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Van de redactie
Allereerst willen we Gerda Kop hartelijk bedanken voor haar jarenlange
vrijwilligerswerk in Nieuw Unicum, de pastorale bezoeken rond verjaardagen
en allerlei hand- & spandiensten. Een keer moet je gaan afbouwen, als de
leeftijd langzaam mee gaat tellen. Gerda, fijn dat je de bloemendienst nog
blijft doen en met je auto altijd bereid bent mensen op te halen op zondag.
Chapeau!
We zijn blij dat mevr. Janet de Boorder uit Bentveld bereid is vrijwilligster te
worden bij Nieuw Unicum ter ondersteuning van de oecumenische diensten.
In de maand december worden er op vele manieren en op diverse plekken, op
weg naar Kerst, bijeenkomsten georganiseerd, zoals het Kerstconcert door de
Beach Pop Singers, het Kerstfeest van het Goede Uur en het Ouderen
Kerstfeest. Ook de school is druk met de Kerst bezig.
We mogen ook weer vier mooie adventszondagen beleven, waarin we vol
verwachting zijn en toeleven naar de komst van Jezus. Dit jaar zijn de lezingen
uit Marcus. De Kerstnachtdienst en Kerst zelf zullen velen in familieverband of
met vrienden doorbrengen. Laten we wie eenzaam zijn niet vergeten, al is het
maar voor een kopje koffie of thee.
We wensen u allen Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar toe
en natuurlijk weer veel leesplezier!
Hanneke, Teunard en Marijke
Sluitingsdatum voor kopij voor de maand januari 2018 is op dinsdag 2 januari
uiterlijk 19.00 uur. Inleveradres: email: hanneke.reitsma@kpnplanet.nl
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Van onze dominee

Meditatie
Het is een oude zegswijze: ‘de donkere dagen voor Kerst’. Meteorologisch
gezien trekken we in december de eindsprint naar de kortste dag van het
kalenderjaar op 21 december. Dat is vanouds de datum van de Zonnewende,
die door de Romeinen al gevierd werd (vanaf nu wint het licht het van het
duister). De kerk heeft ‘de komst van het licht’,
het oude lichtfeest van de Romeinen, betrokken
op de geboorte van Jezus als het licht der wereld
en de datum voorzichtigheidshalve een paar
dagen opgeschoven. Dat waren de dagen van
kerstening (waar op grappige wijze het woord
Kerst in zit). Kerstening betekent christelijk
maken, zoals eens het Romeinse feest van de
onoverwinnelijke zon.
Wij leven in een tijd van ontkerstening ofwel secularisatie. Het christelijk
geloof is niet meer vanzelfsprekend, het christelijk dogma uit de gratie en de
christelijke kerk onderhevig aan desinteresse, onderbezetting en erosie,
althans in West-Europa. Voor sommigen lijkt de kerk niet meer te passen in de
moderne tijd en moderne samenleving, met haar liederen en gezangen,
gebaren en gebeden. Anderen ervaren de kerk als een warm nest, als een plek
waar je gekend wordt en samen met anderen het leven en je geloof deelt. Al
deze mensen, gelovig, randkerkelijk en ongelovig, maken zich op voor de
Kerstdagen, die gelukkig noch in iedere agenda staan (zo geseculariseerd zijn
we nog niet).
In de kerk vieren we de dagen van Advent als tijd
van inkeer en bezinning, maar ook van vreugde
en verwachting. We zien immers het licht
groeien, tegen het donker in: de adventskaarsen
die ons bepalen bij de tijd. Gods tijds, want
daarvan spreken zij.
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In de verhalen over Johannes en Elizabeth, Jozef en Maria, de engelen en de
herders breekt Gods tijd in het leven van eenvoudige mensen. Zij worden
betrokken bij de komst van het licht en de geboorte van Gods Zoon, elk op hun
eigen wijze. Elk op aanstekelijke wijze, want hun voorbeeld betrekt ook ons bij
dat bijzondere gebeuren, waarin Gods tijd ons als het ware optilt boven
onszelf en betrekt op de weg van vrede en verzoening, die met de geboorte
van Jezus een aanvang neemt en vanuit het dorpje Bethlehem de aarde rond
gaat. Met Kerst worden wij betrokken op het Licht der wereld. Niet alleen om
het in geloof te aanschouwen en te aanbidden, zoals de Wijzen uit het Oosten,
maar ook om het verder te dragen en te bewaren in ons leven. Het licht van
Christus ontvang je om door te geven. Met de zegen is het niet anders. Zo
trekt de tijd van Gods welbehagen een spoor van licht door de tijd en door de
wereld. Daarbij denken we ook (we hebben net Zondag Voleinding gevierd)
aan hen die het licht hebben doorgegeven, heel praktisch, aan hun kinderen,
door ze voor te lezen uit de kinderbijbel of met hen te bidden voor het slapen
gaan.
Een paar dagen geleden was ik betrokken bij een boeiende discussie over de
vraag of het zin heeft om met de Adventstijd Amnestykaarsen in de kerk te
gebruiken (met het bekende randje prikkeldraad). De komst van Jezus is
betrokken op de politieke werkelijkheid, van mensen die onrecht wordt
aangedaan, zuchten in de gevangenis of onschuldig vastzitten.
Advent is géén zoete voorbereiding op een zoet feest,
concludeerden we. Dus waarom niet?
En de grote Christuskaars – die dan ook? Dat ging ons te
ver, want dan kun je elk jaar wel een andere organisatie
nemen. Maar zeker raakt het kerstevangelie en de
Kerstboodschap óók aan de werkelijkheid van
onderdrukking en onrecht in de wereld, bestraft het
Woord van God de machtigen en steekt het
onderdrukten een hart onder de riem. Zo is Kerst ook een
oefening in solidariteit. De donkere dagen voor Kerst
hebben voor meerdere mensen letterlijke betekenis. Aan ons de taak om aan
hen te denken, naar hen om te zien en voor hen te bidden. Kerst is geen feest
van het individuele ik.
Ds. Teunard van der Linden
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Lied van de maand december: Lied 443
Een kerstlied uit Baskenland is ons lied van de maand in deze
decembermaand. Het
gaat over de engel
Gabriel, die komt
aangesneld, wat zowel in
de tekst als de melodie te
horen is. Als een vogel
hipt hij langs en treedt hij
binnen. We gaan er goed
op studeren en hebben
vier strofen de tijd om dit
lied te leren. Lied 443 is
een van de weinige nog
onbekende liederen in
het Liedboek onder de
adventsliederen. Als het
goed is komt ook daaraan een eind zo rond Kerst, wanneer we dit lied uit volle
borst zullen zingen!

Lied van de maand januari: Lied 279
Lied 279 staat in het Liedboek bij de intochtsliederen, die aan het begin van de
dienst gezongen worden. Dat komt mooi uit bij het begin van het nieuwe jaar,
om dan juist een beginlied te zingen en te oefenen. De melodie oogt
eenvoudig, maar heeft aan het eind van de eerste en de vierde regel een
doorlopende, snelle noot, waardoor we muzikaal eigenlijk in drie regels
moeten denken. We gaan het beleven!
De tekst is aanstekelijk, verdeeld over drie strofen, en begint met ‘Met koning
David zingen wij een psalm, een morgenlied. Daarbij wordt God gedankt, dat
Hij zijn kinderen niet vergeet. Daarom klinkt het loflied op: het is God Zelf die
zijn kinderen wereldwijd en ook ons bevrijdt. Het ‘alle volken’ uit vers 2 keert
terug in het ‘wereldwijd’ van vers 3. Wie met David aan het lofzingen slaat,
zingt zich te binnen: ‘Gods heerlijkheid straalt wereldwijd, als blozend
morgenrood.’
De nieuwe dag – het nieuwe jaar. Lied 279 brengt ons op de juiste toonhoogte
van God wereldwijde lof.
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Gebed van de maand

In de derde week van januari vindt
weer de wereldgebedsweek plaats,
waarvan de Raad van Kerken één
van de initiatiefnemers is. Bijgaand
gebed komt van de site van de Raad
van Kerken.

Spreuk van de maand
‘De kerk is als een vlot, op de oceaan van Gods liefde.
Maar wij doen alsof het ons schip is.’

Gedicht bij Zondag Voleinding
Uw uitgestoken hand
Die de tranen wist
Van de rouw
die mijn wangen bekleedt
Uw Geest die blaast
De wind van hoop
Om de duistere wolken
Uit mijn hart te waaien
Het licht van de kaars
Weerspiegelt Uw Licht
In de troostende gedaante
Van onze naaste
©Yvon nov 2017
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In memoriam Rietje Molenaar
Op 1 november is overleden ons gemeentelid Maria
Petronella Molenaar-Lammers, wonende in het Huis
in de Duinen, in de leeftijd van 89 Jaar.
Heel haar actieve leven is zij verbonden geweest
met Zandvoort en het strand, waar zij eerst met
haar man haring en zuurwaren verkocht, zwaar
werk in weer en wind, en later meehielp bij
strandtent Thalassa van haar zoon.
De langste tijd woonde zij in de Westerstraat, op de rand van de laatste rij
huizen die niet afgebroken werden in de oorlog. Aan de overkant van de straat
lag een mijnenveld. Rietje Molenaar werd in Amsterdam geboren. Het gezin
kwam vlak na de oorlog vanwege de gezonde buitenlucht in Zandvoort wonen.
Rietje ging als 17-jarige elke dag met de tram naar Amsterdam, waar zij werkte
op een atelier aan de Prinsengracht.
In Zandvoort ontmoette zij Huig Molenaar, met wie zij trouwde.
Na de haringkar met bakfiets en later met paard en wagen op het strand,
werden zij de pachters van de toiletten in gebouw De Rotonde, dat ook door
Rietje werd schoongemaakt. Een grote hobby van haar was toneelspelen. Dit
deed zij jarenlang bij De Wurf. Van deze folkloristische vereniging was zij
erelid. Daarnaast maakte zij pentekeningen en aquarellen, met de natuur van
Zandvoort als inspiratiebron.
In de kerk verrichtte zij ook hand- en spandiensten. De Dorpskerk had een
warm plekje in haar hart.
Enkele jaren geleden verhuisde Rietje naar Huis in de Duinen, waar zij een van
de vaste bezoekers van de kerkdiensten was. Wij zullen haar vriendelijke
verschijning, zachte stem en stralende blauwe ogen missen en leven mee met
de familie. Haar gedachtenis zij tot zegen.
Teunard van der Linden

8

In memoriam Greetje Paap
Op woensdag 6 november is in het Spaarne
ziekenhuis in Hoofddorp overleden
Margaretha Johanna (Greetje) Paap- Terol.
(Schoon)moeder van Hans-Marco en Petra.
Margaretha Johanna Paap-Terol is op 10 januari
1931 geboren als derde kind in een gezin met 11
kinderen. Zij woonden in een klein huisje in de
Agnetastraat. In de oorlog moest het gezin evacueren eerst naar Haarlem en
later naar Friesland. Na terugkomst uit Friesland gingen ze wonen in de
Hobbemastraat.
Al op jonge leeftijd moest zij gaan werken. Eerst als kindermeisje bij de familie
Barnaart in Vogelenzang, later o.a. bij de Corodex. Zij heeft heel haar leven
hard gewerkt. Ook na haar huwelijk op 14 januari 1954.
Greetje was een trouwe bezoekster van onze kerk ook toen ze al in het Huis in
de Duinen zat. Daar bezocht ze iedere maand de diensten.
Haar leven werd gekenmerkt door vele ernstige ziekten, maar iedere keer
krabbelde ze weer op. Zij had een rotsvast geloof in haar Heer tot wie zij
regelmatig bad om sterkte. Als ze weer hersteld was zover dat mogelijk was zei
ze: “ Het was mijn tijd nog niet.” Zij heeft jaren haar man Volkert verzorgd. Na
zijn dood op 28 juni 2005 moest zij alleen verder, maar de kleinkinderen
Marloes en Maaike gaven haar weer nieuwe moed. Zij paste twee keer per
week op ze. Na een zware darmoperatie kon zij niet meer terug naar haar huis.
Via Kennemerduin kwam zij terecht in het Huis in de Duinen. Ze vond het
vreselijk dat ze niet meer terug kon, maar aanvaarde het gelaten.
Toen Marloes in verwachting was, heeft ze tot God gebeden, dat ze haar
achterkleinkind mocht meemaken. En weer zei ze: het was mijn tijd nog niet
en heeft ze een aantal jaren van Charlotte kunnen genieten.
Ze was een zeer sterke vrouw, een betrokken moeder en oma.
De kerkdienst bij haar afscheid is gehouden in de aula van de algemene
begraafplaats op zaterdag 11 november. Daarna was er een bijeenkomst in het
Crematorium Driehuis-Westerveld. De liederen voor deze dienst had ze zelf
uitgezocht. Centraal in alle liederen stond de liefde voor de Heer die over ons
waakt en die ons op vleugelen draagt als een arend.
Greetje is gestorven in het vertrouwen dat Gods liefde verder reikt dan de
grens van ons leven. Haar gedachtenis zij ons tot zegen.
Ankie Joustra-Brokmeier
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Zomaar in Zandvoort
Het voelde wel even fantastisch: zomaar de Haltestraat in te fietsen, tegen het
verkeer in. En onderweg drie keer een bord te zien, dat dat tegenwoordig mág.
Je bent niet zeker dat je levend de Kerst haalt als je het doet, maar wat je soms
wel eens deed en niet mocht, is nu toegestaan:
het dorp vanaf de Zeestraat van noord naar zuid
te doorkruisen dwars door de winkelstraat naar
de rotonde voor het Raadhuis (waar je géén
voorrang hebt).
Wat zouden de overwegingen zijn geweest voor
deze voor fietsers opmerkelijke verandering van verkeersregels? Misschien wel
heel praktisch, maar dan meteen ook controversieel: als er fietsers door
mogen van de andere kant, remt dat het autoverkeer in de Haltestraat mooi
af. De fietsers zijn niet de enigen die ‘zich dood schrikken’ als ze zich de
Haltestraat in wagen in tegengestelde richting. Ook de automobilisten moeten
flink oppassen.
Stel dat je gezellig met zijn tweeën naast elkaar op de fiets richting de
Oranjestraat hobbelt. Er is geen enkele markering van een fietsstrook of iets
dergelijks, dus wat let je? Scholieren fietsen ook gerust driebreed over straat.
Het zal mij benieuwen, hoe lang fietsers de vrijheid krijgen om tegen het
eenrichtingsverkeer in de Haltestraat in te sjezen. Ook bij regen en slecht
weer. Tegendraads als een oudtestamentische profeet heb ik het bij één keer
gelaten, om de tweede keer halverwege de veiliger route langs de IJzerhandel
te nemen. Als er een leverancier aankomt in de Haltestraat,
moet je de stoep op met je fiets, waar een nieuwe uitdaging
wacht in de vorm van een voetgangersslalom. Wat dan weer
niet mag. Samenleven. Best ingewikkeld.

Advent en Kerst
Deze weken maken we ons op voor de komende kerstvieringen. Het zijn de
dagen van Advent, waarin het Marcusevangelie ons in het nieuwe B-jaar bij de
hand neemt. De A-,B-, en C-jaren slaan op de wijze, waarop elke drie jaar een
van de evangeliën leidend is voor het leesrooster (Mattheüs, Marcus, Lucas).
We zullen het hele nieuwe kerkelijk jaar meer uit Marcus lezen dan uit de
andere evangeliën, die uiteraard niet het zwijgen wordt opgelegd. Een eerste
moeilijkheid is meteen, dat Marcus géén kerstverhaal heeft. Marcus begint
meteen bij het optreden van Johannes de Doper en later Jezus in de woestijn.
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Dus moet er worden bijgesprongen en bij gesprokkeld met lezingen uit de
andere evangeliën. Deze vullen elkaar aan en vormen sámen het complete
verhaal van Jezus’ leven, sterven en opstanding. Met de kinderen en met
elkaar markeren we de Adventtijd met vier adventskaarsen, die ons als
‘wachters in de tijd’ melden, hoever de nacht gevorderd is en het licht ons
nadert. Daarbij horen we elk week een kort gedicht.
Zondag Eerste Advent hebben we kunnen genieten van de solozang met orgel
van Onno van Dijk. Op de eerste drie zondagen van Advent is er een
programma voor de kinderen. Op de vierde adventszondag is er in de ochtend
een wat kortere dienst en ’s avonds de Kerstnachtdienst met muzikale
medewerking van Arno en Annet en van de Beachpop Singers. Daarna op 25
december de kerstviering voor iedereen.

3e Advent: Avondmaal en bevestiging ambtsdragers
Het is een oude gewoonte en een goed gebruik in de kerk om in de periode
van Advent het Heilig Avondmaal te vieren. Dit jaar valt deze viering op de
derde zondag van Advent, die vanouds de naam Zondag Gaudete (‘Verblijd u!’)
heeft meegekregen. Het is de zondag waarop de kleur paars
ook roze mag kleuren, vanwege het licht van het komende
Kerstfeest, dat reeds daagt, midden in het donker van de
tijd. Een ‘eiland’ van vreugde: zo mogen wij zondag Gaudete
vieren. Passend is dan de viering van Schrift en Tafel. Het
sacrament verwijst naar de bron van onze vreugde. Het gaat
niet om blij zijn zondermeer, maar om de blijdschap die
verbonden is met de komst, de weg en het werk van Jezus
Christus onze Heer, als het Licht der wereld. Hij nodigt ons
aan zijn tafel. Het is de tafel van de Héér die wij vieren.
Passend op deze zondag is ook de (her)bevestiging van drie ambtsdragers. Zij
zijn bereid gevonden de gemeente de komende periode van vier jaar bij kracht
en gezondheid te dienen. Ook daarin verheugt zich ons hart! Zo kan het werk
doorgaan en de kerkenraad op sterkte blijven. Ankie Joustra zal worden
herbevestigd als pastoraal ouderling voor de derde termijn. Ed van Wonderen
zal bevestigd worden als diaken voor de derde termijn. Yvonne Bijster keert na
een rustperiode van 11 maanden terug als diaken voor de eerste termijn. Zij
zal naar verwachting ook het voorzitterschap van de kerkenraad in januari
weer op zich nemen. We zijn dankbaar en blij ook deze drievoudige
bevestiging in de adventstijd te mogen beleven.
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Overzicht Kerstvieringen
Vrijdag 15 dec, 19.30 uur, Kerstconcert Beachpop Singers
Zaterdag 16 dec, 10.45 uur, Kerstviering Nieuw Unicum
Maandag 18 dec, 16.00 uur, Kerstviering De Bodaan
Woensdag 20 dec, 13.00 uur, Kerst- Goede Uur, Jeugdhuis

Woensdag 20 dec 10. 00 en 17.00 uur, Kerstviering O. N. S.
Donderdag 21 dec, 13.30 uur, Ouderen Kerstfeest in de kerk
Vrijdag 22 dec, 10.00 uur, kerstviering Huis in de Duinen
Zondag 24 dec, 22.00 uur, Kerstnachtdienst
Maandag 25 dec, 10.00 uur, Kerstviering Dorpskerk

Advent met de kinderen
Dorpskerk Zandvoort Doe je ook mee?
Programma:
Zondag 3 december

Zondag 10 december
Zondag 17 december
Zondag 24 december

1e Advent
Toren beklimmen
bij goed weer
2e Advent
Kerststukjes maken
3e Advent
Viering Avondmaal
4e Advent
We ontsteken het vierde adventslicht

We beginnen steeds gezamenlijk in de dienst, om 10.00 uur,
en laten met elke week een kaarsje meer zien,
hoe dicht we al bij het Kerstfeest zijn.
Op Kerstochtend, maandag 25 december, is er
een gezinsviering in de Dorpskerk en steken we
de grote kaars aan. Aanvang 10.00 uur.
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Wist u dat
Wij deze maanden een unicum in Zandvoort beleven met drie oecumenische
vieringen in drie maanden tijd (november-december-januari). Dat is eens per
máánd gemeenschappelijk en waarschijnlijk nergens elders zo!

Oudejaarsdag
Net als de kerstnacht valt ook Oudjaar dit
kalenderjaar op zondag. Er is dan
’s ochtend een zangdienst met allerhande
muzikale medewerking en nieuwe en
oude liederen, een dienst die in het teken
staat van onze dank voor het afgelopen
jaar. ’s Middags om 17.00 uur bent u
welkom in de jaarlijkse oecumenische
viering in de Agathakerk. Een bijzonder
moment om samen het jaar af te sluiten.

Nieuwjaarsdienst 7 januari
Op de eerste zondag van januari – die nog net binnen de Kerstperiode valt – is
er opnieuw een feestelijke dienst met zang en muziek.
Onno van Dijk en Wout Age, die jarenlang
samen rondtrokken in Amsterdam en door het
land met Jiddische liedjes, zullen een aantal
nummers spelen (gitaar) en zingen (zang),
‘zodat ons hart zich verblijdt’.
De gitaar horen we eigenlijk te weinig in de kerk als we bedenken dat koning
David ook een ‘man van de snaren’ was. We kijken dan ook uit naar de muziek
van Wout, die prachtig kan spelen en een leerlingenpraktijk heeft in
Zandvoort.

Nieuwjaarswensen
Na afloop van de eerste viering in 2018 drinken we koffie met iets lekkers in
het Jeugdhuis, nadat we elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar hebben
gewenst.
Teunard van der Linden
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KERKDIENSTEN

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

3 december
10.00 uur
dr. T.G. van der Linden
A. Woudenberg
1. Diaconie; 2. Kerk

1e Advent
m.m.w. Onno van Dijk

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

10 december 10.00 uur
ds. L Rasser uit Amsterdam
H. van Amerom
1. Diaconie; 2. Kerk

2e Advent

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

17 december 10.00 uur
dr. T.G. van der Linden
C. Verschoor
1. Diaconie; 2. Kerk

3e Advent, Avondmaal,
Bevestiging
m.m.v. Annet & Arno

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

24 december 10.00 uur
dr. T.G. van der Linden
W.J. Cevaal
1. Diaconie; 2. Kerk

4e advent

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

24 december 22.00 uur
dr. T.G. van der Linden
W.J. Cevaal
1. Diaconie; 2. Kerk

Kerstavond
m.m.v. Beach Pop Singers
en Annet & Arno

Maandag
Voorganger
Organist
Collecten

25 december 10.00 uur
dr. T.G. van der Linden
H. van Amerom
1. Diaconie; 2. Kerk

1e Kerstdag
m.m.v Minouska van der Sloot
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Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

31 december 10. 00 uur
dr. T.G. van der Linden
H. van Amerom
1. Diaconie; 2. Kerk

Zang- & Dankdienst
m.m.v. Sixpack

Zondag
Voorgangers
Collecten

31december 17.00 uur Oudejaarsdienst In de Agatha Kerk
ds. T.G. van der Linden en pastoor B. Putter
Raad van Kerken

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

7 januari
10.00 uur
dr. T.G. van der Linden
H. van Amerom
1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

14 januari
dr. T.G. van der Linden

Nieuwjaarsbegroeting
m.m.v. Wout Age op gitaar
en zang door Onno van Dijk

1. Diaconie; 2. Kerk

Oecumenische Diensten in het Huis in de Duinen
Vrijdag
8 december 10.00 uur
verzorgd door de RK Kerk
Vrijdag
22 december 10.00 uur
mw. A.H. Joustra-Brokmeier
Kerstviering
Oecumenische Diensten in Nieuw Unicum
Zaterdag
2 december
10.45 uur
Zaterdag
16 december 10.45 uur
Oecumenische Diensten in Huize Bodaan
Maandag
18 december 16.00 uur
Agenda
7 december
15 december
17 december
21 december
2 januari

dhr. W. van den Bos
mw. M. Wassenaar-Nijhuis
Kerstviering
dr. T.G. van der Linden
Kerstviering

Kerkenraadsvergadering
in Consistorie
Kerstconcert Beach Pop Singers in Kerk
Classic Concerts
in Kerk
Ouderen Kerstviering
in Kerk
Kopij kerkblad inleveren
15

om 19.00 uur
om 19.30 uur
om 15.00 uur
vanaf 13.30 u

Bloemengroet
De bloemen zijn met een hartelijke groet van de Protestantse
gemeente Zandvoort/Bentveld naar de onderstaande gemeenteleden
gegaan:
5 nov
12 nov

mevr. Dorst-Looijer
Herman Heijermansweg 113
dochter mevr. Molenaar-Lammers te Haarlem

12 nov
19 nov
19 nov
26 nov

fam Paap
mevr. Judith Kerkman
dhr. Cor IJspeert
dhr. en mevr. Blom

Fahrenheitsstraat 54
Burg Beeckmanstraat 36
Darwinhof 49
van Lennepweg 197

Met een hartelijke groet, Mariëtte Rikken

Van Harte Gefeliciteerd
16 december is het echtpaar Brugman, Brederodestraat 66, 50 jaar getrouwd
28 december is het echtpaar Blom, van Lennepweg 197, 50 jaar getrouwd
Mechteld Reijnders-van Till

Bedankje
Wij gaan per 1 december verhuizen.
Ruim 13 jaar ben ik, Miranda van Diest, lid geweest van de Protestantse
Gemeente Zandvoort en ook zijn onze beide kinderen gedoopt, Iza en Mette
van Dam.
Wij hebben het altijd goed naar ons zin gehad en willen de kerk en alle lieve
mensen die wij daar hebben ontmoet heel hartelijk bedanken.
Wij wensen iedereen heel veel gezondheid toe en zullen zeker Zandvoort als
toerist blijven bezoeken.
Met vriendelijke groet,
familie van Dam - van Diest, Wilhelminaweg 7

Dank voor de Bloemen
Lieve mensen,
Wat heeft het ons goed gedaan juist op zondag voleinding de bloemen te
mogen ontvangen vanuit de kerk. Naar omstandigheden gaat het goed met
ons, alleen alles gaat langzaam, waardoor we de kerkdienst niet meer kunnen
halen. We zijn dankbaar dat we nog samen verder mogen gaan.
Hartelijke groet, Jan en Aty Blom
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Dank voor het meeleven
Ik heb wel eens in de Adventstijd in het praatje met de kinderen gehad over
mantelzorg. Dat je als gemeente de warme mantel om iemands schouders
bent. Ik heb deze mantel de afgelopen tijd als een warme deken ervaren. Na
alle ziekenhuisperikelen in ons gezin is er zoveel hulp en belangstelling
geweest, dat doet een mens goed. Dank u wel! Ik hoop binnenkort weer fit
genoeg te zijn om deze mantel door te mogen geven aan hen die het nodig
hebben. Maar voor nu wens ik u namens mijn gezin gezegende Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar.
Yvonne Bijster

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.

Mutaties ledenbestand
OVERLEDEN:
- Mevr. M.P. Molenaar – Lammers, Herman Heijermansweg 73
- Mevr M.J. Paap – Terol, Herman Heijermansweg 73
VERHUISD:
- Mevr. C.J. Blokland – de Jager, Cort van der Lindenstraat 12 naar Almere
- Fam. van Dam- van Diest, Wilhelminaweg 7 naar elders
UITGESCHREVEN:
-dhr. Jb Kerkman, Darwinhof 29
-mevr. O. van der Mije, Passage 3 F25
INGEKOMEN:
- Dhr. en Mevr R. Bakker – de Jager, Dr.C.A.Gerkestraat 4, vanuit Den Haag
- Mevr. S.N. Faber – van Oosterom, Duindoornlaan 25, Bentveld, vanuit
Heemstede
Met vriendelijke groet, Wim Veldhuizen
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Op vrijdagavond 15 december om 19.30 uur geven The
Beach Pop Singers een kerstconcert in de Protestantse kerk
op het kerkplein.
De avond zal gevuld zijn met een zeer gevarieerd
programma. Uiteraard zingen The Beach Pop Singers zelf hun mooiste
kerstnummer en dit geheel wordt aangevuld met gitaarspel van Bas Romijn en
eigentijdse dans door een dansgroep. The Beach Pop Singers zingen
traditionele en moderne kerstliederen onder leiding van dirigent Arno
Westerburger en Pianist Bobo Bencher. Bij binnenkomst wordt u een heerlijk
kopje koffie aangeboden, uiteraard met iets lekkers en tijdens de pauze wordt
u verwend met een glaasje glühwein met wederom iets lekkers. Als klap op de
vuurpijl zal de Kerstman zelf aanwezig zijn bij ons concert. Deze heeft voor alle
kinderen een kleine verrassing bij zich. De kerk is inmiddels heringericht met
comfortabele stoelen en er komen tafeltjes te staan zodat u op een
ongedwongen manier kunt genieten van ons concert. Kaartjes kosten 10 euro
voor volwassenen en 8 euro voor kinderen tot 12 jaar en zijn te koop bij de
Bruna in Zandvoort, Jose Vonsee telefoonnr. 0623839337 en op de avond zelf
aan de deur vanaf 19.00 uur.

Uitnodiging Kerstviering Ouderen
De voorbereidingen voor de Kerstviering voor oudere
gemeenteleden op donderdag 21 december zijn al in volle
gang. De viering begint om 13.30 uur. Het programma ziet er veelbelovend en
gezellig uit. Zoals elk jaar hopen we op een gezellige en sfeervolle viering.
Waar ook de gelegenheid is om onder het genot van een hapje en een drankje
elkaar te ontmoeten. De dominee zal een overdenking houden, er is zang,
gedichten en……….Nee, dat vertel ik nu niet. Dat blijft nog even een verrassing.
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen of deze niet gekregen hebben
omdat u de respectabele leeftijd van 75+ nog niet bereikt heeft, maar wel
graag wil komen, schroom dan niet en meldt u aan bij Marijke van Wonderen.
In verband met de inkoop verzoeken wij u om zich voor 17 dec op te geven bij
Marijke van Wonderen, tel: 06-144-01-006, klussenbuszandvoort@gmail.com
Wilt u deze dag opgehaald worden dan kunt u contact opnemen met Ankie
Joustra na een kerkdienst of op tel: 023-5715155, zij regelt het vervoer voor
deze middag. Mocht u een of meerdere gemeenteleden met de auto kunnen
ophalen dan hoort zij dit ook graag. U komt toch ook??????
Yvonne Bijster
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Het Goede Uur
Woensdag 29 november werd het 15-jarig jubileum van het
Goede Uur gevierd.
Het bestuur is druk bezig geweest om er een fijne feest-middag van te maken
en dat is goed gelukt. Alles was tot in de puntjes verzorgd. Natuurlijk heerlijk
traktatie, waarbij de advocaat met slagroom niet mocht ontbreken.
Mevr. Wil Gorter van het Hoedenmuseum “Zet hem op” uit Andijk verzorgde
de show. Ze had een bus vol met hoeden meegenomen en wist daarmee de
dames prima te vermaken. Hoe komt een mens op het idee? Zelfs de zaal was
in feeststemming met de mooie nieuwe stoelen. Ze staan “prachtig en zitten
heerlijk” was de mening van de aanwezige dames, die genoten hebben van
een heerlijke middag.
Onze volgende activiteit is de Kerstviering, die gehouden wordt op woensdag
20 december om 13.00 uur. We beginnen weer met de bij ons gebruikelijke
Broodmaaltijd, kosten leden €7,-. Graag vooraf opgeven bij Elly Furth
tot 13 december, tel: 571 58 15. Jeugdhuis vanaf 12.30 uur open.
Namens het bestuur Froukje Paap-van de Mije

Het is alweer een tijdje geleden dat we u
via het kerkblad op de hoogte hebben
gebracht van wat er bij Stem in de Stad
gebeurt. Dag in en dag uit komen er soms
wel honderden mensen bij ons over de
vloer. Gasten voor het Aanloopcentrum
die even ‘op verhaal komen’ (en daarbij een kop koffie krijgen dankzij de
pakken koffie die in veel kerken worden verzameld voor Stem in de Stad),
leerlingen voor het Nieuwe Wereldhuis, mensen met schulden voor een
afspraak met hun schuldhulpmaatje, dak- en thuislozen die een gratis warme
maaltijd nuttigen en vele vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor
mensen in nood in Haarlem.
We proberen zoveel mogelijk ‘present’ te zijn. De ontmoeting aan te gaan,
open, zonder oordeel en met ruimte voor dat wat er bij de ander speelt. Dat is
best lastig, want daarmee stel je je kwetsbaar op. Je kunt geraakt worden.
Voor ons zit daar de kern van ons diaconale handelen. Het is niet in eerste
instantie zorg voor mensen in nood van boven af, maar naast mensen. We
leren van elkaar. Ik leer van de gast in het Aanloopcentrum die mij over zijn
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leven vertelt, zijn vallen en opstaan, telkens weer, zijn machteloosheid en
(hervonden) levenskracht. Zijn machteloosheid raakt aan de machteloosheid
die ik ook ervaar. Daarin zijn we gelijk en dat kunnen we delen, hoe we met die
machteloosheid omgaan. Soms doen we dat door samen een kaarsje aan te
steken in onze mooie kapel. Op weg naar kerst leven we toe naar de geboorte
van Jezus, een kwetsbaar kind én zoon van God. In ieder mens, en juist in de
meest kwetsbare mensen zien we beelddragers van God. Zó kijkend verandert
mijn blik en ontmoet ik een glimp van de Eeuwige in de mensen die ik bij Stem
in de Stad ontmoet.
De winterperiode is weer begonnen, dit houdt in dat onze gasten zonder vaste
woon- en verblijfplaats vragen om slaapzakken. Mocht u een slaapzak over
hebben, wij zijn er erg blij mee en delen ze uit aan wie ze nodig hebben. U kunt
ze iedere middag tussen 14 en 16 uur (ook in het weekend) afgeven in ons
Aanloopcentrum, Nieuwe Groenmarkt 22. Alleen schone en hele slaapzakken. Er
is geen vraag naar dekens.
We zijn heel blij met alle koffie, naast koffie zijn lekkere koekjes, ter afwisseling
van onze kaakjes ook zeer welkom.
In het Haarlems Nieuwsblad (een huis aan huisblad) staat sinds enkele weken
iedere week een column van één van de teamleden van Stem in de Stad en
eens per maand een artikel.
Met hartelijke groet, namens Stem in de Stad, Jody van der Velde.
(jodyvandervelde@stemindestad.nl)

Vanuit de Diaconie
In de maand oktober heeft Diaconie vergaderd over twee projecten die door
de Diaconie financieel ondersteund worden. Pebbles wordt jaarlijks met een
bedrag van € 750,- ondersteund en de Stichting Barodia met een jaarlijks
bedrag van € 300,-- De donatie aan het Pebbles project gaan wij
terugbrengen naar een jaarlijkse donatie van €500,--, in overleg met Rachel
Ward gaat zij dit bedrag verdelen over 3 kinderen. In onze laatste mail
correspondentie heeft zij toegezegd dat er binnenkort een update komt.
Onze maandelijkse bijdrage aan de Stichting Barodia gaan wij d.m.v. collecte
doelen ondersteunen en geen vast bedrag meer per maand. Indien er meer
inkomsten beschikbaar komen is het mogelijk een extra donatie te doen dit
geldt voor zowel het Pebbles project alsmede Barodia.
Deze maand overzicht van collecte opbrengsten over periode juli november.
In de maand december willen wij uw aandacht voor de jaarlijkse collecte:
Kinderen in de knel, voor 24 december a.s. (Kerstnachtdienst).
20

De collectedoelen voor de maand december zijn:
Zondag 3 december: Stichting de speelgoedvijver de lachende kikker
Zondag 10 december: Voedselbank Haarlem
Zondag 17 december: Stichting Vrienden van Nieuw Unicum
Zondag 24 december: Kerk in actie, kinderen in de knel, beide diensten
Zondag 25 december: Diaconie algemeen
Zondag 31 december: Diaconie algemeen
Zondag 7 januari
: Bloemenfonds
INKOMSTEN DIACONIE OVER JULI-NOVEMBER 2017
2-7-2017
9-7-2017
16-7-2017
23-7-2017
30-7-2017
6-8-2017
13-8-2017
20-8-2017
27-8-2017
10-9-2017
17-9-2017
24-9-2017
1-10-2017
8-10-2017
15-10-2017
22-10-2017
29-10-2017
5-11-2017
19-11-2017
26-11-2017
Huis in de Duinen

Collecte
Collecte
Collecte
Collecte
Collecte
Collecte
Collecte
Collecte
Collecte
Collecte
Collecte
Collecte
Collecte
Collecte
Collecte
Collecte
Collecte
Collecte
Collecte
Collecte
Collecte

€ 57,35
€ 41,95
€ 39,60
€ 47,65
€ 60,65
€ 52,39
€ 45,60
€ 39,30
€ 53,50
€ 66,90
€ 83,10
€ 33,60
€ 27,85
€ 44,20
€ 68,75
€ 119,95
€ 42,00
€ 40,95
€ 40,15
€ 90,55
€ 27,10
Anne - Marijke Alblas,
Penningmeester Diaconie

Vanuit de Kerkenraad
Wegens de werkzaamheden t.b.v. de herinrichting van de kerk is de
kerkenraadsvergadering van 26 oktober geannuleerd en heeft het moderamen
de lopende zaken afgehandeld, waaronder de (her)bevestigingen op 17 dec.
Scriba Hanneke Reitsma
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Afgelopen diensten
Zondag 5 november ging ds. Teunard van der Linden voor.
Na twee weken in het Jeugdhuis gekerkt te hebben, namen we deze zondag de
kerk na de herinrichting weer in gebruik. Het was even wennen,
garderobekapstokken in de kerkzaal, mooie gewassen gordijnen, de vloer mooi
donker gelakt en goedzittende stoelen (schoongemaakt, bijgeverfd en met
nieuwe doppen). Voorin de kerk zijn minder stoelen geplaatst, zodat er meer
ruimte is voor het liturgisch centrum en de avondmaalstafel dichter bij de
mensen staat. Ook bij de stiltekapel is openheid en ruimte betracht door een
kortere rij stoelen en opengelaten ruimte. Dit stimuleert tevens om meer
voorin de zitten. Teunard nam ons met een diapresentatie mee naar het
interieur in diverse eeuwen en op diverse plaatsen, waaruit duidelijk werd dat
het zitten in de kerk lange tijd niet vanzelfsprekend was. Er werd ook gestaan
en gelopen, door mens en dier (hondjes). Na de dienst was er koffie met een
feestelijk taartje en werd er druk nagepraat over alle veranderingen.

Zondag 12 november hadden we een oecumenische dienst met diaken Gert
Jan van der Wal en dominee Teunard van der Linden als voorgangers. Het
oecumenische jaarthema ”Wegen van Navolging” werd verder uitgediept. Dit
keer aan de hand van het onderwerp ‘goede voorbeelden’.Het was fijn de kerk
zoveel voller te zien en diaken Van der Wal hield een duidelijke preek. Het
nieuwe interieur viel in de smaak.
Zondag 19 november ging dominee Stobbelaar uit Driehuis voor.
Zondag 26 november herdachten we onze overleden gemeenteleden van het
afgelopen kerkelijk jaar. De namen werden genoemd en gepresenteeerd op de
beamer met een mooie natuurfoto op de achtergrond. De preek ging
toepasselijk over Psalm 43: ‘Hoop op God en gij zult leven’. Na afloop konden
de nabestaanden de gedachtenissteen en een witte roos meenemen. Het was
een indrukwekkende en emotionele dienst. Velen van ons dachten terug aan
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een jaar geleden, toen Jan Blom in
kritieke toestand naar het ziekenhuis
werd vervoerd. Aty en Jan kregen
toepasselijk de bloemen uit de kerk!
Door een misverstand is de naam van
Bram Pasman niet genoemd bij het
herdenken van de overledenen, zoals
met zijn vrouw Joke was
afgesproken. Hij werd begraven
vanuit de Dorpskerk. In overleg met
Joke heb ik zijn naam alsnog
toegevoegd aan de lijst van overledenen.
Scriba, Hanneke Reitsma

Lijst overleden gemeenteleden in het afgelopen kerkelijk jaar
dhr. Arie Jan Hollenberg
mevr. Heiltje Wierts
mevr. Lijna Cornelia van Gelder
mevr. Teuntje Terol-van den Bor
mevr. Christina Cornelia Ras-Boonstoppel
dhr. Bram Pasman
mevr. Alida Johanna Kerkman
mevr. Cornelia Beatrix Koper-Brugman
mevr. Henriëtte Wilhelmine Arnoldine Bredtvan Spengler
mevr. Cornelia Trijntje Aal
mevr. Petronella Blaauw-Rijneveld
mevr. Cornelia Molenaar-Sukkel
mevr. Adriana Maria Damhoff-Baris
mevr. Christina Johanna Elisabeth DrenthClasie
mevr. Margje Molijn-van den Hoek
mevr. Fijnanda Frank-Kroon
dhr. Bryan Miguel Esajas
mevr. Maria Cornelia Rouss
mevr. Maria Petronella Molenaar-Lammers
mevr. Margaretha Johanna Paap-Terol
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02-02-1939
25-06-1938
29-10-1914
24-08-1920
28-08-1918
16-05-1941
23-11-1920
02-05-1942
16-08-1930

12-11-2016
14-11-2016
24-11-2016
14-12-2016
23-12-2016
28-12-2016
25-01-2017
28-01-2017
10-02-2017

15-05-1930
11-04-1929
05-08-1933
13-04-1941
06-04-1931

23-02-2017
17-03-2017
11-05-2017
23-06-2017
21-07-2017

25-12-1922
21-07-1925
29-07-1971
24-09-1931
26-02-1928
10-01-1931

04-09-2017
08-09-2017
23-09-2017
10-10-2017
01-11-2017
06-11-2017

Muziek op de zondagmiddag
Iedere laatste zondagmiddag van de maand om 16.00 uur, Oosterparkstraat 44
Zandvoort, Toegang GRATIS. In december vervalt het optreden.
Presentatie: Onno van Dijk; Techniek: Wout Age
Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten
Zondag 17 december Pianorecital
Door Daniël Wayenberg en Martin Oei
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 20 december 13. 00 uur
Kerstviering

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
Het banknummer van 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 voor de maand december 2017
Vrij
Zat
Zon
Maan
Dins
Woe
Don

1
2
3
4
5
6
7

Jeremia 25
Psalm 19
Jesaja 5
Jesaja 5
Jesaja 5
Jesaja 5
Jeremia 25

15-26

Straflijst
Duidelijke taal
Zorgzame vriend
Afloop
Brand
Angstbeeld
Geen ontkomen aan

Vrij
Zat
Zon
Maan
Dins
Woe
Don

8
9
10
11
12
13
14

Jeremia 26
Jeremia 26
Jeremia 27
Jeremia 27
Jeremia 28
Jeremia 29
Jeremia 29

1-9
Slecht nieuws
10-24 Wat doe je met de boodschapper?
1-11
Tuig 11
12-22
Profeten gezocht
1-17
Onbreekbaar ijzer
1-9
Bid voor de stad
10-23
Briefwisseling

Vrij
Zat
Zon
Maan
Dins
Woe
Don

15
16
17
18
19
20
21

Jeremia 29
Jesaja 34
Jesaja 35
Jeremia 30
Jeremia 30
Jeremia 31
Jeremia 31

24-32
1-17
1-10
1-11
12– 31:1
2-14
15-22

Dreigbrief
Een zwaard aan de hemel
Bloei
Geen onevenredige straf
God vergeet zijn volk niet
Feestelijke toekomst
Hoopvol

Vrij
Zat
Zon
Maan
Dins
Woe
Don

22
23
24
25
26
27
28

Jeremia 31
Jeremia 31
Titus 1
Titus 2
Titus 3
Jeremia 32
Jeremia 32

23-30
31-40
1-16
1-15
1-14
1-15
16-25

Keer ten goede
Nieuw verbond
Profielschets
Samenleven
Betrouwbare boodschap
Koopcontract
Gebed van Jeremia

Vrij
Zat
Zon

29
30
31

Jeremia 32
Jeremia 33
Jeremia 33

26-44
1-11
12-26

Herstel
Feestgedruis
Gelukkig Nieuw Jaar

1-7
8-17
18-24
25-30
27-38
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