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Van de redactie
Op de voorkant van dit kerkblad treft u een Aquarel van Johannes Josseaud
(1880-1935) aan, gemaakt in 1925 en door Edwin Keur geplaatst op faceboek.
Deze is aangereikt door de oud-redacteur Pieter Joustra.
Dit jaar was er opnieuw Kerstversiering in de kerk,
waaronder de Kerstboom en nieuw de Kerststal, door
Ed van Wonderen gemaakt. Allen, die een steentje in
deze drukke weken hebben bijgedragen, hartelijke
dank.
Twee herten hebben zich ook te goed gedaan aan een
maaltje viooltjes en een mannetje ligt nog na te
genieten. De foto’s in deze uitgave zijn door meerdere
mensen gemaakt, dank voor het doorsturen.
Helaas hebben we een selectie moeten maken.
We wensen u allen een gezegend jaar toe, in
vertrouwen op onze Heiland,
wat ook de toekomst ons brengen zal.
Hanneke, Teunard en Marijke
Sluitingsdatum voor kopij voor de maand februari 2018 is op dinsdag 30 januari
uiterlijk 19.00 uur. Inleveradres: email: hanneke.reitsma@kpnplanet.nl
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Van onze domine
Meditatie
De laatste tijd ben ik vaker met de Psalmen in de weer. Ik weet niet precies
waarom. Waarschijnlijk omdat in het boek der Psalmen héél het menselijke
bestaan, in al zijn facetten van dankbaarheid en vertrouwen, verzet en
overgave, onmacht en hulpeloosheid aan de orde komt. Herkenbaar voor ons,
inspirerend, troostend en opbeurend. De kerkvader Augustinus noemde de
Psalmen eens ‘de longen van het geloof’. Dus hebben de Psalmen een streepje
voor. Een enkele Psalm, zoals dit keer Psalm 84, kan ook prima je dag
begeleiden. De Psalmen bieden bij uitstek ‘een woord voor elke dag’.
Een van rake dingen in Psalm 84 is het ‘roepen met mijn hart en mijn lijf om de
levende God’. Ook ons lijf bidt mee! Roepen tot God – bidden, daarin is niet
alleen mijn geest en verstand aan het werk. Daar komt heel mijn lijf, heel mijn
lijfelijke bestaan in mee. Denk aan een hernia. Wij hebben niet een lichaam.
Wij zijn geest én lichaam. Het lichamelijke hangt er niet bij, maar is door God
zelf geschapen. In een Afrikaanse eredienst weten ze ook wat God loven is met
je lijf. Soepel en ritmisch. Het is goed de HEER te loven (en gezond bovendien)!
Prachtig vind ik ook altijd weer ‘de mus en de zwaluw’ in dit lied. Prachtig en
herkenbaar. Veel mensen zijn bescheiden van aard en terughoudend. Willen
zichzelf niet opdringen. Zijn als de mus, anders de zwaluw, die met zijn sierlijke
vlucht en kunstige nest de aandacht op zich vestigt. Bij Gods altaren is ruimte
voor beide. Vogels van
diverse pluimage nestelen
rond zijn hof, zonder dat er
bij de Eeuwige aanzien des
persoons is.
Dan ‘het dal van dorheid –
dat verandert in een oase.’
Zo mag je het soms
meemaken in je leven.
Als je ‘goed’ weet te lijden,
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als het lijden dat je meemaakt je loutert en sterk maakt, komt iets van
genoemde oase in beeld. Door wilskracht, wijsheid en acceptatie verliezen de
dingen hun scherpe kanten en vind je ‘water in de woestijn’, ‘zegen als
overvloedige regen’.
De Psalm spreekt ook over God als zon en als schild. Twee krachtige beelden
van wat zijn liefde en bescherming voor ons betekenen.
Ik noem bij de ingang van het nieuwe jaar tot slot graag nog vers 11: ‘beter
één dag in uw voorhoven, dan duizend dagen daarbuiten.’ Zie, hoe in het
tweede versdeel alle woorden met een d beginnen (alliteratie). De tekst is
prachtig vertaald. Wat moeten wij aan met ‘duizend dagen daarbuiten’?
Ik verkeer liever op de drempel van Gods huis. Eén dag op de drempel van
Gods huis is beter dan duizend dagen daarbuiten. Ik hoop dat wij het de
psalmist nazeggen op de drempel van een nieuw jaar. Dat wij ons vast
voornemen één ding niet te verzuimen: de samenkomst van de gemeente. Het
verkeren in Gods huis. De christelijke eredienst. Het is goed en zelfs beter, zegt
de dichter, de gang naar Gods huis te blijven maken, al hebben wij duizend
andere ambities en interesses.
‘Ik ben zo vrij om naar de kerk te gaan’! zo heb ik voor mijzelf Psalm 84
vertaald. Naar de kerk gaan was vroeger misschien een sleur, het is in de

huidige tijd een vorm van vrijheid. Een bewijs van vrijheid. Ik ben zo vrij om
naar de kerk gaan – no matter wat anderen doen of vinden. Wat het zwaarst
is, de ontmoeting met God, laat ik ook het zwaarst wegen. De duizend dagen
elders zijn geen verloren tijd, maar worden mij bovendien geschonken.
Ds. Teunard van der Linden
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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.

Lied van de maand Februari: Lied 285
In Memoriam
Vrijdag 22 december is thuis overleden Anneke Volkertsvan den Heuvel, in de leeftijd van 87 jaar. Vlak voor haar
overlijden woonde zij nog het Goede Uur bij, waar deze
foto is genomen, en het ouderenkerstfeest. Anneke
werd geboren in Hilversum op 27 november 1930, als
derde kind in een gezin met vier kinderen. Het gezin trok naar Bentveld toen
haar vader daar bovenmeester werd op de Tijo van Eeghenschool. Eind 1953
trouwde Anneke, 23 jaar oud, met Ruud Volkers. Zij kregen vier kinderen,
waarvan er twee overleden (Arend in 1978 en Joke in 2003). Haar man Ruud
Volkers, die in Indonesië opgroeide en o.a. actief betrokken was bij de sport in
Zandvoort, overleed in 1999. Het verlies van haar man en twee kinderen was
een bron van verdriet voor Anneke en de familie. Tegelijkertijd legde zij een
enorme dapperheid, veerkracht en levenslust aan de dag. In het huis aan de
Koninginneweg 23, waar haar vleugel in de kamer stond, heeft Anneke 59 jaar
gewoond. Van hieruit wandelde zij naar het dorp, vrienden en bekenden, de
zang en naar de kerk. In de kerk deed zij o.a. mee met koffieschenken.
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Ook bespeelde zij de piano in Huis in de Duinen. Muziek maken en schilderen
waren twee grote hobby’s. Met een opwekkend woord en een luisterend oor
was zij aanwezig in ons midden, vanouds komend uit de Gereformeerde kerk.
Wij leven mee met wie haar nu missen.
De dankdienst voor het leven van Anneke heeft plaatsgevonden in de
Dorpskerk op 28 december, met de woorden van Psalm 107. Wij missen in
Anneke een betrokken, actief en trouw gemeentelid en mensenkind. Haar
gedachtenis zij tot zegen.
Teunard van der Linden

Gebed Voor Het Nieuwe Jaar
Mag de kracht van uw Liefde
ons zegenen op onze weg,
ons behoeden en bewaren.
Uw liefde zal ons geen geweld aandoen.
Mag de kracht van uw Liefde
ons zegenen in het nieuwe jaar,
ons hoop en troost geven.
Uw liefde die zich altijd weer
naar ons mensen.
Mag de kracht van uw Liefde
ons verwarmen en inspireren.
Mag zij sterker worden
dan afbrekende machten
van oorlog, geweld en dood.
Mag de kracht van uw Liefde
ons zegenen en ons vertrouwen versterken
dat Liefde onze bestemming is
en dat U in die Liefde
levend aanwezig bent
en uw aandacht richt op ons.
Amen
Marinus van den Berg
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Zomaar in Zandvoort
Toen ik predikant werd in Zandvoort, maakte ik al snel kennis met het gezegde
‘In Zandvoort kan alles’. Een variante versie luidt: ‘Zandvoort is een republiek.’
Zo maak je in Zandvoort van alles mee. Ik noem een doopaanvraag voor een
doop in zee, mensen die willen trouwen op het strand, het spontaan
organiseren van alles, kamperen rond de kerk en het lustig zingen van allerlei
liederen buiten het Liedboek om. Never a dull moment. We do what we like to
do. Afgelopen zondag trof ik bij binnenkomst in de kerk twee honden aan, als
ik het goed gezien heb: boxers.
Twee maten groter in ieder geval dan het
hondje van de koster, onze trouwe Sammy.
De honden gedroegen zich rustig en
snuffelden rond bij de avondmaalstafel. Wat
hun aard is. Okay. Ze verkennen een nieuwe
omgeving. Zolang ze geen sporen nalaten…
Even hier kijken, even daar ruiken. Bon. Pas
de problème.
Ik was toch licht nerveus en gespannen. Heb al te vaak een hond tegen me op
gehad op huisbezoek. En daar sta je dan in je zondagse pak. Okay, dacht ik,
rustig aan. Dit is Zandvoort. De ark van Noach.
De boxers maakten maatjes met Sammy. Ik schudde hun baasje de hand, die
zich keurig aan mij voorstelde. Hij had al een paar keer achterin de kerk
gezeten tijdens de dienst. Met beide honden. Dat had ik dan weer niet gezien.
Dat de honden zo mak waren, lag aan het feit dat hun baasje hondentrainer
was, zoals hij vertelde.
Ik toch nog wat onwennig. Had op de beamer bij de her ingebruikname van de
kerk honden op oude schilderijen in kerken van de 17e eeuw laten zien. Maar
dat is een stuk veiliger dan in het echt. Maar ja, Zandvoort, hè. Daar kun je
levend toneel verwachten. Daar kan alles. Daar hoef je van niets op te kijken.
Zandvoort is een republiek. Dat werd weer eens bevestigd.
Straks zitten hier meer honden in de kerk dan mensen. Scheppingstheologisch
zijn daartegen geen overwegende bezwaren. Mens en dier delen in Gods heil
voor héél de schepping. Toch hoop ik vurig dat er veel mensen blijven komen.
In de maand december ontvingen we in totaal meer dan 1100 mensen in de
kerk. Dat is hartverwarmend.
We zien beide nieuwe vrolijke viervoeters mogelijk nog eens terug. Het is maar
dat u het weet. In Zandvoort weet je het nooit.
Teunard van der Linden
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Naar Harlingen
Over een week of zeven hoop ik, na zes jaar als predikant in Zandvoort actief
te zijn geweest, de oversteek te maken naar Friesland, naar de Protestantse
Gemeente Harlingen, die in de afgelopen tijd een beroep op mij heeft
uitgebracht. Een beroep dat ik heb aangenomen. Zo komt er een einde aan zes
mooie jaren in Zandvoort, waar ik mij vanaf dag één heb thuis gevoeld, vele
hartelijke contacten mocht opdoen en heb onderhouden, ook binnen de
oecumene en in kringen buiten de kerk. Natuurlijk was ook het voor het
voetlicht brengen van het verhaal van Joods Zandvoort een bijzonderheid in de
afgelopen jaren. De aandacht daarvoor vindt inmiddels buiten mijn
inspanningen plaats, precies zoals ik gewild had.
In Harlingen wacht een gemeente met meer dan
tweeduizend leden en liggen weer nieuwe kansen en
uitdagingen. De gemeente wil graag een aantal taken tot
uitvoering brengen (o.a. verjonging en vernieuwing) en
heeft daarvoor een beroep op mij gedaan, ‘kom over en
help ons’. Ik heb niet zelf gesolliciteerd. De
beroepingscommissie heeft mijn gevonden, de
ledenvergadering mij verkozen met 98,5% van de
stemmen. Dat is een hele mooie basis.
Harlingen is een van de Friese Elf Steden, net zo groot als Zandvoort ongeveer
en eveneens een kustplaats, met een levendige haven. De christelijke kerk
vond in Harlingen al in de 8e eeuw voet aan val. De huidige Grote Kerk (een
van de drie kerken in mijn nieuwe standplaats) staat op een terp, waar in het
jaar 777 al een kapel stond. De Grote Kerk is ook echt groot en telt meer dan
duizend zitplaatsen,
over drie verdiepingen.
We praten over de
hoogste kansel van
Friesland. De organisten
uit Zandvoort willen er
ook vast een keer
komen spelen.
Zo tekent zich mijn weg
in het ambt af, op weg
naar mijn vierde
gemeente, na 16 jaar
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Kennemerland. Het zal in het begin best even wennen zijn in het hoge
noorden, zonder het vertrouwde Zandvoort en zonder het Visserpad.
Maar ‘kiezen is toekomst maken’ (prof. v.d. Berg). Je zet er je schouders onder
en zult er de kracht toe ontvangen. De gemeente biedt een pastorie aan,
waarin ik mijn intrek zal nemen zodra deze is opgeknapt. In het volgende
kerkblad volgt het adres. Het afscheid van Zandvoort staat gepland op zondag
18 februari. Ik sluit Zandvoort diep in mijn hart als ‘doe-gemeente’, uniek in
zijn soort, waarin ik de vreugde van het ambt mocht hervinden en met heel
veel plezier heb mogen werken.
Teunard van der Linden

Van de voorzitter
Op 4 januari heeft de kerkenraad een extra vergadering belegd i.v.m. het
vertrek van ds. van der Linden naar Harlingen.
Voor de vergadering van start ging werd de voorzitter van de kerkenraad
gekozen. Na een rustperiode van ruim 11 maanden heb ik mijzelf opnieuw
beschikbaar gesteld voor deze functie. Ik dank de kerkenraad voor het
vertrouwen en ik hoop de gemeente te kunnen dienen in haar werk.
In deze vergadering is een comité gevormd, bestaande uit Ankie Joustra,
Marijke van Wonderen en mijzelf, dat zaken rondom de afscheidsdienst van
ds. van der Linden organiseert, die gepland staat op 18 februari in de
ochtenddienst. In deze dienst nemen we ook afscheid van Willem Jan Cevaal.
Uiteraard willen we ds. van der Linden een afscheidscadeau meegeven. Indien
u hiervoor een bijdrage wilt geven kunt u een bedrag storten op reknr. NL 15
ABNA 0565 836 889 t.n.v. Ontvanger Protestantse Kerk Zandvoort o.v.v.
Afscheidscadeau ds. v.d. Linden.
Ik wens u namens de kerkenraad een gezegend 2018.
Yvonne Bijster

Zondag 21 januari: oecumenische viering
De eerste oecumenische viering in het jaar 2018 mogen we al tegemoet zien
op zondag 21 januari. Pastoor Putter en ds. Van der Linden zullen dan samen
voorgaan. Het jaarthema voor dit jaar is: Ga met God en Hij zal met je zijn.
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De vier strofen van Lied 416, een geliefd lied inmiddels, zijn verdeeld over de
vier oecumenische vieringen van dit jaar. Voor deze zondag zullen dus een
aantal thema’s en gedachten uit het eerste couplet voor het voetlicht komen
in woord, lied en gebed. Liedboek, lied 416
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Afscheid van Nieuw Unicum
Op zaterdag 13 januari hoop ik mijn laatste dienst in Nieuw Unicum te
volbrengen. Ik kan niet met woorden uitdrukken, hoezeer deze diensten mij
geraakt en gezegend hebben. Het was een groot voorrecht, om in Nieuw
Unicum voor te gaan, de langste tijd samen met Henk Bartling achter het
orgel. De vrije expressie, het over en weer, het preken uit het hoofd, het zien
of iedereen meekomt en het uitdelen van brood en wijn, waren
bijzonderheden, die mij lang bij zullen blijven. Soms ‘lukte’ de dienst op Nieuw
Unicum beter dan in de Dorpskerk, waarschijnlijk
vanwege de directe communicatie en menselijke
nabijheid in de fijne stiltezaal.
Het is de bedoeling dat diaken Gert-Jan van der
Wal mijn taken zal overnemen. Hij zal hiertoe bij
mijn laatste keer alvast aanwezig zijn. ‘Nieuw
Unicum’ staat voor mij als geheel voor de
bijzonderheden, die de predikantsplaats van Zandvoort aantrekkelijk maken,
ook voor een nieuwe beroepskracht. Zandvoort is een gemeente met
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buitenplaatsen, waar het kerkelijk en ambtelijk goed werken en goed toeven
is, vanwege de menselijke nabijheid en diepe diaconale setting. Ik bedank alle
kerkgangers en gemeenteleden die deel uitmaken van de gemeenschap van
Nieuw Unicum, alsook Irene van Benthem, voor hun enthousiasme en
betrokkenheid in de afgelopen jaren. Voor alles wat wij mochten delen. Als ik
ergens geleerd en ervaren heb dat de zegen wederkerig is en niet door gebrek
verbroken wordt, dan in jullie midden!
Teunard van der Linden

Afgelopen diensten
Zondag 3 december ging ds. Teunard van der Linden voor. Wegens het
uitvallen van de verwarming werd de dienst met een korte preek uit het hoofd
en het zingen van een paar liederen binnen een half uur besloten.
Het 1e adventskaarsje werd aangestoken en een gedichtversje voorgelezen.
De solozang van Onno van Dijk, begeleid door Arjan Woudenberg op het orgel,
ging gewoon door. “Jesus bleibet meine Freude” en “Psalm 23 van Vondel &
Adriaan Schuurman” werden ten gehore gebracht. Na de dienst zochten we
snel de warmte in het jeugdhuis op.
Zondag 10 december ging ds. Leon Rasser uit Amsterdam voor. De
opgetrommelde kinderen staken eerst 2
kaarsjes aan en lazen de gedichtversjes voor
en gingen toen in het jeugdhuis kerststukjes
maken o.l.v. Annet Westerburger. Als slot
zongen we het “Lied van het Water”, wat bij
een havenpredikant past.
Zondag 17 december ging ds. Teunard van der
Linden voor. De dienst stond in het teken van
de herbevestiging van Ankie Joustra-Brokmeier
tot pastoraal ouderling en Ed van Wonderen
tot diaken. Yvonne Bijster werd, na elf
maanden rust, opnieuw bevestigd tot diaken.
In de preek kwam reeds het “Onze Vader” aan
de orde, daar Paus Franciscus bezwaar maakt
tegen de regel: “Leidt ons niet in Verzoeking”. Dit zou anders vertaald moeten
worden. Zoals “Behoedt ons, dat we niet in verzoeking raken”. God staat
volgens de Paus buiten het kwaad.
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Daarna vierden we met elkaar het Heilig Avondmaal en
sloten de dienst af met het gezongen “Onze Vader”
begeleid door Annet & Arno.
Zondag 24 december ging ds. Teunard van der Linden in de ochtenddienst
voor. Tijdens de mededelingen werd namens de kerkenraad bekend gemaakt
dat Teunard een beroep van de gemeente Harlingen heeft ontvangen en
aangenomen heeft.
Een (s)preker in hart en nieren gaat ons verlaten.
De afscheidsdienst is Deo Volente zondag 18 februari.
Teunard kwam er zelf in zijn preek op terug, dat er een tijd is
van komen en van gaan (Prediker 3). Na de dienst schoof hij
in het jeugdhuis van tafeltje naar tafeltje om met
gemeenteleden te praten.
In de kerstnachtdienst ging wederom ds. Teunard van der Linden voor. Er
waren aanzienlijk meer mensen dan in de ochtenddienst. De Beach Pop
Singers o.l.v. Arno Westerburger en begeleid op de vleugel
door Greet Vastenhouw, Annet & Arno, de Trompettist
Andries Martens en de organist Willem Jan Cevaal werkten
allen mee aan de geweldige dienst. Yvonne las een gedicht
van eigen hand voor. Na afloop was er Glühwijn en
chocolademelk.
Maandag 1e Kerstdag ging ds. Teunard van der Linden
voor en werkten Minouska van der Sloot, solozang, en
Henk van Amerom mee aan de dienst.
De kinderneven-dienst
werd geleid door
Nelleke Keur, waar vakantiegangers hun
kinderen met een gerust hart aan konden
toevertrouwen.
In de preek werden de lijnen van het oude en nieuwe testament
doorgetrokken. Jacob was zoekende naar een plek om te slapen(Gen 28)
evenals Jozef en Maria. Mirjam (de zus van Mozes) danste en Maria zong van
vreugde toen ze in verwachting was.
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Zondag 31 december ging ds. van der Linden
voor in een zang- en dankdienst en werkte
Sixpack en Henk van Amerom mee.
’s Avonds was er een oecumenische
oudejaars-dienst in de Agathekerk, waarbij
pastoor Bart Putter de gastheer was en ds. Teunard van der Linden over
Prediker mediteerde.
Hanneke Reitsma

Uitnodiging Stamppotmaaltijd
Maandag 5 februari willen we gezamenlijk een stamppotmaaltijd nuttigen.
Vanaf 17.00 uur bent u welkom in het jeugdhuis voor een drankje en om 18.00
uur willen we starten met de maaltijd. Na het eten houdt Teunard van der
Linden een inleiding over “Geloofsbeleving”, waarna we daarover kunnen
napraten. Iedereen uit de gemeente kan zich hiervoor opgeven bij Ankie
Joustra-Brokmeier, tel: 571 51 55, email: ankiebrok@planet.nl, graag voor
donderdag 1 februari i.v.m. inkoop goederen.
Werkgroep Pastoraat

KERKBALANS 2018 GEEF OM JE KERK
Half januari gaat de actie Kerkbalans weer van start, voor onze kerk in
Zandvoort.
Alle lidmaten en doopleden vanaf 21 jaar krijgen een brief in de bus.
Alle informatie over de kerk staat in de brief die in de envelop zit.
25 leden van onze kerk brengen de enveloppen rond en komen de
antwoordenveloppen bij u ophalen. Waarvoor ik ze heel hartelijk dank.
U kunt het de lopers makkelijk maken door het toezeggingsformulier zo snel
mogelijk in te vullen, in de antwoordenvelop te stoppen en klaar te leggen.
In verband met de mogelijkheid van een automatische incasso moet alles 4
februari ingeleverd worden bij de ledenadministratie in Utrecht.
Ik dank u heel hartelijk voor uw bijdrage dit jaar. Hoewel nog niet alle
bankafschriften binnen zijn, verwacht ik een opbrengst over 2017 van €58.000
Laat 2018 ook weer een goede opbrengst voor onze kerk in Zandvoort geven.
Rest mij nog u allen een heel voorspoedig 2018 toe te wensen.
Ankie Joustra-Brokmeier, kerkelijk onvanger
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Optreden fluitensemble in Nieuw Unicum
De meeste lezers hebben ons vast wel eens horen spelen:
Het fluitensemble o.l.v. Irene Oudewaal
Onlangs nog, op de laatste zondag van het kerkelijke jaar tijdens de kerkdienst,
waarin de overledenen van het afgelopen jaar herdacht zijn.
Wat veel lezers niet weten, is dat het een heel bijzonder clubje is. Irene is de
grote inspirator, die alle spelers op de één of andere manier enthousiast heeft
gemaakt voor het spelen van de blokfluit.
Zelf speelt Irene minstens 5 soorten blokfluiten: van piccolo
tot bas.
Naast optredens in de kerk speelt het fluitensemble minstens
eenmaal per jaar bij kerkdiensten in Nieuw Unicum.
Op vrijdag morgen 15 december heeft het fluitensemble op
de Brink van Nieuw Unicum gespeeld.
Gewoon kerstliedjes spelen voor iedereen, die het maar wilde
horen. De fluitklanken trokken een aantal bewoners aan, die hebben genoten
van de muziek. Door de laagdrempeligheid was er veel interactie met de
bewoners, die ons optreden zeer waardeerden.
Marijke Bosman- Paap
Ode aan het Fluitensemble
De redactie van het kerkblad vond nog onderstaand gedicht van Ida Gerhardt
over de fluit, passend bij de optredens van ons onvolprezen fluitensemble
tijdens onze zondag voleinding. Het oorspronkelijke gedicht uit bundel Het
veerhuis (1946) is nog wat langer. Hier volgen de eerste vier strofen:

De fluit
Ik ken op aarde geen geluid
zoo zuiverend als van de fluit,
een open landschap brengt het mij
jong in de tinten groen nabij,
- schaduw en licht gaan in en uit. -

Hoor, in de ebben schacht verdoken,
dit stroomen, donker en gebroken,
een oerklank stamelend bevrijd
een zingen in aanvankelijkheid
en dolen, prevelend gesproken.

Is het de oorsprong van het hout
dat zich nog besloten houdt
de boom, gevormd in ring na ring,
het loover in zijn fluistering,
het ruischen dat zijn wijd ontvouwt?

Een adem schiep de eerste mensch
en nu bezielt hij naar zijn wensch
dit hout - met rijzen en met dalen
formeert het tastend ademhalen
de tonen. Langs hun zuiv're grens.
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KERKDIENSTEN
Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

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

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

21 januari
10.00 uur
dr. T.G. van der Linden en Pastoor B.Putter
W. Stroman
Oecumenische viering
1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

28 januari
10.00 uur
dr. K.E. Bras
A. Woudenberg
1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

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

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

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

Heilig Avondmaal

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

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

Afscheidsdienst
1e 40-dagentijd

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

25 februari
10.00 uur
2e 40-dagentijd
mw. ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege
W. Stroman
1. Diaconie; 2. Kerk
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Oecumenische Diensten in het Huis in de Duinen
Vrijdag
12 januari
10.00 uur
verzorgd door de RK Kerk
Vrijdag
26 januari
10.00 uur
mw. A.H. Joustra-Brokmeier
Oecumenische Diensten in Nieuw Unicum
Zaterdag
13 januari
10.45 uur
Zaterdag
3 februari
10.45 uur
Oecumenische Diensten in Huize Bodaan
Maandag
15 januari
16.00 uur
Agenda
Don 4 jan
Don 11 jan
Don 11 jan
Woe 17 jan
Don 25 jan
Dins 30 jan
Don 1 febr

3 dec
10 dec
17 dec
24 dec
31 dec

dr. T.G. van der Linden
mw. M. Wassenaar-Nijhuis

dr. T.G. van der Linden
Avondmaal

extra Kerkenraadsvergadering in consistorie 19.45 uur
Werkgroep Pastoraat
in Consistorie 10.00 uur
Classis voorlichting Kerk2025 deel 3 in Purmerend 19.30 uur
Moderamen
in Bentveld
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
in Consistorie 19.45 uur
Kopij kerkblad inleveren
Classis vergadering
in Bloemendaal 20.00 uur

Bloemengroet
De bloemen zijn met een hartelijke groet van de Protestantse
gemeente Zandvoort/Bentveld naar de onderstaande
gemeenteleden gegaan:
mevr. R. Rudolphus
Jonkheer Q van Uffordln 60
dhr. S. Stobbelaar
Fahrenheitstraat 43
mevr. M. van Duyn-Schuiten Burg. Nawijnlaan 147
geen bloemen
dhr. L. Slag
Van Lennepweg 199
Met een hartelijke groet, Mariëtte Rikken

Van Harte Gefeliciteerd
5 februari is het echtpaar Balk, Sophiaweg 59, 55 jaar getrouwd
Mechteld Reijnders-van Till
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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. A. Volkers – van den Heuvel, Koninginneweg 23
INGEKOMEN:
Dhr. en mevr N. .Breunissen, Karel Doormanstraat 10F7 vanuit Elst
Mevr. G.J. Lantermans, Haarlemmerstraat 8 vanuit Warmenhuizen
Dhr. M.L. van Iterson, van Speijkstraat 41 vanuit Hoogmade
VERTROKKEN:
Mevr. A.E. Reilingh, Zeestraat 26b naar Haarlem
Mevr. C.M. Wijker, Herman Heijermansweg 73 naar Bennebroek
Met vriendelijke groet, Wim Veldhuizen

Bedankje
Als oud lid van uw gemeente wil ik u bedanken voor het medeleven met onze
familie na het overlijden van mijn echtgenoot Bram en kleindochter Feliene.
Helaas kon ik niet aanwezig zijn bij de nagedachtenis dienst van 26 november.
Op diezelfde tijd werd Feliene herdacht in de Oudshoornkerk in Alphen a.d Rijn
Met vriendelijke groet, Joke Pasman-Romeijn

Bedankje
Hartelijke dank voor de bloemen, die we ter ere van ons 50 jarig huwelijk,
mochten ontvangen via mevr. Reijnders en de kerstattentie van de diaconie.
Ook is het hartverwarmend hoe veel mensen aan ons denken en meeleven.
We wensen u allen veel goeds voor 2018.
Jan en Aty Blom

Kerstgroet van Cor Dees- Olivier
U allen wens ik fijne Kerstdagen en een zo gezond mogelijk 2018.
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Bijgaand onze kerstkaart per e-mail.

Gezegende Kerstdagen en een
inspirerend nieuwjaar met veel
bijzondere wondertjes toegewenst! We
zijn heel dankbaar en blij met de
nieuwe auto, die mede door Teunard
en contacten via de diaconie is
aangepast zodat Mark en ik er samen mee op pad kunnen.
Hartelijke groeten, Pieter en Mark Posthuma
Nieuw-Unicum, Patrijzenhof 4004

Kerstgroet van Joke Ovaa- de Vlieger

Week van Gebed
'Recht door zee' (Exodus 15 vers 6a) is het thema voor de Week van Gebed van
2018. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28
januari. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het
Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. Gods rechterhand
leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat
jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de
Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in
het beëindigen van de slavernij en het bestrijden van onrecht.
Uit nieuwsbrief PKN
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HET GOEDE UUR

Het jaar 2017 is afgesloten en wij staan nu weer aan de start
van een nieuw jaar. Wat zal het ons brengen?
Niemand van ons, die het weet en dat is misschien wel goed ook.
Één ding kan ik u verzekeren, nl. dat het bestuur u het allerbeste toewenst en
zo mogelijk veel gezondheid.
Wij hopen er weer fijne ochtenden van te maken. Maar zoals u weet, kan het
bestuur dat niet alleen. Wij rekenen op de steun en de medewerking van de
leden, zodat de onderlinge band met elkaar behouden blijft.
Op woensdag 31 januari, de eerste koffie-ochtend in 2018, komt de heer Flip
Hammann uit Heemstede een lezing houden over Napoleon.
Hoewel u allemaal natuurlijk wel weet wie Napoleon is, ben ik er van overtuigd
dat de heer Hammann u nog veel meer kunt vertellen. U heeft de heer
Hammann immers al eerder bij ons gehoord toen hij een lezing over The
Beatles heeft gehouden.
Dus dames, de koffie staat om 10.00 uur weer klaar in het Jeugdhuis. U bent
van harte welkom! Wil uw buurvrouw of vriendin ook wel eens komen
kennismaken? Neem haar gerust mee.
Tot ziens,
namens het bestuur, Froukje Paap- van der Mije

Kerstconcert Beach Pop Singers
De titel kerstconcert dekte niet helemaal de lading van
deze avond. Het was meer een Kerstshow. Na de
ontvangst met koffie, thee of limonade en een koekje
betrad naast het koor de Kerstman de kerkzaal. Deze
mengde zich onder het publiek en de aanwezige
kinderen gingen graag met hem op de foto.
Enkele kinderen van het musicalkoor van de Mariaschool
verleenden ook hun medewerking aan deze avond. Dat
het heel spannend is om voor zoveel
mensen op een podium te staan was
aan sommigen van hen goed te zien.
Na hun laatste optreden was er voor
elk van hen een presentje van de
Kerstman en ook de overige
aanwezige kinderen mochten een
presentje ontvangen.
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Het koor opende de
avond met Christmas on
Broadway. Dirigent Arno
Westerburger had
vakkundig de leiding in
handen en werd hierin
gesteund door Bobo
Benchev achter de
vleugel. Dat hij over
meerdere talenten beschikte bleek toen hij tijdens enkele a capella nummers
zich bij het koor voegde. Een unicum volgens Westerburger. De onvoorziene
afwezigheid van de gitarist werd opgevangen door Annet Westerburger die
o.a. stemmig het Hallelujah zong. Het koor zette met verve
bekende en minder bekende Kerstnummers neer. Bij sommige
nummers speelde Andries Martens op de bugel (soort trompet)
mee en het aanwezige publiek werd bij enkele nummers
verzocht mee te zingen. Later op de avond werd er nog
glühwijn geschonken.
Al met al een geslaagde avond
Yvonne Bijster

Kerstviering ONS
Woensdag 20 december waren er
Kerst-vieringen van de Oranje
Nassau School in onze kerk.
Geweldig zoveel kinderen.

Ouderen Kerstviering
Donderdag 21 dec was de jaarlijkse Kerstviering voor oudere gemeenteleden.
Fijn om de vele vertrouwde gezichten te zien. Dankzij enkele bereidwillige
gemeenteleden konden zij de kerk bezoeken. Het wordt met een vergrijzende
gemeente wel elk jaar moeilijker om rijders te vinden.
Het was een sfeervolle middag. De middag werd opgeluisterd met veel muziek,
Mw. Vastenhouw op het orgel, de piano en de accordeon, Mw. Sebregts op de
accordeon, dhr. Meijaart op de eufonium, dhr. Martens op de bugel, Ali
IJspeert las het kerstevangelie voor en zang van Sixpack.
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Met de hulp van Judith Kerkman hield ds.
van der Linden een luchtige overweging.
Wat me het meest geraakt heeft deze
middag was de zichtbare ontroering bij
diverse gemeenteleden. Er werd genoten
van de viering, maar ook van het contact
met elkaar. Er werd omgezien naar elkaar,
blijde begroetingen en dankbaarheid
elkaar te treffen!
Het ging verder dan het Kindje in de kribbe....het Licht werd aan elkaar
doorgegeven!
Wij zijn ook dankbaar dat enkele leden van de Beach Pop Singers bereid waren
om een helpende hand toe te steken!
Namens alle medewerkers wens ik u een gezond en liefdevol 2018
Yvonne Bijster

Vanuit de Diaconie
Op 17 december na een rustperiode van 11 maanden ben ik weer in het ambt
van diaken bevestigd. Ik heb er zin in en hoop de gemeente naar beste kunnen
te mogen dienen. Vanaf deze plaats wil ik Anne-Marijke bedanken die
aanspreekpunt voor de diaconie was en de stukjes in het kerkblad heeft
verzorgd.
Afgelopen maand zijn er door de diaconie attenties uitgereikt aan mensen die
niet meer in staat zijn de kerk te bezoeken of voor wie de decembermaand
een emotioneel moeilijke maand is. Ook heeft er stil diaconaat plaatsgevonden
om mensen een hart onder de riem te steken.
De diaconie kan hierin niet zonder u, ik benadruk het nog maar eens. U kunt
altijd contact met ons opnemen omtrent zorgelijke situaties. Wij zullen dan de
mogelijkheden en onmogelijkheden bekijken en zo nodig doorverwijzen voor
vervolghulp.
We hebben enkele giften mogen ontvangen in december. Hiervoor onze
hartelijke dank. t.b.v. Kerstviering voor oudere gemeenteleden: Fam. S€10,- ,
Fam. B€10,-, Mw. K €10, Mw. B €5,- en NN €20,-,gift diaconale ondersteuning
december van Mw. S €150,- en een NN gift van €2000,-

De komende maand willen we collecteren voor:
7 jan bloemendienst
14 jan diaconie algemeen
22

21 jan oecumenische dienst
28 jan vrienden van Nieuw Unicum
4 feb diaconie algemeen
Namens de diaconie wens ik u nogmaals een voorspoedig en gezond 2018
Yvonne Bijster

Vanuit de Kerkenraad
Donderdag 7 december kwamen we voltallig bijeen en ds. van der Linden
opende de vergadering met het lezen van Psalm 147.
We spraken de Advent- en Kerstvieringen door, wie doet wat. Er werd
meegedeeld dat dhr. Andries Martens bereid is Trompet te spelen bij de
ouderenkerstviering en in de Kerstnachtdienst.
De werkgroep Pastoraat heeft voor 5 februari een stamppotmaaltijd gepland,
waarover meer elders in dit kerkblad. Ook willen ze na de Pasen een
bijeenkomst plannen, waar organist Willem Jan Cevaal een lezing houdt,
gecombineerd met orgelmuziek.
Organist Willem Jan Cevaal stopt per 1 januari wegens gezinsomstandigheden
en neemt afscheid op 18 februari. Ds. van der Linden zal voor dit jaar het
organistenrooster maken, wat daarna wordt overgenomen door organist
Willem Stroman, die het team komt versterken. Ook zal dhr. Stroman
orgelbeheerder worden, gezien zijn expertise.
De (her)bevestigingen, zoals het moderamen in haar vergadering van 18
oktober reeds had vastgesteld, worden doorgenomen. Na 17 december zijn
we dan met negen kerkenraadsleden. Dit betekent nog steeds een vacature
voor diaken en pastoraal ouderling. Al het werk komt zo wel op dezelfde
schouders te rusten, wat op termijn niet goed gaat.
De ingekomen stukken en uitgaande stukken passeren de revue.
Donderdag 11 januari is de derde voorlichtingsavond over de voorgestelde
wijzigingen in de Kerkorde, het betreft dit keer “de Predikant”. Naast de
classisafgevaardigde zullen nog een paar leden dit bijwonen.
De begroting van de diaconie wordt goedgekeurd en ondertekend.
De begroting van de kerkrentmeesters is volgend na de vergadering
goedgekeurd.
Op de classis is aan de orde geweest de privacy van persoonsgegevens.
Naar aanleiding hiervan worden de beide pagina’s uit het kerkblad met
persoonlijke gegevens verwijderd voordat het op de website wordt geplaatst.
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Ook zal in de toekomst de gegevens van de scriba (als contactpersoon) van de
website verwijderd worden en vervangen worden door een contactformulier.
Bij de fam. Joustra heeft de zoon van de overleden heer Gerrit Deesker veel
archief materiaal van de kerk gebracht, waaronder kerkbladen uit de
oorlogsjaren. Deze bladen zullen in gescand worden bij het Noord-Hollands
archief te Haarlem. Het aanwezige archief op de zolder hopen de heren Borger
en van der Linden in de kerstvakantie door te nemen.
Mw. Joustra heeft bezoek van de gemeente gehad i.v.m. de boom bij de
ingang van de kerk. Er wordt mogelijk door de gemeente een kapvergunning
aangevraagd. Dan zouden we eindelijk verlost zijn van alle vogelpoep.
11 december zullen de vrijwilligers van de Herinrichting kerk als dank een
aangeklede borrel aangeboden krijgen.
Scriba, Hanneke Reitsma

In 2017 hebben we 400 kilo dopjes bijeengebracht.
Op 14 november jl. heeft Pieter weer 200 kilo dopjes weggebracht naar het
verzameladres in Heerhugowaard. Met de 200 kilo dopjes die hij in juli heeft
gebracht, komen we dit jaar dus uit op 400 kilo.
Een geweldig resultaat. De organisatie van de Stichting Bulters Mekke, bedankt
dan ook alle leden van de Protestantse Gemeente Zandvoort voor hun
medewerking.
We gaan dus gewoon door. U kunt de zakken met dopjes bij ons voor de deur
zetten (Wilhelminaweg 24) of in de kerk aan de kosteres geven.
Wat sparen we:
Dopje van flessen frisdrank
Dopjes van flessen mineraalwater en spuitwater
Dopjes van melkflessen
Dopjes van flessen fruitsap
Dopjes van flessen voor sportdrank en water
Goede dopjes bevatten een driekoek met PP –PE of getal. Deze zijn goed.
Met de opbrengst kan een hulphond worden aangeschaft.
Namens de Stichting nogmaals dank
Ankie Joustra-Brokmeier

Uit de nalatenschap van dhr. G. Deesker
Twee weken geleden ontving ik van de zoon van de helaas overleden Gerrit
Deesker twee verhuisdozen met archiefmateriaal over onze kerk. Zijn zoon zei
daarbij: "er komt nog meer". In de afgelopen dagen heb ik rustig alles zitten
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doorwerken. Boeken vol met gedocumenteerde verhalen over dominees zoals
Tromp, Swalue, Straatsma, Posthumus Meijes, Bloemsma, de Ru en van ver
daarvoor. Maar ook verhalen over de geschiedenis van Zuster Dina Bronders,
Hulsmanshof en vele andere verhalen. Uitermate interessant en voortreffelijk
gedocumenteerd. Wat een werk heeft Gerrit hieraan gehad.
De tweede verhuisdoos betrof het complete archief van kerkbladen vanaf
1936 tot aan zijn overlijden. Sommige jaren waren ingebonden, andere jaren
niet. Met interesse heb ik de bladen doorgewerkt. Vooral ook omdat alle
kerkbladen van de oorlogsjaren hierbij aanwezig waren. Veel zaken vielen op:
a. De naam van de Oranje Nassauschool, toen Wilhelminaschool, moest in
die jaren veranderen.
b. Zo ook de naam van het kerkblad en de kerk; Die Deutsche Reformistische
Kirche
c. Foto's van het verwijderen van de luidklok en die plaatsen op een
vrachtwagen voor vervoer naar Duitsland.
d. Het kerkblad mocht niet meer gedrukt en verspreid worden tijdens de
oorlogsjaren. Dus werd in het geheim een stencil gemaakt ( elke maand)
en anoniem verspreid. Het blad werd genoemd: "mededelingen".
e. Elke uitgave van die mededelingen staat vol met ooggetuigenverslagen
van de dominees Tromp en later Bloemsma over het leed dat Zandvoort
heeft getroffen. Kerk niet meer te gebruiken dus elders bijeenkomsten. De
afbraak van elke straat. De verplaatsing van geliefde kerkgangers naar
Friesland en Groningen. De vele razzia's, het deporteren van de joodse
bevolking in Zandvoort. Geen kolen of hout meer, de hongerwinter. De
vele sterfgevallen. Heel indrukwekkend. Het afbreken van het monument
voor het graf van Paulus Loot. Dat wilde men in eerste instantie in de
duinen verstoppen, maar het is eerst begraven in de tuin van de pastorie.
Omdat het uitlekte heeft men een jaar later het monument toch begraven
in de duinen.
f. Dat de inschrijving van nieuwe leerlingen voor de Wilhelminaschool
jarenlang moest gebeuren in de pastorie van de kerk.
g. Ruzies tussen de Protestantenbond (Brugstraat) en de Hervormde kerk
over scholen en leerlingen werven.
Al dit archiefmateriaal ligt nu in brandwerende kasten op de werkplek van
onze Dominee Teunard van der Linden.
Pieter Joustra
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Begroting 2018 College van Diakenen
begroting
2017

realisatie
2016

begroting
2018

baten
ontvangen rente
collectes
collectes voor derden
giften voor diaconie
giften voor bloemenfonds
giften Pebbles etc.

350
2.500
1.000
1.000
250
0

380,90
2.553,87
1.275,80
3.900,00
394,00
240,00

170
1.800
700
2.000
50

totaal baten

5.100

8.744,57

4.720

diaconale ondersteuningen
bijdrage wijkwerk ouderlingen
ouderenwerk
bijdrage vakantiekosten
bijdrage bezoekwerk
overig plaatselijk werk
binnenlands diaconaat
doorgezonden collectes
Pebbels (en Barodia)
bankkosten
admin en beheer
kerkdiensten
bloemenfonds
liturgisch bloemschikken
diaconaal quotum
diaconaal regionaal
lidmaatschap kerkblad
accountanskosten

0
100
300
0
100
100
100
1.000
1.300
180
60
500
300
0
500
420
60
80

900,00
162,40
480,09
890,00
92,15
653,94
0,00
1.298,46
1.300,00
186,18
108,20
887,29
437,45
250,00
704,94
125,00
60,00
84,70

500
100
300
800
100

totaal lasten

5.100

8.620,80

4.720

0 (pos) 123,77

0,00

lasten

Saldo baten - lasten

De volledige begroting ligt ter inzage bij de penningmeester Anne-Marijke
Alblas. Graag afspraak maken via alblas.amjan@kpnplanet.nl. of 524 75 30
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700
600
120
100
300
300
0
650
50
100

Begroting 2018 College van Kerkrentmeesters
begroting
2017

realisatie
2016

begroting
2018

baten
Kerkbalans
Kollekten
Giften
Solidariteitsfonds
Verhuur gebouwen
Rentebaten
Opbrengst beleggingen
Diverse ontvangsten
totaal baten

59.000
8.000
1.500
2.000
6.000
4.250
5.200
450
86.400

66.167,44
8.062,30
20.067,34
1.800,00
8.103,97
2.896,64
5.633,93
4.369,00
117.100,62

57.000
6.500
1.500
1.800
7.500
3.000
5.200
450
82.950

68.000
6.000
6.000
250
700
750
5.000
32.000
4.500
10.500
2.000
1.000
1.000
500

66.447,48
5.968,92
7.862,94

67.000
6.000
7.500
250
700
750
6.000

lasten
Salaris en overige kosten predikant
Afdrachten (o.a. Quotum en Solidariteitsfonds)
Onkostenvergoeding koster/organist/gastpredikanten
Kosten ledenadministratie/LRP
Controlekosten
Drukwerk/Lidmaatschappen/abonnementen
Onderhoud
Onderhoud dak
Assurantie/belastingen
Gas/water/elektriciteit/telefoon
Diversen
Bankkosten
PR (inclusief website)
Koren
Pastorale cursus
Geluidsinstallatie
Verbreden rolstoelroosters
Afschrijving werkruimte onderhoudsploeg
totaal lasten

695,75
555,07
5.832,21

900
139.100

3.964,38
10.666,94
1.838,16
1.041,73
900,85
200,00
290,00
6.189,15
544,50
900,00
113.898,08

4.000
10.500
2.000
1.000
1.000
500

900
108.100

Saldo baten - lasten

-52.700

3.202,54

-25.150,00

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen
totaal

0
-32.000
32.000

0,00
0,00
0,00

0
0
0

Resultaat

-20.700

3.202,54

-25.150

De volledige begroting ligt ter inzage bij de voorzitter van de Kerkrentmeesters
Henk Borger. Graag afspraak maken via henkborger@hotmail.com of 06-526 16 479
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Muziek op de zondagmiddag
Iedere laatste zondagmiddag van de maand om 16.00 uur, Oosterparkstraat 44
Zandvoort, Toegang GRATIS.
Presentatie: Onno van Dijk; Techniek: Wout Age
Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten
Zondag 21 januari Heemsteeds Philharmonisch Orkest
o.l.v. Dick Verhoef
Aanvang 15.00 uur, kerk open om 14.30 uur Toegangsprijs: 5 euro
3 februari in Philharmonie: Oratoriumkoor Kennermerland, Weiland Ensemble
G.F. Handel, four Coronation Anthems , Aanvang 20.15 uur, toegangsprijs 29 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 31 januari 10. 00 uur
Spreker: dhr. Flip Hammann uit Heemstede
Onderwerp: Napoleon

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
28 Diakonie of Zending
graag vermelden: Pebbles, Bloemenfonds,

Bijbelrooster voor de maand januari 2018
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1
2
3
4
5
6
7

Psalm 1
Habakuk 1
Habakuk 1
Habakuk 2
Habakuk 3
Romeinen 1
Romeinen 1

1-11
12–2:4
5-20
1-19
1-15
16-32

Twee wegen
Dreiging
Leesbaar antwoord
Tegen zinloos geweld
Altijd blijven juichen?
Zichtbaar geloof
Tegen beter weten in

maan
dins
woe
don
vrij
zat
zon

8
9
10
11
12
13i
14

Romeinen 2
Romeinen 2
Romeinen 3
Romeinen 3
Romeinen 3
Romeinen 4
Romeinen 4

1-16
17-29
1-8
9-20
21-31
1-12
13-25

Niets om je voor te schamen
Hand in eigen boezem
Gods trouw
Schuldig
Wet van het geloof
Vader van gelovigen
Niet zien, maar toch geloven
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15
16
17
18
19
20
21

Psalm 66
Spreuken 16
Spreuken 16
Psalm 3
1 Korintiërs 5
1 Korintiërs 6
1 Korintiërs 6
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22
23
24
25
26
27
28

Spreuken 17
Spreuken 17
Spreuken 18
Spreuken 18
Psalm 5
Marcus 1
Marcus 1

1-15
16-28
1-11
12-24
1-15
16-31

Vrede bewaren
Recht
Zeggen en zwijgen
Toegankelijk
Gebed om recht
Water in de woestijn
Ontzag voor gezag

maan 29
dins
30
woe 31

Marcus 1
Spreuken 19
Spreuken 19

32-45
1-12
13-29

Beterschap!
Arm en rijk
Opvoedkunde Vrij

Wereldwijde uitnodiging
De HEER en de mens
De koning en de wijze
Beschermheer
Tucht om ontucht
Christelijk recht
De ware tempeldienst

1-15
16-33
1-13
1-11
12-20

29

30

