle rekeningen op naam van: DIAC. PROT. GEM. ZVT. Bij stortingen
graag vermelden: Pebbles, Bloemenfonds, Diakonie of Zending
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Bijbelrooster april 2018
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

1 april
2 april
3 april
4 april
5 april
6 april

Marcus 16:1-8
Sefanja 1:1-13
Sefanja 1:14–2:3
Sefanja 2:4-15
Sefanja 3:1-8
Sefanja 3:9-20

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

7 april
8 april
9 april
10 april
11 april
12 april
13 april
14 april
15 april
16 april
17 april
18 april
19 april
20 april
21 april
22 april
23 april
24 april
25 april
26 april
27 april
28 april
29 april
30 april

Genesis 2:4b-17
Genesis 2:18-25
Genesis 3:1-24
Spreuken 22:17-29
Spreuken 23:1-14
Spreuken 23:15-25
Spreuken 23:26-35
Psalm 4
Genesis 4:1-16
Genesis 4:17-26
Spreuken 24:1-9
Spreuken 24:10-22
Spreuken 24:23-34
Psalm 10
Genesis 5:1-24
Genesis 5:25–6:4
Spreuken 25:1-15
Spreuken 25:16-28
Spreuken 26:1-12
Spreuken 26:13-28
Spreuken 27:1-11
Spreuken 27:12-27
Genesis 6:5-22
Genesis 7:1-24
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De eerste getuigen op Paasmorgen
Waarschuwing
Oproep
Vijanden gestraft
Recht voor een onrechtvaardige Stad
Barmhartigheid voor een onbarmhartige
Stad
Paradijselijk
Schaamteloos gelukkig
Gevallen
Raadgevingen
Anti-materialisme
Laat je onderwijzen
De kater komt later
Slaaplied
Het leven gaat (niet) verder
Wie is de sterkste?
Wijsheid boven alles
Zoete woorden?
Eerlijkheid en vlijt
Sterkte voor zwakken
Leef-tijden
Gemengde gevoelens
Spreken is zilver en Spreuken is goud
Over maat houden en maten houden
Doe niet zo dwaas
Vergelijkenderwijs
Het is een vriend die mij mijn feilen toont
Omgangswijsheid
Scheepsbouw
Bootvluchtelingen

Website

www.kerkzandvoort.nl
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