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Zijn Naam zal zijn Hoop voor de hele wereld
KERST
We leven in een extraverte wereld. Je moet voor jezelf opkomen. Je bewijzen.
Weerbaar worden. Goed gebekt zijn. Actie ondernemen. Opvallen. Haantje de
voorste zijn. En je mening klaar hebben. Wie al die eigenschappen heeft, schopt het
ver in onze maatschappij.
Wie komen er voor de televisie? Mensen die weten op te vallen. Kijk naar het Journaal, iedere avond zijn er z.g. ‘deskundigen’ die allemaal weten wat de Russische
machthebber(s) van plan is, terwijl ze nauwelijks hun eigen broek op kunnen houden.
Te gek toch zoveel mensen die veel beter weten als de machthebber zelf hoe hij in
elkaar zit. En dan hoor je over tekort aan arbeids krachten, ja vind je het gek? Er wordt
alleen maar gediscussieerd en gedebatteerd lijkt het wel, en handen uit de mouwen?
Ho maar. En ze komen avond aan avond voor TV, mensen wat een geleuter van
niksnutten! Maar dan de boer die zie of hoor je niet (hoewel…) De boer die gewoon
dagelijks zijn werk in stilte doet zie je niet voor tv. Ja, als hij een vrouw zoekt: dan komt
hij bij ‘Boer zoekt vrouw’. Wie krijgt de meeste volgers op Facebook, Instagram of
Twitter? De mensen die voortdurend reageren en een mening klaar hebben.

We leven in een democratie die een ‘extravertie’ is. De naar buiten gerichte mens is
de norm. Trainingen in het bedrijfsleven zijn er op gericht. In het onderwijs speelt het
een belangrijke rol. De politiek kent niet anders. De reclame speelt er op in. En ja, zelfs
dominees worden er in getraind. Je moet je immers kunnen presenteren!
Maar Kerst is het feest van het tegenovergestelde. Het speelt zich af buiten de schijnwerpers. Niet in Rome, het knooppunt van de lawaaierige en zichzelf bewijzende
wereld. Maar in Bethlehem, een onbetekenend dorpje. Daar wordt het kerstkind
geboren. Niet in een villa, maar in een stal. Niet met feestgedruis, maar in stilte.
Vertederend? Ja, maar niet op de zoetsappige manier. Kerst laat zien: het kind vertegenwoordigt totaal andere waarden. Het kind komt in ootmoed. Ootmoed – een
ouderwets woord. Het komt van het oud Germaanse ‘ode’ en ‘moed’ dat samen zoiets
betekent als ‘inschikkelijkheid van gemoed’.
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Kom in mijn hart, Heer Jezus!
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Afgelopen periode was ineens heftig als je niets kunt doen vanwege evenwicht stoormensen reageerden op de nieuwsbrief, met vriendelijke wensen, adviezen, eentje
nissen. Bij iedere beweging begon alles te draaien, heel vervelend. Diverse mensen
wist zelfs dat een familielid hetzelfde had meegemaakt, en die was door een fysio
reageerden op de nieuwsbrief, met vriendelijke wensen, adviezen, eentje wist zelfs dat
therapeut geholpen die zich in evenwicht stoornissen verdiept had. Hij had er ook
een familielid hetzelfde had meegemaakt, en die was door een fysio therapeut geholpen
een behandeling voor. Nadat ik naam en adres van de man kreeg heb ik contact
die zich in evenwicht stoornissen verdiept had. Hij had er ook een behandeling voor.
opgenomen. In het eerste bezoek veel vragen, van zijn én mijn kant, maar hij kon
Nadat ik naam en adres van de man kreeg heb ik contact opgenomen. In het eerste
mij alles uitleggen vaak mét voorbeelden erbij, en uiteindelijk behandelen. Na de
bezoek veel vragen, van zijn én mijn kant, maar hij kon mij alles uitleggen vaak mét
tweede behandeling was ik de dag erna behoorlijk beroerd en vroeg ik mij af of ik er
voorbeelden erbij, en uiteindelijk behandelen. Na de tweede behandeling was ik de dag
goed aan gedaan had naar de man te gaan. Maar de dag daarna leek het inderdaad
erna behoorlijk beroerd en vroeg ik mij af of ik er goed aan gedaan had naar de man te
de goede kant op te gaan, ik voelde me weer ongeveer als zes weken ervoor.
gaan. Maar de dag daarna leek het inderdaad de goede kant op te gaan, ik voelde me
Intussen heeft dat doorgezet en kan ik rustig aan mijn werk doen, niet ineens mijn
weer ongeveer als zes weken ervoor. Intussen heeft dat doorgezet en kan ik rustig aan
hoofd omdraaien, heel bewust alles doen. Ook de huisarts houd contact wat er toch
mijn werk doen, niet ineens mijn hoofd omdraaien, heel bewust alles doen. Ook de
in geresulteerd heeft dat ik de KNO arts in het ziekenhuis met een bezoek vereerd
huisarts houd contact en de KNO arts heb ik in het ziekenhuis met een bezoek vereerd,
heb.
m’n rechter trommelvlies bleek niet geheel 100% waarvoor hij handelingen verrichtte.

Op
Op zaterdag
zaterdag 29
29 oktober
oktober ging
ging ik
ik weer
weer spelen,
spelen, het
het afsluitende
afsluitende concert
concert
voor
voor 2022
2022 in
in de
de Oude
Oude Kerk
Kerk in
in Delft.
Delft. Reuze
Reuze spannend,
spannend, hoe
hoe het
het zou
zou
gaan,
gaan, én
én of
of het
het zou
zou gaan.
gaan. Ik voel mij als een vis in het water op dit
geweldige
van
liep hetinstrument,
als een trein.
Ik voel mij instrument,
als een vis in
hetbegin
watertotophet
diteind
geweldige
van
De
vaart
begin
tot zat
het erin,
eind bijgestaan
liep het alsdoor
een Yiska
trein. die het orgel intussen op haar
duimpje
Voorbijgestaan
haar is dedoor
kerkYiska
op (bijna)
loopafstand
als studente
De vaartkent.
zat erin,
die het
orgel intussen
op
van
TH. Het
wasVoor
gezellig
bezoek
c.q. luisteraars,
haarde
duimpje
kent.
haardruk
is demet
kerk
op (bijna)
loopafstandwaar
als ik
afsloot
met
hetdeLutherlied
‘Eengezellig
vaste burcht
is onze
God’c.q.
naast het feit
studente
van
TH. Het was
druk met
bezoek
dat
het bijnawaar
hervormingsdag
was,
ik dit lied
ookvaste
ervaren
de afgelopen
tijd,naast
de afgeluisteraars,
ik afsloot met
het heb
Lutherlied
‘Een
burcht
is onze God’
lopen
het afgelopen
jaar. We
kunnen
weer
met
vreugden,
het feitmaanden,
dat het bijna
hervormingsdag
was,
heb ikaltijd
dit lied
ookterecht
ervaren
deonze
afgelopen
blijdschap,
verdriet.
Wat fijn om
helper,jaar.
groot
van
krachtaltijd
te mogen
hebben.met
tijd, de afgelopen
maanden,
hetzo’n
afgelopen
We
kunnen
weer terecht

In Sliedrecht bezochten een groot aantal mensen de dienst
het is altijd weer fijn spelen, in deze goed klinkende kerk.
In Sonneburgh was ik met Musica Sororum present, altijd
mooi om met de ouderen liederen te zingen, afgewisseld
met lezingen door Tineke verzorgd, en Henriëtte op de
de dwarsfluit het was een fijn (zang)uur.

Dinsdag 1 november Alledagkerk in de Grote- of Sint Laurenskerk. Toen ik aan kwam
stond er iemand voor de kerk die aarzelde of hij wel of niet naar
binnen zou gaan. Hij wist niet of dat zomaar kon. Ik nam hem
mee, ondertussen vertelde hij Chr. opgevoed te zijn, maar eigenlijk
alleen met Kerst of Pasen naar de kerk te gaan. Terwijl ik naar het
orgel ging zocht hij een plaats. De predikant die voor zou gaan was
door ziekte verhinderd. De organisatie had mij gevraagd of ik een
predikant wist, en zo belde ik ds Hans van Walsum in Poortugaal.
Hij zei ‘ja’. En zo ging hij deze middag voor. Hij sprak over Psalm 84
‘hoe brand ik van verlangen om, te komen in Uw heiligdom’ daarna speelde ik samen
met Henske Bakker op panfluit (ikzelf orgel) een cantabilé over Psalm 84. Na afloop
kwam de bezoeker me nog bedanken. Waarop hij zei; ‘de preek was voor mij
geschreven’ (toeval?)

Dezelfde dag ’s avonds, herdenken van de overledenen in Stadzicht, evenals vorig jaar
een moment van ge- en herdenken. Familieleden staken na het noemen van de
overleden naamgenoot een kaarsje aan. Of een medewerker van Stadzicht nam deze
taak op zich. Ook voor de receptioniste werd een kaars aangestoken, zij overleed
onverwacht een aantal maanden geleden. Pastor Wim Haas verzorgde op gepaste wijze
de overdenking, zoals we dat van hem gewend zijn. Het geheel werd afgewisseld door
zang van Marit Weerheim en Aniek van Dam Oosterom op de panfluit, ikzelf bespeelde
de piano.
Uit reacties vernamen we dat het velen tot troost geweest was, live muziek. Het is fijn al
je mensen op zo’n moment tot troost kunt zijn. Muziek zegt soms meer dan woorden.

Muziek begint daar
waar woorden
stoppen

Ook in de Grote Kerk in Overschie werden de overledenen herdacht in een mooie
gedachtenisdienst, en zo gaan we het nieuwe (kerkelijk) jaar weer in.
Vrijdag 25 november stond alweer even genoteerd. Het Boerderij-Behr orgel. Tja
wie heeft er een écht pijporgel met 44 stemmen in zijn huis, garage, of stal van de
boerderij? In Hellevoetsluis hebben ze dat, goed onderhouden. Het was weer fijn
hier na lange tijd te spelen. De huidige eigenaresse was enige tijd ziek, daarna
kwam corona. Een programma van 45 minuten voor- en 30 minuten na de pauze
waarin we volop getrakteerd werden op hapjes en drankjes. Fijn velen te mogen
ontmoeten. Mensen kwamen overal vandaan Sliedrecht, Zoetermeer, Hellevoet etc.
een gemêleerd gezelschap.
Bij binnenkomst werden we verblijd met heerlijke zelfgebakken appeltaart en koffie
of thee.
Nadat ik een aantal stukken gespeeld had was er een korte pauze waarin hartige
hapjes etc. klaar stonden, reuze gezellig mensen te ontmoeten, een praatje met hen
te maken. Het programma verliep soepel. Yiska (registrante) had het druk, dat kon
ook iedereen zien doordat er een tv scherm in de zaal hing zodat iedereen kon zien
wat er bij de speeltafel gebeurde. Yiska had het druk deze dag, gewoonlijk in de
Oude- Nieuwe Kerk Delft staat zij helemaal links, of rechts, nu moest ze regelmatig
voor mij langs, noten lezen, registers open of dicht, bladzijde omslaan. Petje af, nou
ja dat zeiden velen. Hieronder een paar afbeeldingen van deze fijn verlopen avond.
Zeker voor herhaling vatbaar.

opnames Jolanda de Groot
bij binnenkomst gebak en koffie

bij de speeltafel wordt gewerkt

op tv was het te volgen

Intussen was het eerste Advent een dienst van herdenken, én gedenken waarin drie
kinderen gedoopt werden
Dat was een poosje geleden, dopen van drie kinderen tegelijk in een volle kerk van
bovenaf gezien waren alle plaatsen bezet, en waar het kon nog stoelen bij geplaatst
dat was fijn begeleiden van de samenzang, opwekkingsliederen werden, terecht,
door een muziekgroep gespeeld, waarbij één persoon afwisselend op cello of accordeon speelde. Fijn als je zulke mensen in je eigen gemeente hebt.
Als deze brief verschijnt, leven we in de advent tijd.
Op naar de advent- en kerst uitvoeringen op allerlei plaatsen. In Ouddorp hoop ik
met Musica Soroum in de doopsgezinde kerk te musiceren, het ensemble Cular
komt spelen, zij bestaan uit een aantal jongeren, die musiceren op piano, hobo,
dwarsfluit, panfluit, viool, we zien uit naar de samenwerking. De moeite waard om te
horen. De dag daarna reizen we naar Dalerpeel om een kerstconcert te spelen op
het rondom het Heijligers orgel, we zien ernaar uit, In de fijne kerkelijke gemeente
van Dalerpeel. Hier zal ook Carina Petersen Bossenbroek aanwezig zijn, met de

panfluit. Aanvang 15 uur! Henriëtte Tebrugge dwarsfluit, Yiska zal registreren én
zingen, Wollie v.d. Scheer is de voorganger deze dienst. Van harte welkom om
15.00 uur in Dalerpeel. Naast kerstuitvoeringen ook alvast een aankondiging voor
het nieuwjaars concert op Texel 7 januari, kom ook!
Voor alle overige uitvoeringen verwijs ik naar de berichten verderop in deze brief,
veel leesplezier.

KERSTGEDACHTE
De Kerstperiode vind ik eigenlijk helemaal niet leuk!
Je hebt de pepernoten van het Sinterklaasfeest nog in de mond en de standaard
kerstdeuntjes denderen alweer uit de radio.
De kerstliedjes vind ik allemaal even zoet sappig. De kerstverlichting hebben
sommigen het liefst al in november hangen en we gaan van het ene kerstfeest naar
het andere.
Ik liep half november door een straat waar ik bij mensen binnen al een opgetuigde
kunst kerstboom zag staan. Voila!
Wat is de Kerstboodschap van tegenwoordig ? Nou, geen boodschap, maar boodschappen! Een kerstdiner moet zo uitbundig mogelijk zijn en de kerst cadeaus zo
duur en elektrisch mogelijk. Oh ja, en je geeft natuurlijk wat aan één of meer goede
doelen, want één keer per jaar mag je wel een beetje aardig doen tegen elkaar!
Maar, waarvoor!?
Doe je het echt voor de ander? Doe je het misschien voor je eigen gemoedsrust?
Laat je je misschien wel beïnvloeden door de gevoelens die in advertenties worden
opgewekt? En heb je jezelf dan echt anders gedragen dan anders?
Of was het alleen maar meer en groter dan normaal?
Jezus kwam op aarde met een opdracht, met een doel, Zijn opdracht was om
zichzelf volledig voor de ander te geven. Onbaatzuchtig, zonder eigen belang.
Kerst was voor Jezus niet een gezellige avond, met lekker eten en cadeautjes. Kerst
was voor Jezus een vertrekpunt. Een vertrekpunt vanuit een donkere tijd, maar,
uiteindelijk, het glorende licht van Pasen. Daar heeft Hij zich volledig voor de ander
gegeven. Onbaatzuchtig!
Deze Kerst kan voor iedereen ook zo’n vertrekpunt zijn. Misschien hoeven we ons
niet eens voor de volle 100 procent voor de ander te geven. Het zou al mooi zijn,
als we ons allemaal eerst maar eens voor 3 procent aan een ander geven. Zeg
maar zo ’n dag of 10, verspreid over het hele jaar.
Ik wens u van harte een kerstfeest waarin Jezus, niet maar alleen het Kind in de
kribbe zal blijven, al gaan uw gedachten daarheen. Ik hoop dat u Hem zult ontmoeten, maar dan als uw Koning en Heer! Want waar Hij regeert, neemt uw leven voor
altijd een duidelijke keer.

Ik wens u van harte een kerstfeest waarin u opnieuw wordt geraakt door ’t wonder
dat God het in wezen zo goed voor de mens heeft gemaakt. Zijn heil blijkt, voor wie
ernaar zoeken nog altijd een realiteit. Ik gun u vanuit die beleving een rijke,
gezegende tijd!

Het jaar heeft haast zijn loop volbracht
Ik heb mijn God
Psalm 16:2 ‘Ik heb geen goed buiten U’
December een drukke maand vol festiviteiten. Etalages blinken je van verre toe, de
één nog mooier dan de ander. In november herdachten we de mensen die niet meer
onder ons zijn. Die ons ontvallen zijn. Ik vind het altijd
een gedenkwaardige dienst, waar ik mij graag voor
inzet. Zowel in Stadzicht als in Overschie herdachten
we de overledenen. Zelf bemerk ik regelmatig bij
rouwdiensten dat er niet kerkelijken onder de aanwezigen zijn, dan hoop je dat ze mogelijk toch ‘iets’ oppikken van de toespraak, ik vind het dan jammer als ik
bemerk, zoals vorig jaar tijdens een rouwdienst met
veel niet kerkelijken, als een dominee daar dan geen rekening mee houdt. Maar zo’n
laatste dienst zet je ook wel aan denken, alweer, bijna, een jaar om. Herinneringen
komen boven, je mijmert een beetje over wat was.
Moest even denken aan oude tijden. Als kind had ik bijv. een houten
paard. Maar ik heb het niet meer. Ik had een fietsje, een zogenaamde doortrapper. Ik heb het niet meer. Zo kan ik doorgaan. Zo kunt u
doorgaan. Je had een baan, maar nu niet meer. Je had gezondheid,
maar u hebt het nu niet meer. Je had een man, een vrouw, maar u
hebt hem, u hebt haar niet meer. Wat een verschil te moeten zeggen: ‘Ik heb.’-‘Ik had’. Over dat houten paardje kom ik wel heen, en
dat doortrappertje was eigenlijk levensgevaarlijk. Je belandde er bij tijden mee in ‘de
berm’, of herinner ik me, pardoes het trottoir af. Maar hoe anders, hoe veel schrijnender wordt het als je je huis gaat missen, je werk, je gezondheid of nog erger, een
familielid, vriend, vriendin.
Voorbij
Het doet me denken aan een boek van Louis Couperus ‘Van oude mensen en de
dingen die voorbij gingen’. Er zit de geur aan van het ouderwetse, van nostalgie of
melancholie. Als jongere kun je je hoofd er over schudden. Alsof het jou niet treft.
Maar wil je ook eens even op een rijtje zetten wat je had en nu niet meer hebt?
Natuurlijk, die ouwe computer die crashte of die ouwe mobiel zonder mogelijkheden
van app’s, die kun je missen als kiespijn. Maar dierbare dingen, dierbare mensen
die je had en nu niet meer. Regelmatig speel ik bij rouwdiensten. Een opa of oma,
soms een vader of moeder, soms een vriend of iemand uit de buurt. Ik bedoel
maar: Ook voor jou gaan dingen voorbij. Je had, maar je hebt ze niet meer.
Betrekkelijk
Wanneer je zo met een schuin oog eens naar het leven, je eigen leven, durft te
kijken, dan is alles wat je hebt betrekkelijk. Ja toch? Met een moeilijk woord: relatief.

We beseffen soms te weinig. De wereld draait door alsof het nooit eindigt. Het leven
wordt geleefd alsof het nooit ophoudt. Natuurlijk mag je vitaal en vrolijk in het leven
staan, maar we moeten niet overdrijven. We moeten er ons niet aan vergrijpen. Dan
wordt bezit een afgod, een geliefde je idool.
In Psalm 16 staat: ‘Ik heb tot mijn Here gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed
buiten U. ’Ik wil aannemen dat David wel veel
meer bezat. In het boek Samuël wordt keurig
geturfd hoeveel ambtenaren en helden hij wel
niet had en nog wel meer. En toch eindigt David,
bij al zijn optellen wat hij heeft, onder de streep
met: ‘Ik heb geen goed buiten U.’ Of in vers 5 “O Here, mijn erfdeel en beker.’ Het is
voor ons van belang tot dat inzicht te komen, dat te kennen. Dat kan doordat je
vroeg of laat er tegen aan dendert dat je van alles moet zeggen ‘Ik had het, maar nu
heb ik het/hem/haar niet meer’. Uiteindelijk ben ik een mens met lege handen. Maar
per saldo brengt dat een mens niet tot inkeer. Dan zouden vele begrafenissen toch
moeten uitlopen op bekeringen, wat niet het geval is. Meer is nodig: Ontdekkende
genade, werking van de Geest, schellen van de ogen. Ik had...maar ook, ik heb mijn
God dat is genoeg, ik wens mij niets daarneven, zoals het in het liedboek 1973
staat:
Ik heb mijn God, dat is genoeg,
ik wens mij niets daarneven.
Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg,
is mij in Hem gegeven:
mijn hoogste goed, mijn troost in smart,
het enig rustpunt van mijn hart,
mijn eeuwig licht en leven.
Ik wens iedereen gezegende kerstdagen, en een mooi begin van het nieuwe
jaar!
Doos waarop je een deksel doet
Zo tegen het einde van het jaar word ik altijd een beetje melancholisch. Misschien
ligt dat aan het tekort aan zonlicht, misschien aan het teveel aan files. Misschien
heeft het te maken met het gedrag dat iedereen vertoont zo rond kerstmis. Mensen
denken ineens na over liefde en vrede, ze gaan huiselijk doen, er wordt weer gezellig tijd genomen voor elkaar en zelfs de kerk wordt weer even bezocht. Het lijkt alsof
iedereen een soort kerstpakket in zichzelf openmaakt. Vanmorgen had ik een
gesprek met een predikant, en dan hoor je ineens, zomaar uit het niets, dat hij
hetzelfde voelt. Dat vond ik bijzonder, we kennen elkaar, nou ja kennen, we hebben
zo nu en dan een dienst, meestal in de Grote- of Sint Laurenskerk. Een doos vol
met traditie, besef, verlangen, waarden en dromen. Binnenkort zal ik ook mijn
kerstdoos openmaken en ik weet nu al wat ik als eerste tegen zal komen; Meteen
weet ik ook waar die melancholie vandaan komt. Het is…het is… The Sound of
Music...

Net zoals je iets kunt tegen eten, zo heb ik de Sound of Music tegen gekeken. Erger
nog, tegen gezongen en tegen geluisterd. Ik heb de video, en de langspeelplaat. Ik
ken het complete script mét songteksten. Kortom, ik ken de Sound of Music van
begin tot eind, oftewel, van Do tot La. Dat komt eigenlijk alleen maar door Liesl. Al
zingend mijmert ze over liefde terwijl haar pubervriendje, de altijd gladde en
manipulerende Rolf, die haar probeert in te palmen en te claimen. Verzuiling ten top,
maar Lies is naiëf en lijkt haar hart te verliezen. Het gaat nu al een paar jaar goed
maar op 1e kerstdag zal het wel weer zappen worden tussen de Belgische,
Nederlandse en Duitse publieke omroep kanalen.
Toch niet veel slechter dan een doorsnee avondje eigentijdse televisie . Neem
bijvoorbeeld ‘Weekend miljonairs’. Een quiz waarmee de kandidaten tot een miljoen
gulden bij elkaar konden antwoorden. Hierbij geholpen door de fifty-fifty-kans, het
publiek. Met kerst wordt het aanbod altijd aangepast. Er mag weer gelachen worden
en vooral veel gehuild. En omdat in Nederland geluk samen gaat met geld, worden
er weer loterij-records gebroken. Je had en hebt programma’s die geliefden bij
elkaar brengen, waarbij menige traan gepinkt wordt. Op de radio probeert Sky
muziekhaters te kweken door in 3 weken tijd zo vaak mogelijk dezelfde kerst hits te
draaien. En net als last Christmas zal dit radiostation er zeker weer in slagen.
Door al dit gedrag van mensen en media, zou je je bijna de vraag gaan stellen.
Kerst, waar ging dat eigenlijk ook al weer over? Ik sprak laatst een asielzoeker. Ik
vroeg hem in stokbrood-Frans waarom hij eigenlijk gevlucht was. "Parseku-lavie-ehkomme-la-morte-laba" kreeg ik poëtisch terug. Voor mij is ieder woord Frans
poëtisch omdat ik er meestal geen ballon van snap en dus liet ik het er maar bij.
Maar over kerst was hij heel duidelijk en universeel. “ Jezus is geboren voor ons
allemaal en de herinnering daaraan maakt me altijd heel gelukkig”. Heel simpel,
zonder sausje, zonder lichtjes, zonder arrenslee. Met kerst voelde hij zich niet meer
een vreemde ver van huis, maar één van die allemaal en na zoveel tegenslagen,
vluchtroutes en onderdrukking vond ie dat wel een aardige straatprijs. Voor mij werd
in ieder geval duidelijk; voor deze jongen geen fifty-fifty kans op een miljoen of een
gouden toekomst. Het publiek om hem heen met het juiste antwoord wordt steeds
kleiner en zijn mystery-iemand zal wel thuis zijn maar heeft geen telefoon. Ook geen
peace in z'n vaderland, niet eens een chance. Aan de andere kant, voor hem ook
geen Edelweiss of andere toonladder-terreur. Ik probeerde die zin nog een keer, vrij
vertaald, “ Ik ben daar als de dood voor m’n leven”, en hij klonk ineens een stuk
minder poëtisch. “ Wat hebben wij het goed hier” , mijmerde het melancholische
stemmetje in me, oubollig maar glashard. Ik denk dat er meer van zulke stemmen
zijn, zo rond kerst. Maar helaas vallen ze straks weg, dan wordt de deksel op de
kerstdoos gedaan en gaat iedereen weer verder, zoals het was, voordat die doos
werd opengemaakt.
Poortugaal
Dorpskerk
zondag 4 december
ds H. van Walsum
Aanvang 9.30 uur
Jan Teeuw orgel

Rotterdam IJsselmonde
Sonneburgh Ravenswaard
zondag 4 december
Samenzang avond
Musica Sororum
Jan Teeuw orgel
aanvang 19.30 uur

Ouddorp
Doopsgezinde Kerk
zaterdag 10 december
Aanvang advent- kerstconcert
Musica Sororum zang en muziek
Muziek ensemble Cular
piano dwarsfluit panfluit viool hobo
Ds Joh. Smink
Jan Teeuw - orgel
Aanvang 20.00 uur

Dalerpeel (Drenthe)
Kerstzangdienst - concert
Herv kerk
zondag 11 december
voorganger Wollie v.d. Scheer
Henriëtte Tebrugge - dwarsfluit
Carina Petersen-Bossenbroek – panfluit
Yiska den Breejen – zang
(en registrante)
aanvang 15.00 uur
Jan Teeuw - orgel

v.d. Kleij orgelRotterdam Overschie
Grote Kerk

.

Rotterdam - C
Humanitas
zaterdag 17 december
Kerstviering
voorgangers ds J. Manni
ds R. van Loon
Musica Sororum
aanvang 14.30 uur
Jan Teeuw – orgel
iedereen welkom!
Rotterdam Overschie
Grote Kerk
zondag 18 december
voorganger ds P.L. de Jong
aanvang 10.00 uur
Jan Teeuw - orgel

Bergschenhoek
Ned Herv. Kerk
20 december
Kerstviering
voor genodigden
10.30 – 14.00 uur
voorganger Rik Gorter
Jan Teeuw - orgel

Rotterdam
Gerard Goosenhuis
20 december
Kerstviering
voor genodigden
15.00-17.00 uur
Jan Teeuw orgel-piano

Rotterdam
21 december
Kerstviering voor genodigden
Jeannette Jelier – dwarsfluit
Jan Teeuw – orgel
aanvang 20.00 uur

Poortugaal
Hooge Werf
vrijdag 23 december
Kerstviering
Jan Teeuw orgel
aanvang 15.00 uur

Spijkenisse
Chr. Geref kerk
De Ark
vrijdag 23 december
Kerstzangavond
Musica Sororum
gebroeders Bontenbal
Tjeerd Kiers - Piano
Jan Teeuw - orgel
Aanvang 20.00 uur

Rotterdam Overschie
Grote Kerk
zaterdag 24 december
Kerstnachtdienst
Ds. Dick Pranger
Ruben v.d. Kleij - trompet
Marit Weerheim zang
en dwarsfluit
Jan Teeuw – orgel
aanvang 21.00 uur

Boskoop
Ned Herv. Kerk
zondag 25 december
1e kerstdag
Kerstmorgen zangdienst
ds A.D.L Terlouw
en ds E. Westrik
Jan Teeuw orgel
Aanvang 10.45 uur

Ouddorp
Doopsgezinde Kerk
maandag 26 december
2e kerstdag
Kerstzangdienst
Aanvang 10.00 uur
Jan Teeuw - orgel

KERSTNACHTDIENST
Grote Kerk
Rotterdam-Overschie
Zaterdag 24 december 2022
Aanvang 21.00 uur
Voorganger ds Dick Pranger
Ruben v.d. Kleij - Trompet
Marit Weerheim
zang en dwarsfluit
Jan Teeuw - orgel

