Zaterdag 4 juli 2020, 21e jaargang no. 12

KERKNIEUWS
Protestantse gemeente Breukelen
Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk
WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
In verband met de uitbraak van het Corona virus worden
er nog geen weeksluitingen gehouden. De voorgangers
van de weeksluitingen verzorgen wekelijks een
schriftelijke liturgie die onder de bezoekers verspreid
wordt.

KERKDIENSTEN
Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
ZONDAG 5 JULI 2020
10.00 uur: Ds. B. Aalbers, Maarssen
Collecten: 1. Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat
2. Kerk

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 weken en is voor een periode van 3 weken. Kopij graag
inleveren voor maandag 20 juli 18.00 uur.

ZONDAG 12 JULI 2020
10.00 uur: Ds. A.W. Kuipers, Rotterdam
Collecten: 1. Werk van de Diaconie
2. Kerk

AGENDA
Marktconcerten op vrijdagmiddag, aanvang 12.45 uur
- 3 juli: Egbert Schoenmaker
- 10 juli Frank Schneider
- 17 juli Ad van Pelt
- 24 juli Willeke Smits

ZONDAG 19 JULI 2020
10.00 uur: Ds. E. van Deventer, Woudenberg
Collecten: 1. Werkgroep Nieuwersluis
2. Kerk
Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening
Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

MEDITATIE
Amen, het laatste woord…?
Kees, een jongen van een jaar of acht uit Amsterdam had
een oom en tante in Drenthe. Zij woonden in het plaatsje
Amen. Dat woord kende hij wel, want als vader dat
woord had uitgesproken, mocht je je ogen opendoen. En
als de dominee Amen zei, dan was de preek af. Maar dat
er ook een plaats was die zo heette, hij vond het maar
vreemd. Vorig jaar zomer logeerde hij een weekje bij
oom en tante. Op een mooie dag ging hij met neef Henk
fietsen. ‘Waar gaan we heen?’, vroeg Kees. ‘Naar
Grollo’, zei Henk. ‘Waar ligt dat?’ ‘Grollo ligt achter
Amen.’ ‘Oh’, zei Kees, ‘ik dacht dat er achter Amen niets
meer kwam…’
Kees is niet de enige die dat
denkt. Veel mensen denken
dat er achter ‘Amen’ niets
meer komt. Amen, dat is het
laatste woord. Maar is dat
wel zo?
Het verhaal over Kees schoot
mij te binnen toen wij vorige
maand op een van onze

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk
ZONDAG 5 JULI 2020
10.00 uur: Mw. Ds. Y. Hsu, Maarssen
Collecten:

1. Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat
2. Kerk

ZONDAG 12 JULI 2020
Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur: Ds. K. Hage
Collecten:

1. Werk van de Diaconie
2. Kerk

ZONDAG 19 JULI 2020
10.00 uur: Ds. K. Hage
Collecten:

1. Werkgroep Nieuwersluis
2. Kerk
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fietstochten in Drenthe door het dorpje Amen reden.
Nadenkend over een aansprekend thema voor deze
afscheidsmeditatie, lijkt ‘Amen’ me heel geschikt.

Als ik op 5 juli afscheid neem, zet ik geen punt, maar een
komma. Als we ons gebed besluiten met Amen, betekent
dat: diep ademhalen en doorgaan. Als we op de zegen
antwoorden met Amen, is dat geen punt, maar een
komma: de zin gaat verder. De zin van het leven…!
Amen betekent: God is betrouwbaar, je kunt op Hem
rekenen. En wij? Zijn wij betrouwbaar? Kunnen mensen
op ons rekenen? Of denkt u ook dat er na Amen niets
meer komt?

Instemming
Amen mag dan bij ons een slotwoord zijn, in de Bijbel is
Amen juist heel vaak het eerste woord.
Jezus
bijvoorbeeld eindigt nooit met Amen, Hij begint er juist
vaak mee. Alleen bij Matthëus horen we 31 keer Amen
aan het begin, steeds gevolgd door ‘ik zeg u…’. Dat ons
dat nooit is opgevallen, is een gevolg van de vertaling.
De Statenvertaling en die van 1951 gebruikten
‘voorwaar, ik zeg u…’ ; NBV heeft: ik verzeker jullie…’
Amen is afgeleid van een Hebreeuws woord dat vastheid,
zekerheid aanduidt. Letterlijk betekent Amen dus: waar,
zeker, betrouwbaar. In het Oude Testament klinkt het
vaak als reactie. Altijd uitgesproken door mensen die
daarmee aangeven dat zij instemmen met wat ze gehoord
hebben, de spreker zelf zal nooit Amen zeggen. Het
wordt uitgesproken om het gehoorde te beAmen! Meestal
na een lofprijzing of een vervloeking, nooit als afsluiting
van een gebed.
Op den duur wordt Amen ook gebruikt buiten de
synagoge als teken van instemming, bijvoorbeeld in
reactie op een eed. Later komen we het ook tegen als
afsluiting van het gebed: moge het zo zijn!
De eerste christenen waren Joden en zo kwam het
woordje Amen in de liturgie terecht. Uit de brieven van
Paulus weten we dat de gemeente met Amen antwoordde
op een zegen of een dankzegging uitgesproken door de
voorganger. En als men dat wilde versterken liet men er
‘ja’ aan voorafgaan: ‘Ja, Amen.’

Ds. Bert Aalbers

WIJKGEMEENTE
PIETERSKERK

Komma
In ons spraakgebruik is Amen geworden tot een
slotwoord. Als iemand wat te lang aan het woord is, heet
het: hij kan geen Amen zeggen. Met het woord Amen
zetten we er een punt achter: ´Amen en uit´. In de Bijbel
wordt Amen weliswaar gebruikt ter afsluiting, maar het is
nooit bedoeld als slotwoord. Wie Amen zegt, betuigt zijn
instemming. En dat is niet vrijblijvend, maar schept
verplichtingen. Amen is dus geen punt, maar een
startpunt. Geen punt, maar eerder een komma: de zin gaat
verder. Wat is typerend voor een komma?

Ledenadm.:
Website:
Kerktelefoon:

Predikant: Ds. K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag
Scriba: M.C. Berger,
G. van Nijenrodestraat 171,
3621 GJ Breukelen,
tel. 06-15128659,
email: scriba@pieterskerk.info
W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl
www.pieterskerk.info
John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten
Gelukkig zijn vanaf juli bijeenkomsten met meer dan 100
mensen weer toegestaan. Ook al is de Pieterskerk ruim,
toch kunnen we, helaas, door de maatregel van
anderhalve meter afstand, nog niet heel de gemeente
verwelkomen. Aanmelden blijft dus nodig, maar daarin
hoeft u niet langer terughoudend te zijn. Het aanmelden
kan via de website of de digitale nieuwsbrief.

Om een komma te maken, moet je beginnen met een punt
te zetten. En vanuit die punt ga je verder. Een komma is
dus eigenlijk een punt met een vervolg. Als er in de
muziek een komma staat, betekent dat: ademhalen! Maak
je klaar voor de start, een nieuw aanloop. Dat is het
eerste: heel diep ademhalen, niet maar doorrennen, even
stil staan. En dan het tweede: kijk naar de haal die aan de
komma zit: blijf niet op de punt staan, maar ga verder.
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Het niet mogen zingen als gemeente valt velen steeds
zwaarder. Rondom de strenge maatregelen over het nietzingen ontstaat dan ook steeds meer maatschappelijke
discussie. Van een verbod op zingen is het al afgezwakt
naar ernstig ontraden, en steeds meer koren stellen dat
‘zingen gezonder is dan spreken’, omdat dat ‘de kans
veel groter is dat de coronabesmettingen onder koren het
gevolg zijn geweest van de sociale omgang voor en na
het zingen.’ Hoe dan ook, vooralsnog is gemeentezang
helaas nog niet toegestaan, maar het zingen van een klein
koortje wel. En daar maken we dan ook dankbaar gebruik
van. Als u zelf ook deel wilt nemen aan dit koortje, dan
kunt u contact opnemen met Frans Vonk
(frans.vonk@hotmail.com) die het rooster maakt.

Uit de kerkenraad
De kerkenraad heeft op 15 juni jl. haar laatste
vergadering gehouden voor de zomerpauze. Het
moderamen vergadert wel in de zomer en de kerkenraad
zal in september formeel weer vergaderen. In het
bezinningsdeel van de vergadering is kort stilgestaan bij
eensgezindheid, rust en saamhorigheid van de discipelen
tussen Hemelvaart en Pinksteren. Ze bleven allen
eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de
vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn
broers’ (Handelingen 1:14).
De diensten van 7 en 14 juni worden geëvalueerd en ook
het gebruikersplan dat wordt gebruikt voor het
vormgeven van de diensten. Een aantal kleine
aanpassingen zullen worden doorgevoerd en u bent
daarover ook geïnformeerd via de nieuwsbrief. Er is door
de werkgroepen erg hard gewerkt in de voorbereiding om
de diensten v.a. juni veilig te kunnen vormgeven.
De organisatie van de (gezamenlijke) startzaterdag op 12
september gaat met elkaar in gesprek wat de
mogelijkheden zijn. Rekening houdend met de coronarichtlijnen wordt het er niet gemakkelijker op maar u zal
hierover nog nader worden geïnformeerd.
De activiteiten van het Bonifatiusjaar worden grotendeels
opgeschoven naar volgend jaar. De catechisatie is
afgerond voor dit kerkelijk seizoen. De kinderkerk in het
Bonifatiushuis is weer opgestart, samen met het Witte
Kerkje en er zijn attenties gebracht bij de geslaagden en
de nieuwe 18-jarigen. Ook is er in de kerkenraad
nagedacht over de verbinding tussen jongeren en ouderen
om samen de zondagse eredienst te beluisteren.
De jaarrekeningen 2019 van kerkrentmeesters en
diaconie worden goedgekeurd en vastgesteld.
De kerkenraad is zeer verheugd om op 12 juli a.s.
eindelijk weer avondmaal te kunnen vieren in de
Pieterskerk. Er is nagedacht over een veilige vorm en
logistiek, gevolgd door een oefening gehouden in de
kerk. Een veilige avondmaalsviering op 1,5 meter afstand
vraagt om duidelijke instructies, deze zullen worden
opgenomen in het gebruikersplan en het zal nog precies
worden uitgelegd.
De vergadering is afgesloten met het avondgebed van
Klaas Holwerda. ‘Heer, nu de avond valt komen wij tot
U. De dag gaat ten einde en heeft genoeg aan zijn eigen
kwaad. Neem de last daarvan van ons af en bewaar wat
goed was. Mogen uw ogen over ons geopend zijn,
wanneer wij de ogen sluiten’.
Marco Berger, scriba

Zondag 5 juli gaat om 10.00 uur ds. Y. Hsu voor, zij
stond tot voor kort in de Hervormde gemeente
Baambrugge, maar is nu predikant in Rotterdam.
Zondag 12 juli hopen we voor het eerst sinds lange tijd
weer het heilig avondmaal te vieren. De vorm zal door de
coronamaatregelen anders zijn dan gebruikelijk.
Doorgaans vieren we zittend in een kring aan de tafel, om
uit te drukken dat het avondmaal een rustpunt in ons
leven is. Dit keer zal het avondmaal lopend worden
gevierd, en ook dat geeft uitdrukking aan ons geloof: wij
zijn immers onderweg, als pelgrims, naar de grote dag
waarop ons geloof overgaat in aanschouwen. In brood en
wijn ontvangen we voedsel voor onderweg. In de dienst
lezen we Exodus 33:12-23, een kort maar aangrijpend
gesprek tussen Mozes en God. Mozes wil niet verder
trekken met het volk door de woestijn, tenzij God belooft
mee te gaan. Daarop vraagt Mozes om de majesteit van
God te mogen zien. Hoe zal dat zijn? Mozes krijgt slechts
een glimp ervan zien, van achteren, hij kijkt God op de
rug, als teken dat Hij daadwerkelijk voor gaat. Zo krijgen
wij Christus ook te zien, nog niet van aangezicht tot
aangezicht, maar in brood en wijn, als teken en
verzekering dat Christus met de werkelijkheid van de
verzoening voor ons uitgaat.
Zondag 19 juli lezen we voor de laatste keer uit Exodus.
De afgelopen maanden hebben we de weg gevolgd die
God gaat met het volk Israël. Het is de weg van God die
de ellende van zijn mensen hoort en ziet en in beweging
komt om zijn volk te bevrijden uit de slavernij van
Egypte. Het is de weg van God die een pad baant door de
zee, die zijn volk voorgaat door de woestijn, om
vervolgens in het hart van de woestijn zijn volk zijn
liefde te verklaren en een verbond met hen te sluiten. Al
lezend en luisterend zijn wij op het spoor gezet van de
God van Israël die in Jezus Christus ook onze Vader in
de hemelen is, en die ook zijn weg gaat met ons, met zijn
kerk die in de wereld is. Nu wij voor de laatste keer lezen
is de vraag: waar leidt deze weg van God met zijn volk
naartoe? Waar loop het op uit? Op een ontmoeting. Een
ontmoeting waarin de levende God zijn eigen Naam
uitroept en zijn heerlijkheid toont. We lezen Exodus
34:1-9.
Ds. Krijn Hage

Aandacht voor elkaar
Wilt u geboorte, ziekenhuisopname, ernstige ziekte,
overlijden en andere belangrijke mededelingen
doorgeven aan de ouderling in uw eigen buurt? Hier
volgen de namen en telefoonnummers.
Marlies Wijnen is ouderling van sectie 1 (Zuid) en
contact-ouderling van sectie 2 (West). U kunt met haar
contact opnemen via telefoon (0346-261837) of mail:
marlieswijnen2@gmail.com.
Reina van der Wilt is ouderling van sectie 4 (Noord), te
bereiken via 0346-262103 of reinanr2@hotmail.com.
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Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie 3
(Centrum) en is te bereiken via 0346-251979 of
famvanscherpenzeel@gmail.com.
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de
wijkpredikant ds. K. Hage, tel. 0346-261565. Of, indien
hij niet bereikbaar is, met de scriba, Marco Berger, tel.
06-15128659 of scriba@pieterskerk.info.
Als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, neem dan
tijdig contact op met uw sectieouderling, of één van de
andere ouderlingen.

De Heer doe zijn aangezicht over U lichten en zij U
genadig
De Heer verheffe zijn aangezicht over U en geve U
vrede.”
Woorden die we allemaal kennen, maar wat betekenen
ze? Wat is dat
lichtend aangezicht? Daarover
zondagmorgen.
Voorganger: Ds. B. Aalbers
In en uit de Gemeente
We leven mee met Henk en Reina van Wageningen. Een
geplande broekoperatie moest helaas uitgesteld worden
door een bacterie. Deze bacterie is inmiddels onder
controle. Wanneer u dit leest heeft de operatie afgelopen
week plaats gevonden. Een kaartje ter bemoediging
wordt zeer op prijs gesteld. Het adres is: Dhr. H. van
Wageningen; afd. G5 kamer 45 van het AMC,
Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam.
Eveneens zorgen om Ruurd Roskam. Hij is afgelopen
week voor onderzoek naar het ziekenhuis geweest omdat
er onregelmatigheden aan de slokdarm zijn
geconstateerd. Een kaartje naar hem wordt zeker
gewaardeerd. Het adres is Dhr. Roskam, ’t Heycop 406,
3621 WH Breukelen.
Indien u wilt kunt u heel wat kaartjes versturen. Het
pastoraat vraagt aandacht voor de gemeenteleden die in
verzorgingshuizen buiten Breukelen zijn opgenomen
maar wel bij onze Gemeente behoren:
Mevr. N van Drie - Catsburg, afd. Endelhoven kamer 8,
Vondelstraat 1, 3601 EX Maarssen.
Dhr. J. van den Hoeven, Prinses Margrietstraat 31,
3554 GX Utrecht.
Mevr. M.K. Hoogendoorn - van der Vliet, Torenlaan 22,
1261 GD Blaricum.
Wie wel lang tot onze gemeente heeft behoord maar nu is
overgeschreven naar Snavelenburg is Theo van Vliet.
Een kaartje naar hem zou ook leuk zijn; Snavelenburg 1,
3603 GN Maarssen.
Verder wordt er door het pastoraat in deze coronatijd
zoveel mogelijk aandacht besteed aan gemeenteleden die
niet bij name genoemd willen worden. Ook worden er
weer bezoekjes afgelegd, wel op gepaste afstand.
Namens het Pastoraat, Corry Bosch

Schoonmaken Pieterskerk
Met inachtneming van de 1,5 meter willen we zaterdag
4 juli de Pieterskerk weer schoonmaken. Ook zin een
keertje mee te helpen? Weet u welkom op 4 juli om
09.00 uur met alvast onze hartelijke dank!
Jan Winkel, tel. 0346-241144

WIJKGEMEENTE
PAULUSKERK

Scriba:

Kerkelijk buro:
Autodiensten:
Website:
Kerktelefoon:

Predikant: vacant
Interimpredikant: ds P. van Winden, Boekweitlaan 20, 3764 ZN
Soest, tel. 06 12171113, pieter@
interimpredikant.nl; skypenaam:
van.winden
Contact pastoraat: Corry Bosch,
G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX
Breukelen, tel. 0346 262279,
corry.bosch@kpnplanet.nl
C.H. van Schaik, Doornhoecklaan
58, 3601 JX Maarssen,
tel. 06 53792347,
scriba@pauluskerkbreukelen.nl
M. Pfeiffer, tel. 06 28271283,
e: moniquepfeiffer@hotmail.com
Emmy Wildeman, tel. 241578
www.pknbreukelen.nl
John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Vanaf 3 juli weer het Gebed voor Vrede en
Verzoening
Het is weer mogelijk om ons wekelijks gebed op
vrijdagmiddag te vieren. Deze korte gebedsbijeenkomst
is in lijn van het Coventrygebed, dat op meer dan tweehonderd plekken in de wereld wordt gedaan.
Iedere vrijdagmiddag van 12.15 uur tot ongeveer 12.30
uur kan u meebidden en beleven bij deze diensten.
Nederland kent een groeiend netwerk van partners waar
het Coventrygebed een plek heeft. We kijken daarbij niet
alleen terug naar het verleden, maar ook naar morgen:
hoe kunnen we in onze snel veranderende wereld vrede
en verzoening een plaats bieden. De Pauluskerk is sinds
2015 een van de 18 Nederlandse plekken waar deze
Coventry waarden worden gevierd met vrijwillige
voorgangers.

Bij de diensten
Zondag 5 juli
Een bijzondere zondag, om twee redenen. In de eerste
plaats kunnen we vandaag voor het eerst na ruim drie en
een halve maand weer een dienst houden in de
Pauluskerk – met allerlei restricties, uiteraard – maar
toch! En verder neem ik vandaag officieel afscheid neem
als waarnemend predikant, al kom ik nog weleens terug
als gastvoorganger.
Wat de lezing betreft, ben ik op zoek gegaan naar een
tekst die past bij een afscheid. Na veel wikken en wegen
werd dat de tekst van de zegen zoals ik die in de
afgelopen jaren vaak heb uitgesproken: de zogenoemde
Aäronitische zegen uit Numeri 6:24-26.
“De Heer zegene U en Hij behoede U
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Achterwacht
Mijn vader was huisarts in een tijd dat er nog geen
huisartsenposten waren. In de weekends namen de artsen
in het dorp om de beurt voor elkaar waar, dus één keer in
de twee maanden hadden we een druk weekend. De
telefoon ging dan de hele tijd omdat ziektes en
ongelukken niet wachten tot het maandagmorgen is. Ook
was mijn vader soms achterwacht. Naast de dienstdoende
arts was er namelijk ook altijd een reservedokter. Als het
te druk werd, of er twee ongelukken tegelijk gebeurden,
kwam de dokter die achterwacht was in actie. Soms
gebeurde er het hele weekend niets als je achterwacht
was, soms was het rennen en draven.
Nu dominee van Winden onze interim predikant wordt,
en dominee Aalbers is opgehouden met zijn zeer
gewaardeerde werk als consulent, is het nodig zoiets als
een achterwacht te hebben in onze gemeente. Dominee
van Winden zal bijvoorbeeld geen begrafenisdiensten en
trouwdiensten leiden. De kerkenraad heeft gevraagd of ik
in die gevallen als achterwacht wil optreden. Ik heb daar
volmondig ‘ja’ op gezegd. Ik vind het mooi dat ik de
Pauluskerk, waar ik me zo thuis voel, op deze manier kan
dienen tot we een beroep hebben kunnen laten uitgaan op
een opvolger voor dominee Schorren.
Gé Speelman

voor Birmese vluchtelingen aan de grens met Thailand en
Birma, in vluchtelingenkamp Mae La Oon.
Ik heb gemerkt dat het in tijden van Corona lastiger was
om aan inkomsten voor NYBD te komen. Ik ben
dankbaar voor de mensen die maandelijks een bedrag op
de rekening storten, maar verder moet ik het vooral
hebben van acties en collectes. Deze konden de
afgelopen periode niet doorgaan, terwijl in het kamp de
nood nog steeds hoog is, juist in deze tijd van Corona. Ik
was dan ook zo blij verrast met de gift die ik vanuit jullie
kerk ontving. Fijn dat jullie mijn project nog steeds een
warm hart toe dragen en voor de mensen daar verschil
willen maken.
Het geld vanuit jullie kerk heb ik gebruikt om de
gebouwen te renoveren van het weeshuis en de school.
Namens de kinderen en studenten in vluchtelingenkamp
Mae La Oon hartelijk dank hiervoor!
Vriendelijke groet, Marieke Ramp- van Wijk
Bent u op zoek naar een kleinschalig doel om te steunen,
dan kan ik NYBD van harte bij u aanbevelen. Iedere euro
komt goed terecht, er blijft niks aan de strijkstok hangen.
Voor €5 per maand heeft een kind een voedzame
maaltijd, schoolspullen en verzorgingsproducten.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer:
(NL26 RABO 3158 6318 30 t.n.v. R.W. van Wijk onder
vermelding van uw emailadres).

Gift
Van een dankbaar gemeentelid ontving ik een gift van
100 Euro. Met wederkerige dank aanvaard!
B. Aalbers

Gift
De Diaconie heeft in juni een gift ontvangen van € 200,
waarvoor hartelijk dank.

DIACONIE

G E Z A M E N L I J KE
BERICHTEN

Hulp nodig? Bel 08 5130 1535
ma/di/do, 9.00 -12.00 u. (10 ct/m)
Hulp bieden? Bel 0318 742510

Kerkbalans 2020
Onderstaand treft u aan de toegezegde stand van
Kerkbalans per 17 juni 2020 met daarbij het bedrag wat
reeds ontvangen is.

Voedselbank
Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het
zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappendoen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat
kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc.
Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk
stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het
weer over de pakketten verdeelt.
Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Toegezegd Pauluskerk Ontvangen
€ 106.763
€ 60.287
Toegezegd Pieterskerk Ontvangen
€ 67.405
€ 49.554
Namens het College van Kerkrentmeesters, Jan Winkel
Over de eerste vier Marktconcerten
Het eerste Marktconcert valt op 3 juli, net na de officiële
verschijningsdatum van deze aflevering van het
Kerknieuws. Maar omdat het blad meestal eerder wordt
verspreid, hier toch nog even aandacht voor dit concert,
het eerste van het tiende seizoen.
Egbert Schoenmaker begint met een zwierig virtuose
Bach, daarna speelt hij een werk van Fischer, een serie
variaties op een basthema van vier maten, van melodieus
vloeiend tot dansend ritmisch. Aansluitend de fraaie
bewerkingen van Böhm over 'Ach wie nichtig, ach wie

No Yellow Beans Day
Beste gemeente,
In 2017/2018 hebben jullie vanuit de kerk mijn goede
doel No Yellow Beans Day (NYBD) gesteund. Twee jaar
lang maakte NYBD deel uit van jullie diaconale project
en werd er regelmatig gecollecteerd voor mijn goede
doel. No Yellow Beans Day zet zich al ruim 11 jaar in
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flüchtig ist des Menschen Leben' waarin vrolijkheid,
geestdrift, stille momenten, verzuchtingen te horen zijn ja, het leven heeft wel wat te bieden, maar, het is als gras.
De laatste variatie is duidelijk en beslist: Wie God vreest
zal eeuwig leven. Tot slot een werk van Eberlin, van wie
Mozart ooit zei: die is nooit om een wending verlegen!
Enthousiast, verrassend, boeiend.

wie de lessen goed besteed waren. Van Bach zelf daarna
de oproep 'Wachet auf, ruft uns die Stimme', gevolgd
door 'Liebster Jesu, wir sind hier' en 'Allein Gott in der
Höh sei Ehr'. Prachtige muziek. Als laatste een compositie van Johann Philipp Kirnberger, eveneens uit de
generatie na Bach. Een muzikale alleskunner, die er o.a.
voor heeft gezorgd dat veel kerkliedzettingen van Bach
behouden zijn gebleven. Van hem: 'Nun danket alle
Gott'.

Op 10 juli is het orgel aan Frank Schneider. Hij begint
met Variaties over een thema van Corelli geschreven
door Rinck. Rinck leefde rond 1800 in Duitsland, zijn
muziek was zeer geliefd, ook in Nederland. De Corellivariaties zijn speels, virtuoos, gezellig - en na afloop
speelt er misschien een ouderwets kinderliedje door je
hoofd.
Het tweede stuk van dit concert begint met een lage noot
in het pedaal. Dan komen er stemmen bij - de beginnoten
van 'Erbarme Dich" klinken viermaal in de
bovenstemmen, en dan nog eens in het pedaal. Het zijn
hier de beginnoten van een Fantasia van Bach, ingetogen,
spannend, roepend, zoekend. De Fuga begint
zelfverzekerd, maar al gauw klinken er weer vragende,
zoekende, schrijnende samenklanken. Daarbij is het stuk
toch ook lieflijk en troostend. Na het laatste akkoord blijf
je verwonderd achter, en je wacht stil tot het verklonken
is, dat BWV 537.
Het volgende stuk is een Adagio, een rustig werk dus.
Componist Remo Giazotto vond ooit een muziekfragment afkomstig uit een door brand verwoeste
bibliotheek. Hij herkende er werk van Albinoni in; hij
vulde het aan en maakte het af, en gaf het uit in 1958.
Niemand anders dan hij heeft het fragment ooit gezien,
maar de muziek raakte bekend en bracht het tot
filmmuziek. Het stuk heeft een zoet, rustgevend begin,
maar er ontwikkelt zich wel veel drama: op het orgel
moet er met twee handen en twee voeten tegelijk gewerkt
worden. Aan het eind komt alles weer helemaal goed,
gelukkig. Klaar dus voor het laatste muziekstuk, het
slotstuk, een 'Sortie' is, muziek bij het weggaan. Het is
van Lefébure-Wély en zit vol loopjes en ander virtuoos
vermaak.

Willeke Smits zal ons op 24 juli naar Italië voeren, hoe
en waar weten we nog niet. Maar, de vaste bespeler van
de orgels van de Hooglandse Kerk te Leiden gaat ons
ongetwijfeld wat goeds brengen.
Tot slot: we volgen het protocol van de Pieterskerk; dat
houdt in dat de entree aan Straatweg
als ingang en als uitgang wordt gebruikt. In het koor staat
een zuiltje met handgel klaar voor gebruik; de plaatsen
worden aangewezen in volgorde van binnenkomst, steeds
op anderhalve meter afstand van elkaar. Vooraf
aanmelden is niet meer echt nodig (kan nog wel). Een
geldelijke bijdrage voor het behoud van de concerten kan
in het rode collectezakje naast de tombe gedeponeerd
worden.
Cathie Schrier
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Op 17 juli hoopt Ad van Pelt de klankrijke trompet van
het orgel te laten horen in een Volontary van Boyce, met
een langzaam en een snel deel: gelegenheid tot variatie in
de klank. Dan volgt een Aria van Handel, in principe
geschreven voor een klok met speelmechaniek; nu
waarschijnlijk gespeeld op de fluiten van het orgel. Voor
het derde stuk blijven we in Engeland, maar gaan iets
terug in de tijd, naar Purcell. Purcell werkte aan het hof
van Queen Mary. Vandaag klinkt het jubelende lied
'Crown the Altar', uit de cantate: “Celebrate this
Festival”, geschreven in 1693 toen de Queen 43e
verjaardag werd gevierd. De sprankelende melodie van
de aria en het steeds herhaalde motief in de begeleiding
(een 'ground' voor de Engelsen) 'vragen' om een
bewerking voor orgel!
Een smeekbede, lieflijk en ontroerend, is het werk dat
daarop volgt: 'Straf mich nicht in deinem Zorn' van
Gottfried August Homilius, een leerling van Bach, aan
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