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VIERINGEN

AANVANG: 10.00 UUR

DATUM

VOORGANGER

KOOR

LOKATIE

Zo.
Di.
Zo.
Di.
Zo.
Wo.
Zo.
Wo.
Zo.
Wo.
Zo.
Wo.
Zo.
Wo.
Zo.
Wo.
Zo.
Wo.

I. Verkerk
Pastor Tol
(21.00 uur)
Pastor v. d. Linden
I. Verkerk
Pastor Tol (85 jaar!!)
Parochiaan
Pastor B. Stuifbergen
Parochiaan
I. Verkerk
Parochiaan
Pastor v. d. Linden
Parochiaan
Pastor Tol
Parochiaan
Pastor B. Stuifbergen
Parochiaan
I. Verkerk
Parochiaan

Samenzang
Cantorij
Cantorij
Samenzang
Cantorij
samenzang
SOUND OF LIFE
samenzang
Samenzang
samenzang
Cantorij
samenzang
Cantorij
samenzang
Liturgiekoor IJmond
samenzang
Samenzang
samenzang

kerk
kerk
kerk
Mariakamer
Kerk
Mariakamer
kerk
Mariakamer
kerk
Mariakamer
kerk
Mariakamer
kerk
Mariakamer
kerk
Mariakamer
kerk
Mariakamer

22 dec.
24 dec.
29 dec.
31 dec.
05 jan.
08 jan.
12 jan.
15 jan.
19 jan.
22 jan.
26 jan.
29 jan.
02 febr,
05 febr.
09 febr.
12 febr.
16 febr,
19 febr.

Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om 10.00 uur de rozenkrans gebeden in de
Mariakamer. ( woensdag 25 december en woensdag 1 januari geen viering).
AGENDA:
ma. 16 dec.
di. 17 dec.
wo. 18 dec.
di. 24 dec.
zo. 29 dec.
zo. 05 jan.
ma. 06 jan.
di. 17 jan.
wo. 22 jan
zo. 02 febr.

09.00 uur
13.30 uur
19.30 uur
21.00 uur
15.00 uur
11.00 uur
09.00 uur
13.30 uur
19.30 uur
11.00 uur

Plaatsen van de Kerststal
Kerkschoonmaak
Bijeenkomst van de Bijbelgroep o.l.v. Paul Frankhuizen
Nachtmis
Gospelkoor “B.Lief”
Felicitatie Pastor Tol (85 jaar).
Opruimen Kerststal
Kerkschoonmaak
Bijeenkomst van de Bijbelgroep o.l.v. Pastor Tol
Blasiuszegen.

PASTOR TOL - 85 JAAR Onze pastoor wordt op 9 januari 85 jaar. Dat gaan wij vieren.
Op zondag 5 januari, na de Nieuwjaarsviering; op het feest van Driekoningen,
waar pastor Tol ook voorgaat, zullen wij hem kunnen feliciteren.
Vanaf 1960 is pastor Tol al onze steun en toeverlaat.
Tot op de dag van vandaag is hij nog steeds onze Herder.
Wij zijn dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mogen hebben.
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TERUGBLIK
Paul Vlaar
Zondag 1 december was ‘Oranje-Pastoor’ Paul Vlaar bij ons op bezoek om de H. Mis op te dragen
en zijn gedichtenbundel Dichter voor mensen én dichter bij Hem te promoten. Ik besloot een kwartiertje
eerder dan normaal van huis te gaan, maar dat hadden velen met mij gedacht. Het kerkplein stond vol
met auto’s, dus dat werd zoeken in de omgeving. Veel mensen in de kerk en ook veel jonge mensen.
En daar was dan Paul, boomlange, beetje magere priester, vooraf gegaan door de koster met het kruis,
de misdienaars en de acoliet en Nelleke Rolink, onze lectrice. Haar wil ik graag vanaf deze plaats eens
een compliment geven. Nelleke we zijn trots op je, je doet het heel goed.
Paul Vlaar heeft ontegenzeggelijk charisma. Hij brengt iets teweeg onder de mensen, hij ontroert- en hij
beroert de mensen en hij houdt van God. Hij is zó gewoon en zó bijzonder.
Hij droeg een gedicht voor: Roeping, over de bol waaruit een narcis groeit en hij liet ons via zijn cd-speler
het lied You raise me up horen.
De Cantorij wist zich voor één zondag verbonden met het koor Sound of Life en ja, toen stond daar een
koor en zong daar een koor, geweldig!
‘Heerlijk’ zei een dame die met mij opliep naar het aangeboden kopje koffie ‘het was als vanouds, volle
bak en een inspirerende preek. Ik ga helemaal blij naar huis.’
Berti de Goede.

Concert Hermitage
Op zondagmiddag 8 december 2013 gaf het a capella koor Hermitage een concert in onze kerk.
Het koor staat onder leiding van Natalja Yakovleva en heeft ongeveer 24 leden.
Alle liederen werden in het Russisch gezongen waaronder een aantal kerstliederen,
en het Ottsje nasj – het Onze Vader – van de componist Kedroff sr.
Er wordt door het koor uitsluitend a capella gezongen omdat, zo wordt verondersteld, alleen de
menselijke stem in staat is om God te prijzen. En het prachtige Bogoroditse Dewo, radoesja,
Wees gegroet, maagdelijk draagster van God.
Het koor – in stemmig zwart gekleed – stond op de altaartrappen. Een goed koor doet veel aan het mooi
‘legato’ zingen, dat is een van de eerste kenmerk voor een Russische koorklank. Het gaat om dat ‘diepe’
verbinden van klanken en melodische frases tot één ‘gesmeerd’ geheel. Prachtig klonk de domra door
Natalja Mezinova samen met de piano, gespeeld door Julia Ponomareva.
De solist Geert Koehoorn besloot het concert met het lied Mnogaja Ljeta. – Lang zullen wij leven –.
Berti de Goede.

Winter reist langs streken en landen.
Warmt ook hier zijn koude handen.
Blaast de herfst kleuren uit de bomen.
Berijpt het land in winterse dromen.

Takken van bomen ontdaan van pracht.
Fonkelende sterren in koude nacht.
Kou doet wateren in ijs verstillen.
Vogels in hun warme nestje rillen.
De winter zorgt voor veel ongemak.
Maar heel het land gaat uit zijn dak.
Al schaatsend op het ijs met zwier.
Koek en zopie geven winter plezier.
O wintervorst van sneeuw en ijs.
Jij geeft kou met mooie krachten.
Maar ga nu maar verder met je reis.
Je blijft” ijs koud” in ons gedachten.

Gerard de Reus.
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