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Van de redactie
Voor u ligt het kerkblad voor november.
Op het voorblad een natuurfoto, aangeleverd door Yvonne Bijster.
Veel gemeenteleden hebben hard gewerkt om de herinrichting van de kerk
mogelijk te maken. In het tweede gedeelte van dit blad staat een kleine
fotoreportage. Waarschijnlijk staat niet iedereen op een foto. De kerk wordt
weer in gebruik genomen op zondag 5 november. Dat zal best even wennen
zijn en een oefening in positief denken. De inzet van alle vrijwilligers was in
ieder geval hartverwarmend. Een grote klus werd in relatief korte tijd met
elkaar geklaard. Ds Van der Linden zal ter gelegenheid van de feestelijke
heropening een diapresentatie tonen over kerkinterieurs de eeuwen door.
Op de laatste zondag voor Advent staan we stil bij hen die ons ontvielen in het
afgelopen kerkelijk jaar. Een dienst met gasten en nabestaanden, voorbereid
vanuit een commissie. Op de eerste zondag van Advent mogen we ons
verheugen in enkele bijdragen van solozanger Onno van Dijk.
We wensen u allen een goede maand toe en veel leesplezier!
Hanneke, Teunard en Marijke

Sluitingsdatum voor kopij voor de maand december is op dinsdag 28 november,
uiterlijk 19.00 uur. Inleveradres: email: hanneke.reitsma@kpnplanet.nl
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Van onze dominee
Meditatie
Biodiversiteit
Afgelopen maand was een paar keer in het nieuws de dramatische
achteruitgang van de insectenstand in Duitsland en Europa. Sinds 1950 is hun
aantal met 75% afgenomen. Uitgedrukt in cijfers zou het net zo goed over
kerkgangers in plaats van insecten kunnen gaan, maar daarover straks.
Dat er steeds minder insecten zijn, merken wij ook. Een mug in de slaapkamer,
waar vind je die nog? En moest je vroeger je autoruit of nummerplaat
regelmatig schoonmaken, wie doet dat nog? En wat was de laatste keer dat je
op de fiets een insect binnenkreeg of een vliegje in je ooghoek had?
Het verdwijnen van de insecten is slecht voor de vlinders en de vogelstand.
Verdwenen eerst al veel weidebloemen en weidevogels door de intensieve
landbouw en het gebruik van pesticiden, nu gaat
er een alarm uit over onze insecten.
De voornaamste oorzaak van het verdwijnen van
de insecten is het gebruik van landbouwgif
(‘gewasbeschermers’) zoals neonicotinoïden.
Efficiëntie in de graslanden en voedselproductie
wordt steeds verder doorgevoerd, waardoor onze flora en fauna steeds verder
teruggedrongen worden. Zo is een wandeling door het Limburgse landschap in
2017 niet meer als een wandeling in 1950. Het landschap wordt steeds leger
en kaler. Biologen die commentaar geven, waarschuwen voor het verdwijnen
van de onze insecten, die in de voedselketen belangrijk zijn voor met name
vlinders en vogels. In de Tweede Kamer is de zaak inmiddels aanhangig
gemaakt door kamerleden met een groen hart en ecologisch bewustzijn. Dit
moeten we met elkaar niet willen. Ik steun hun zaak van harte.
Een tweede alarm behalve het teruglopen van de aantallen, betreft de
bedreiging van de biodiversiteit. Ofwel de bedreiging van het uitsterven van
soorten als het zo door gaat.
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Toen ik de discussie op de radio hoorde, moest ik denken aan de kerk.
Daar lopen de aantallen ook terug, een ontwikkeling die in dezelfde periode
vanaf 1950 hand over hand is toegenomen, met name in de Randstad, maar
ook in Jorwerd. We zijn anders gaan leven en denken en hebben God daar niet
meer bij nodig. Dat is de mindset van veel westerlingen op het ogenblik,
hoewel er ook tekenen zijn van nieuwe religiositeit en we de stootbuffer van
de Biblebelt nog hebben.
Erger dan het slinken van de ledentallen is het als de diversiteit binnen de kerk
en de kerkelijke gemeenten verdwijnt. In vrijwel alle advertenties van
gemeenten die op zoek zijn naar een
nieuwe voorganger, wordt van de
nieuwe predikant gevraagd dat hij
’positief inspringt op de diversiteit van
de gemeente’. Dat doe je als dominee
en kerkenraad voortdurend. Je
accepteert mensen zoals ze zijn, ieder
met zijn eigen achtergrond, smaak en
religieuze interesse. Je levert maatwerk, zoals op een uitvaart of bij een doop.
Ieder individu telt. En iedereen is anders.
Het hoeden van de (bio)diversiteit in de gemeente moet wel hand in hand
gaan met dat andere streven: naar eenheid en saamhorigheid. Goede eenheid
bestaat ondanks en misschien zelfs dankzij verschillen, slechte eenheid gaat
gepaard met dwang en eenvormigheid, die geen rekening houdt met het
individu.
Het hoeden van eenheid en het waarderen van diversiteit reken ik graag tot
mijn taken, met de discussie over onze insecten in het achterhoofd. Ik hoop
dat het beoogde deltaplan om de insecten te beschermen er komt, omdat ik
mijn kinderen en kleinkinderen het leven in een wereld gun met vlinders en
weidevogels. Straks snapt niemand de Bergrede meer (‘Kijk naar de vogelen
des hemels…’). En die autoruit krijgen we wel weer schoon.
Ds Teunard van der Linden
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Lied van de maand: Lied 268
De maand november staat in het teken van de drie zondagen van de
Voleinding, waarvan wij de laatste vieren als Zondag Voleinding, ook wel
Zondag Christus Koning. Het lied van de maand sluit hier bij aan. Vanuit het
motief van Christus als de goede herder wordt in de eerste strofe gebeden
voor een goede nacht en in de tweede strofe voor allen die gestorven zijn. De
tekst is van Gert Landman; de melodie komt uit Wales en is niet onbekend. We
oefenen met het lied van de maand echter niet alleen nieuwe melodieën,
maar ook nieuwe teksten, ook als we de melodie al kennen: alles wat bijdraagt
aan het beter leren kennen van het nieuwe Liedboek.
Gedicht van de maand
Nu alles om mij heen
rustig wordt en stil,
kom ik tot U, Heer.
Ik dank U,
want deze dag was goed:
dank voor het leven,
voor de mensen die ik heb ontmoet,
voor iedere kleine vreugde.
Ik dank U
omdat Gij mij kracht hebt gegeven
in moeilijke ogenblikken.
Vergeef me, indien ik vandaag
geen teken van uw liefde was.
Heel deze dag
leg ik dankbaar terug in uw handen.
Liedboek, pag. 591
Zomaar in Zandvoort
De werkzaamheden zijn begonnen. Op het hoogste punt van het Visserpad
verschijnt iedere dag een kraan of tractortje meer. Bomen en struiken worden
neergehaald en stukken duin langs het spoor afgegraven. Dit alles om de
oversteek voor te bereiden naar de andere kant van het spoor, waar het duin
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(ook) hoog opschiet. De werkzaamheden hebben tot doel het realiseren van
een derde wildbrug tussen de Zandvoortselaan en de Zeeweg. Daarmee
ontstaat een langgerekt ecologisch gebied langs de kust, waar de damherten
vrij kunnen leven. Het zal nog even puzzelen voor ze zijn, hoe ze precies van de
Zandvoortselaan, om de Kennemer heen, tot het hoge Visserpad kunnen
geraken, zonder door honden,
hardlopers of fietsers van dit
voornemen afgeholpen te worden.
Het wordt gewoon gezellig druk
straks op het fietspad. Slalommen
tussen de buggy’s en damherten
door. Of wordt straks het fietspad
verlegd, onder het nieuwe viaduct
door? Zodat helaas de hoogste heuvel op het parcours voortaan
voorbehouden zal zijn aan onze vrienden uit de Amsterdamse
Waterleidingduinen, waar ondertussen het afschieten rustig door gaat met
een paar honderd beesten per jaar. Het is te hopen dat ze er een paar
overlaten. Anders ligt ook dit viaduct er straks voor niets, als bewijs van de
machtige natuurlobby.
Hoe dit ook zij, binnenkort zal het Visserpad wel dicht gaan voor onbepaalde
tijd. Verveveld voor scholieren, forenzen en het wielrennende volk. Vergeet
ook de hondenuitlaatcentrale niet. Ik hoop nog op een bypass of zoiets. Een
weggetje erom heen. Maar dat zal er niet komen. Wie goed kijkt, ziet dat het
Visserpad slechts een smalle corridor is door het duingebied. De hekken zijn
altijd dichtbij. Dat zal zo blijven, ook als het straks over twee verdiepingen gaat
en de herten het neusje van de zalm krijgen. Wie dit allemaal bedacht heeft…
Teunard van der Linden
Zondag 5 november
Op deze zondag zal de nieuw ingerichte kerk weer in
gebruik genomen worden met de stoelen uit Amsterdam.
Bij deze gelegenheid zal een presentatie gegeven worden
van kerkinterieurs de eeuwen door en een kleine
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fotoreportage van het werk door alle vrijwilligers in de afgelopen weken. Kijkt
u ook naar de gewassen en gestreken gordijnen in de kerk en de opnieuw
gelakte vloer. We hopen nog lang gebruik te kunnen maken van het nieuwe
interieur en de kerk wat vaker te kunnen gebruiken als multifunctionele
ruimte.
Zondag 12 november
Op deze zondag vindt er een oecumenische dienst plaats in de Dorpskerk met
diaken Van der Wal en ds Van der Linden als voorgangers. Het jaarthema
‘wegen van navolging’ zal een nieuwe actualisatie krijgen tegen de
achtergrond van de lezingen voor deze zondag en de ontwikkelingen in de
wereld. Speciaal wordt ingegaan op het belang van goede voorbeelden.
Immers: ‘een goed voorbeeld doet goed volgen’. De eerstvolgende
oecumenische viering is op oudejaarsdag, ’s middags om 5 uur in de
Agathakerk.
Zondagmiddag 12 november: manifestatie joods Zandvoort
Om 15.00 uur begint op deze middag in de Dorpskerk de afsluitende
manifestatie in het kader van de sponsoring van het Nationaal Joods
Monument in Amsterdam. Het accent ligt daarbij op de namen van de joodse
medeburgers uit Zandvoort in 1940-1942. In totaal komen van deze groep 306
namen op het beoogde nationale monument in Amsterdam te staan. Diverse
schoolgroepen en kinderen zullen een bijdrage leveren, samen met een aantal
sprekers. Het precieze programma wordt binnenkort ingevuld. De afsluiting is
rond 17.00 uur. Aansluitend kan nog worden nagepraat onder het genot van
een drankje. De bordjes met
joodse namen werden /
worden door Zandvoortse
schoolkinderen gemaakt.
Impressie van het toekomstige
Nationaal Joods Monument in
Amsterdam.
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Zondag 26 november: zondag Voleinding
Op zondag 26 november is het Zondag Voleinding. Op deze zondag herdenken
we degenen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Hiervoor worden ook de
nabestaande uitgenodigd. De dienst zal muzikaal worden omlijst door het
blokfluitensemble van Irene Oudewaal. Daarnaast geven diverse lezingen en
symbolen uiting van onze blijvende verbondenheid met hen die ons zijn
voorgegaan op de weg door het leven en in geloof, hoop en liefde.

Afgelopen diensten
Zondag 1 oktober ging ds. Teunard van der Linden voor en vierden we het
Heilig Avondmaal.
Zondag 8 oktober ging ds. Teunard van der Linden voor.
Zondag 15 oktober ging wederom ds. Teunard van der Linden voor en hadden
we een Zangdienst waar naast organist Henk van Amerom meewerkten Annet
& Arno Westerburger, Greet Vastenhouw vleugel, Sixpack en Onno van Dijk.

Het thema was ‘oude en nieuwe schatten’.
Er was een sketch met ouderwetse groene
zeep, een video over een paarse krokodil
en een verhaal over jarig zijn met de
kinderen, met
slingers vanaf de
kansel. De kids
versierden tijdens
de preek de
cupcakes voor bij
de koffie. HR
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Zondag 22 oktober ging
onze vroegere predikant
ds. Verwijs voor.
Zondag 29 oktober ging
ds. Seeleman voor.
Beide diensten werden in
het jeugdhuis gehouden
i.v.m. herinrichting kerk.

Het Goede Uur
Het is niet te geloven, maar toch waar: Het Goede Uur bestaat dit jaar 15 jaar!
In 2002 was een einde gekomen aan de Christen Vrouwen Bond.
Het toenmalig bestuur zag het niet meer zitten: het ledental ging achter uit,
het bestuur werd moedeloos en de oplossing was dus “stoppen”.
Na ongeveer 6 maanden begon het bij sommige dames toch te kriebelen. Zij
misten iets in hun leven, zij misten het onderling contact met elkaar.
Ja, wat doen wij daar aan? En hoe vullen wij dat gemis in? Goede raad bleek
niet duur! Na wat onderling overleg en knopen doorhakken, zie hier het
resultaat: het ontstaan van het Goede Uur nu 15 jaar geleden. Het bleek een
schot in de roos te zijn. Elke maand een fijne koffie ochtend, met daarbij de
onderlinge contacten, een gezellig praatje, lekkere koffie en ook niet weg te
denken iedere maand genieten van een gevarieerd programma, gebracht door
sprekers/spreeksters over diverse onderwerpen. Dus wij worden er ook nog
wijzer van. Dat het aanslaat blijkt uit de opkomst. Het ledental van het Goede
Uur schommelt tussen de 45 en 50 dames. En weer of geen weer, de dames
zijn present. Alle reden dus voor het bestuur om van dit lustrum een feestje te
maken. Wij vieren het op:
WOENSDAGMIDDAG 29 NOVEMBER
AANVANG 14.00 UUR, Einde ca. 17.00 uur
IN HET JEUGDHUIS
Deur open om 13.30 uur.
Voor leden gratis, Gasten 5,00 euro
U kunt zich opgeven voor 15 november bij
Elly Furth, 023-5715815of 06-24957474
Het bestuur is er van overtuigd, dat door de medewerking van mevrouw Wil
Gorter van het Hoeden Museum uit Andijk het een succesvolle middag zal
worden.
Namens het bestuur, Froukje Paap- van der Mije
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Lichtjesavond 2017
Op vrijdag 3 november wordt op de Algemene Begraafplaats Zandvoort,
Tollenstsstraat 67 te Zandvoort een lichtjesavond georganiseerd. Iedereen is
van harte uitgenodigd om op deze avond zijn dierbare(n) te herdenken en een
moment van aandacht te schenken met een kaarsje en een persoonlijke wens
of groet.
De herdenkingsavond begint om 19.00
uur met het wandelen van de uitgezette
lichtjesroute die eindigt bij de
Vredeszuil op het oude gedeelte van de
begraafplaats. Na zang van de
zanggroep Ubi Caritas en na het oplezen
van de namen van degenen die van
november 2016 tot heden zijn
begraven, in een asurn zijn bijgezet of
zijn uitgestrooid, is er de mogelijkheid om zelf een kaarsje te plaatsen. Tevens
kan men de gekregen bloembol planten in het perkje bij de Vredeszuil en de
persoonlijke groet, geschreven op een kaartje, in de notenboom hangen.
De herdenkingsbijeenkomst eindigt rond 21.00 uur. Vervolgens is er
gelegenheid om in de kleine aula met elkaar na te praten en iets te drinken.
De lichtjesavond is een initiatief van de commissie Begraafplaats en wordt
aangeboden door de Gem. Zandvoort en het Uitvaartzorgcentrum Zandvoort.
Persbericht Nel Kerkman

Kerk zonder Grenzen
Deze bekende Bloemendaalse Stichting, lange tijd verbonden aan de
Vijverwegkerk en nu aan de Dorpskerk in Bloemendaal, viert deze maand haar
50-jarige bestaan. De tijd van ds Toornvliet is lang
geleden inmiddels, de sporen van het radiowerk en de
radiokerk zijn nog niet uitgewist. Wel heeft het bestuur
besloten na 50 jaar te stoppen met de avonddiensten in
de Dorpskerk. Radio Bloemendaal / de Stichting Kerk
zonder Grenzen zal wel programma’s blijven maken en
kerkdiensten uit blijven zenden, waarbij het internet een steeds belangrijker
plaats inneemt.
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Historisch besluit over organisatie van Protestantse Kerk
Met ingang van 1 mei 2018 heeft de Protestantse Kerk niet 75 classes, maar elf
classes. En iedere classis krijgt een classis-predikant. Dat heeft de generale
synode op vrijdag 22 september besloten.
Deze verandering is onderdeel van de toekomstvisie ‘Kerk 2025’ van de
Protestantse Kerk in Nederland.
Kerk 2025 is ingezet als een geestelijk proces van vernieuwing om overal
binnen de Protestantse Kerk (meer) toe te komen aan de kern van kerkzijn. Dit
proces is al in 2014 ingezet. Om ruimte te maken voor dit geestelijke proces
heeft de generale synode toen besloten dat een herziene inrichting van de
Protestantse Kerk in Nederland nodig is.
Nadat de synode zich op 18 november 2016 voor het eerst uitsprak over een
andere inrichting van de classes, zijn de eerste teksten toegestuurd aan de
classes om ze in overweging te nemen (in kerkelijk jargon: considereren). Op
basis van deze overwegingen zijn er diverse wijzigingen in de eerste versie van
de tekst aangebracht. De tweede versie van deze tekst is tijdens de
vergadering van de generale op 22 september 2017 besproken.
Er is door de synodeleden uitgebreid over deze versie van de kerkorde
voorstellen gediscussieerd. Het was een discussie op detailniveau, want over
het algemeen waren de synodeleden het eens met de ingezette koers om het
aantal classes te verminderen van 75 naar elf en het instellen van een classispredikant.
Scriba René de Reuver realiseert zich goed dat vergaderen over kerkorde
voorstellen het risico in zich heeft dat ‘Kerk 2025 kan lijken op reorganisatie en
management’. De Reuver geeft aan dat het 'goed is om van dit gevaar bewust
te zijn, maar dat de besluiten van vandaag geen doel op zich zijn, maar een
middel om ruimte te scheppen voor inhoud. Om kerk te kunnen zijn in deze
tijd en samenleving: inspirerend, missionair, velen tot zegen'.
Persbericht van PKN
ma 25 sep. 2017
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SAM’S KLEDINGACTIE
Op 3 en 4 november zal weer de halfjaarlijkse
kleding-inzameling van Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood plaatsvinden. .
Sam’s Kledingactie heeft voor dit najaar, in samenwerking met hulporganisatie
Cordaid, een bijzonder project uitgekozen waarmee de slachtoffers van de
hongersnood in Zuid-Soedan geholpen worden. Men gaat 4.000 gezinnen
voorzien van een hulppakket met vismaterialen, gereedschappen en zaden,
zodat de gezinnen weer zelf voor hun voedselvoorziening kunnen zorgen.
In februari heeft de Verenigde Naties de hongersnood uitgeroepen in delen
van Unity State, in Zuid-Soedan. Dit land kampt al jaren met een burgeroorlog
en droogte en het weinige geld dat in het land beschikbaar is, besteedt de
regering aan wapens. De VN heeft gewaarschuwd voor een snelle verspreiding
van de hongersnood, als niet wordt ingegrepen. Het World Food Programme
rapporteert, dat 40% van de bevolking (4,9 miljoen mensen !) dringend
behoefte heeft aan voedsel en dat 100.000 mensen dreigen te sterven aan
honger en ondervoeding.
Cordaid gelooft in structurele hulp. De keuze voor hulppakketten, waarmee de
bevolking weer zelfvoorzienend kan worden is dan ook een logische. Op
termijn profiteren meer dan 11.000 mensen van deze vorm van hulp.
Sam’s Kledingactie zamelt al 50 jaar kleding in voor mensen in nood. Samen
met honderden vrijwilligers wordt jaarlijks honderdduizenden kilo’s kleding
ingezameld. Een deel van deze kleding wordt verkocht en die opbrengst wordt
besteed aan hulpprojecten over de hele wereld.
Helpt u weer mee door uw kasten door te lopen op goede, nog draagbare
kleding, schoeisel en huishoudtextiel ? Bij voorkeur kleding aanbieden in
stevige, gesloten plastic zakken.
De inzameling vindt plaats:
*In de hal van Huis in de Duinen en HIK: vrijdag 3 november om 17.00 uur
*St. Agathakerk: vrijdag 3 november
19.00-20.00 uur
zaterdag 4 november
10.00-12.00 uur
*Antoniuskerk: zaterdag 4 november
11.00-12.00 uur
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KERKDIENSTEN

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

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

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

12 november 10.00 uur Oecumenische dienst in Dorpskerk
dr. T.G. van der Linden en diaken G.J. van der Wal
C. Verschoor
1. Diaconie; 2 Kerk

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

19 november 10.00 uur
ds. B.J. Stobbelaar uit Driehuis
H. van Amerom
1. Diaconie; 2 Kerk

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

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

Zondag Voleinding
m.m.v. fluitgroep
o.l.v. Irene Oudewaal

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
ds. L Rasser uit Amsterdam
H. van Amerom
1. Diaconie; 2 kerk

2e Advent, Kinderdienst

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

17 december
dr. T.G. van der Linden
C. Verschoor
1. Diaconie; 2 kerk

3e Advent, Avondmaal
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Oecumenische Diensten in het Huis in de Duinen
Vrijdag
10 november 10.00 uur
verzorgd door de RK Kerk
Vrijdag
24 november 10.00 uur
mw. A.H. Joustra-Brokmeier
Oecumenische Diensten in Nieuw Unicum
Zaterdag
4 november 10.45 uur
Zaterdag
Zaterdag

11 november
2 december

10.45 uur
10.45 uur

Oecumenische Diensten in Huize Bodaan
Maandag
6 november 16.00 uur
Maandag
18 december 16.00 uur

mw. Irene van Bentem
Herdenking overledenen
dr. T.G. van der Linden
dhr. W. van den Bos

dr. T.G. van der Linden
dr. T.G. van der Linden
Viering Heilig Avondmaal

Agenda
2 november Classis vergadering
12 november het noemen van de joodse namen in onze kerk om 15.00 uur
Openbare slotmanifestatie actie Nationaal Joods Monument
Amsterdam. M.m.v. diverse schoolklassen. (zie kerkblad okt.)
19 november Classic Concerts
in Kerk
om 15.00 uur
29 november 15 jarig jubileum het Goede Uur in Jeugdhuis om 14.00 uur
29 november Moderamen
in Bentveld
om 20.00 uur
7 december Kerkenraadsvergadering
in Consistorie om 19.45 uur
Bloemengroet
De bloemen zijn met een hartelijke groet van de Protestantse
gemeente Zandvoort/Bentveld naar de onderstaande
gemeenteleden gegaan:
1 okt
8 okt
15 okt
22 okt
29 okt

dhr. Simon Zwemmer
mw. Willa Kuyper

Kostverlorenstraat 66C
vanuit ziekenhuis overgebracht
naar Huis in de Duinen, kamer 195
vader van Marijke Trousset
mw. An Gebe - Driessen
Treubstraat 9
dhr. Drenth
Hogeweg 43

Met een hartelijke groet, Mariëtte Rikken
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Mutaties ledenbestand
OVERLEDEN: Dhr. B.M. Esajas, Zandvoortselaan 165
VERHUISD:
- Mevr. M. Giliam – Ronchetti, Burg. Van Fenemaplein 4F11 naar
Bloemendaal
- Mevr. H.P.A. Vreugdenhil, Kostverlorenstraat 24 naar Haarlem
INGEKOMEN:
- Dhr. A. Oosterom, Gerkestraat 49zw vanuit Gouda
- Mevr. S. van Buuren, van Lennepweg 110 vanuit Velserbroek
- Dhr. P. Hart, Hogeweg 62F1 vanuit Heemstede
- Mevr. J.E. van der Breggen, Zandvoortselaan 357 vanuit Heemstede
- Dhr. F.A. Wijntjes, Zandvoortselaan 165 vanuit Utrecht

Van Harte Gefeliciteerd
1 december is het echtpaar Berkenbosch, Sophiaweg 6, 66 jaar
getrouwd

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.

Vanuit de Diaconie
De collectedoelen voor de maand november zijn:
Zondag 5 november, Kerk in actie, Najaarszendingsweek China, Theologie
doceren in Hong Kong.
Zondag 12 november, Diaconale vakantieweken.
Zondag 19 november, Diaconie algemeen.
Zondag 26 november, Diaconie algemeen.
Namens de Diaconie, Anne – Marijke Alblas
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Vanuit de Kerkenraad
Wegens de werkzaamheden t.b.v. herinrichting van de kerk is de
kerkenraadsvergadering van 26 oktober geannuleerd en heeft
het moderamen de lopende zaken afgehandeld.
Scriba

Nagekomen foto’s:
De nachtjapon van Bobbie, gemaakt door Oma Gerda
voor het startweekend en het Verjaardagsfeestje van Judith Kerkman.

Mithelfen bitte
Het demonteren en versjouwen van de kerkbanken was nog best even een
klus. Teun kon geregeld rekenen op personeel vanuit de kerk, maar was ook
wel eens een middag alleen bezig. De kerkdeur stond open in verband met de
opslag van de banken buiten. Maar voor het sjouwen moest je toch echt met
twee man zijn. Dus was een stel toeristen
de klos, want ze werden door Teun
gewoon aan het werk gezicht. Kirche
schauen? Eerst kwam er een Deens
echtpaar binnen, waarvan zij de kerk
mocht bekijken, terwijl hij gesommeerd
werd mee te helpen om de zware
hardhouten banken naar buiten te
sjouwen. Toen Teun weer een paar banken zover had, stapte er een Duits
echtpaar binnen. Kirche offen? Ja. Aber mithelfen bitte. De toeristen vonden
het (zeiden ze) geen bezwaar en Teun kon weer verder. Gelukkig komt
spierpijn meestal een dag later…
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Foto impressie herinrichting kerk
De ramen
gewassen
De vitrages
gestoomd

De vloer opnieuw gelakt
Het ophangen van de vitrages

en banken afgevoerd

In de loods van het Rode Kruis worden
de stoelen vakkundig schoongemaakt
met de stoomreiniger
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Schoongemaakte stoelen worden naar de kerk vervoerd om bij te schilderen

Nieuwe doppen en klaar zijn de stoelen!
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Hoog bezoek
Op zaterdag 21 oktober was er hoog bezoek uit Israël. Niemand minder dan
Elly Frank, de enige dochter van de joodse voorganger van Zandvoort tot 1942,
Mau Frank, kwam op bezoek in onze kerk samen met haar drie zoons Jair,
Oded en Gil en een cameraman.
Aangedaan door het boek over de joodse gemeenschap van Zandvoort en de
foto’s en verhalen daarin over haar vader en moeder, broertje, tante en neefje
en nichtje, allemaal woonachtig te Zandvoort, vertelde mevr. Frank, inmiddels
87 jaar oud, over haar eigen redding. De twee gezinnen werden gedeporteerd
naar Amsterdam, naar het huis van haar grootvader Blanes, die precies 40 jaar
chazan was van de grote Portugese Synagoge (1899-1939). Beide grootvaders
waren
chazan, ook
opa Frank in
Zwolle. Drie
dagen voor
de oproep
naar
Westerbork/
Sobibor
werd Esther
Frank van de
kinderen
gescheiden, als kind met het minst joodse uiterlijk, en onder een valse naam
door iemand van het verzet naar Edam gebracht. Daar overleefde zij als Elly
Daal de oorlog. Haar nichtje Eva stierf in haar naam en haar plaats in Sobibor.
Na de oorlog emigreerde Elly naar Israël, waar zij trouwde met een joodse
wees uit Scheveningen. Zo ontstond de familie Matz-Frank. Haar drie zoons
waren zeer geïnteresseerd over de verhalen van hun grootvader Frank, die van
1925-1942 voorganger en chazan was van de synagoge in Zandvoort. Zijn
broer Abram was dit in Amsterdam (Obrechtplein), zijn vader in Zwolle.
Maurits Frank kwam uit een gezin met acht kinderen. Zijn vrouw, met wie hij in
1929 in Zandvoort trouwde, was de dochter van genoemde chazan Blanes uit
Amsterdam. Haar zus, die pianiste van beroep was, woonde vlakbij in de
20

Zeestraat. Hun kinderen waren van dezelfde leeftijd. Elly Frank, als kind Esther
Frank geheten, was onder
meer leerling van de openbare
lagere school D en lid van het
kinderkoortje van mevr.
Rebecca Bloemendal, de
eigenaar van de bekende
koosjere slagerij uit de
Zeestraat. Haar enig
overlevende oudste zoon
werd later directeur van het Polygoon Journaal, dat hij ook insprak met zijn
kenmerkende stem. We bezochten met mevr. Frank onder meer haar
geboortehuis op Kostverlorenstraat 73 en het joodse monument in de
Mezgerstraat. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in het
voormalige joodse hotel-pension Gompertz-de Beer in Zandvoort, nu Hotel XL.
Teunard van der Linden

Rechts Mau Frank, voorganger van de joodse gemeenschap in Zandvoort, 1925-1942.
Linksachter zijn vrouw Lies, de moeder van Elly; daarnaast haar tante, die eveneens
in Zandvoort woonde en pianolessen gaf. Linksvoor de vader van de twee zussen, de
bekende chazan Jacob Blanes uit Amsterdam, bij wie de twee Zandvoortse families
verbleven na hun uitwijzing uit Zandvoort. Mevrouw Blanes overleed in 1934. Het huis
van Elly’s grootvader bevond zich op Muiderstraat 7, om de hoek bij de Portugese
synagoge.
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Samenvatting Bijeenkomst Pastorale werkgroep

27-09-2017
Aanwezig: Ankie Joustra, Nelleke Keur, Anita Pesirerun, Gerda Kop, Mechteld
Reijnders- van Till, Ans Bartling en Hanneke Reitsma (secr. en plv. vrz)
Afwezig: Teunard van der Linden
Belangstellenden: To de Vries, Ali IJspeert en Nel Stobbelaar
Opening
Hanneke Reitsma opent de vergadering en leest uit het boekje “Hoop” een
gedicht van Dietrich Bonhoeffer “Een geloof dat niet hoopt, is ziek”.
Rondje, hoe het gegaan is:
Ankie Joustra heeft de wijk met Ans Bartling doorgenomen en taken verdeeld
nu er weer meer bezoekdames/heren zijn afgevallen.
Ans Bartling, alles loopt zo naar tevredenheid
Anita Pesirerun is op bezoek geweest en wat verjaardagskaarten in de bus
gedaan. Ze wil graag meer adressen en wordt op haar wenken bediend.
Gerda Kop meldt dat ze per 1 januari stopt met vrijwilligers werk (bezoekdame
en contactpersoon in Nieuw Unicum), wel blijft ze de bloemendienst doen.
Anita Pesirerun neemt haar adressen over.
Hanneke Reitsma zal zoeken naar een opvolgster voor NU.
Nelleke Keur heeft ook te kampen met wegvallen van bezoekdames (Nel
doornenkamp en Hilly Petergen). Anita Pesirerun neemt van haar ook een paar
adressen over. Ze maken een afspraak en bespreken de overdracht.
Mechteld Reijnders heeft bezoek gebracht i.v.m. huwelijksjubileum bij de
echtparen Bos en Pendavingh. Echtpaar Wiggers treft ze niet thuis.
Hanneke Reitsma heeft paar 2e handsboekjes gevonden over “Op bezoek bij
oude mensen” van Laura Reedijk, ze was daar door To de Vries op attent
gemaakt en deelt ze uit aan de coördinatoren (Ankie, Anita en Nelleke) van de
drie wijken.
Avond nieuw ingekomen gemeenteleden
Wederom in voorjaar houden.
Evaluatie orgelconcerten:
Graag volgende zomer opnieuw organiseren.
Voorstellen van Lezingen: in Voorjaar (febr.-juni)
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Willem Jan Cevaal wil lezing houden, onderwerpen: Zoon van Bach of
Frans Liszt of over de twee Haarlemse musici Andriessen en de Klerk allen
in combinatie met orgelspel.
De Haarlemse Musici heeft voorkeur.
 i.p.v. een inloopactiviteit een korte gemeente-avond of middag houden (
n.a.v. wijzigingen plaatselijke regeling of ander onderwerp).
Dit dan starten met koffie/thee en na afloop een hapje en drankje.
 Een stamppot-avond om 17.00 uur met als onderwerp Geloofsbeleving
met rituelen, ingeleid door Teunard van der Linden. Hier moeten de
mensen zich t.z.t. voor opgeven.
Volgende vergadering niet woensdag (Parkeer problemen) maar donderdag
11 januari om 10 uur.

Collecte opbrengsten en giften vanaf 23 april t/m eind september 2017
23/4
28/4
30/4
7/5
8/5
14/5
21/5
26/5
26/5
28/5
4/6
11/6
18/6
19/6
23/6
25/6

112,55
9,00
106,15
101,20
Bodaan 50,80
88,65
94,50
43,30
H.i.d.D 9,50
81,65
134,70
92,10
53,75
Bodaan 65,70
H.i.d.D 7,00
76,65
H.i.d.D

2/7
9/7
16/7
17/7
23/7
30/7
6/8
6/8
13/8
20/8
27/8
9/9
17/9
22/9
24/9
11/9

112,05
85,65
80,95
Bodaan 48,55
100,70
111,35
107,40
107,40
84,00
75,45
104,35
118,35
80,65
H.i.d.D 10,00
74,60
Bodaan 70,25

Giften:
* Netto opbrengsten orgelconcerten € 21,00
* Kistje onder de kerkmaquette waar tijdens zomer-openstelling kerk op
woensdag giften tbv de kerk in gestopt konden worden € 152,80
* Gift van orgelbezoekers op 9/9 € 40,00
Ankie Joustra-Brokmeier
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Muziek op de zondagmiddag
Iedere laatste zondagmiddag van de maand om 16.00 uur, Oosterparkstraat 44
Zandvoort, Toegang GRATIS. Op 26 november met Marjolein v/d Homberg
Presentatie: Onno van Dijk; Techniek: Wout Age
Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten
Zondag 19 november Concert door Symfonie Orkest Haarlem
o.l.v. Nicholas Devons
Aanvang 15.00 uur, kerk open om 14.30 uur Toegangsprijs: 5 euro

Taizé dienst deze maand één uur vervroegd
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 18.30-19.00 uur. Het
inzingen begint om 18.00 uur.
Het Goede Uur
Woensdag 29 november Jubileum bijeenkomst 14.00 uur
Spreker: mw. Wil Gorter van het Hodenmuseum uit Andijk
Onderwerp: “Zet hem op”

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 november 2017
Woe
Don
Vrij
Zat
Zon
Maan
Dins

1
2
3
4
5
6
7

Psalm 65
Psalm 116
Matteüs 21
Matteüs 21
Psalm 38
Matteüs 22
Matteüs 22

Woe
Don

8
9

Matteüs 22
Matteüs 23

34-46
1-12

Vrij
Zat
Zon
Maan
Dins

10
11
12
13
14

Matteüs 23
Matteüs 23
Jesaja 48
Jesaja 48
Jesaja 49

13-26
27-39
1-11
12-22
1-13

Woe
Don
Vrij
Zat
Zon
Maan
Dins

15
16
17
18
19
20
21

Jesaja 49
Psalm 88
Matteüs 24
Matteüs 24
2 Tessalonic1
2 Tessalonic 2
2 Tessalonic 3

14-26

Woe
Don
Vrij
Zat
Zon
Maan
Dins

22
23
24
25
26
27
28

Psalm 128
Matteüs 24
Matteüs 24
Psalm 85
Matteüs 25
Matteüs 25
Matteüs 25

Woe
Don

29
30

Jeremia 24
Jeremia 25

33-44
45–22:14
15-22
23-33

Dank
God heb ik lief
Geduldige landheer
Bruiloft
Pijnlijk
Belastende vraag
Ken de kracht van God
Kernvragen
Het gaat niet om uiterlijke
vormen
Waarschuwende woorden
Lokroep in harde woorden
Nieuws
Vluchtweg
Uitgekozen
Gods moederliefde
Absolute duisternis
Wachten op goed nieuws
Wees klaar
Volhouden
Herken de vijand
Werkhouding

1-14
15-28
1-12
1-17
1-18

1-13
14-30
31-46

Genieten
Les van de vijgenboom
Verwachting
God is rechtvaardig
Oliecrisis
Talentenjacht
Scheiding

1-10
1-14

Rijp en rot
Nog niets geleerd

29-44
45-51
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