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Bijeenkomsten  
Zo. 15 dec.  15.00 uur: Kerstconcert Börkerstroomzangers 

     o.l.v. Klaas Knevelbaard 
 

Zo. 15 dec.  19.30 uur: Festival of lessons and carols  

     (Locatie: de Ark) 
 

Wo. 18 dec.  19.00 uur: Vesper 

     Mevr. Helene Westerik-Lammers 
 

Wo. 25 dec.  10.00 uur: Kerstfeest  

Mevr. Helene Westerik-Lammers 

m.m.v. Ons Koor o.l.v.  

Marjan Doornbos 

de extra collecte is bestemd voor  

stichting “Opkikker” 

(www.opkikker.nl ) 
 

Di. 31 dec.  19.30 uur: Gedachtenisdienst 

Mevr. Helene Westerik-Lammers 
 

Zo. 02 febr.  10.00 uur: Mevr. Helene Westerik-Lammers 
 

Er is altijd koffie of thee na de dienst! 

 

 

Agenda 
Di. 07 jan.  20.00 uur: Lezing over verlies en rouw 

     (De liefde van Beilen)  
 

Do. 09 jan.  14.00 uur: Neijaorsvesite 
 

Di. 21 jan.   17.30 uur: Samen eten 
 

Di. 04 febr.  20.00 uur: De liefde van Beilen 
 

Di. 11 febr.  19.30 uur: Over verwondering gesproken 

 

http://www.opkikker.nl/
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Samenstelling bestuur 
Voorzitter: Dhr. Wietze de Boer, Rijksweg 207, 9423 PE Hoogersmilde,  

tel. 0592-459822, email: de.bo20@hetnet.nl 

Secretaris: Mevr. Berty Bruggink-Haaijer, Kerklaan 38, 9422 ED Smilde,  

tel. 0592-414536, of 06-20431335, email: janbruggink@hetnet.nl 

Penningmeester: Dhr. Jan Drenth, Sportlaan 3, 9411 BG  Beilen, 

tel. 0593-523779,  email: j.e.drenth@ziggo.nl   

Banknummer: NL34 RABO 0306 5001 40 

2e Penningmeester: Mevr. Gerda Wiggerink-Wolbers, Perkstraat 5, 9411 

PK Beilen, tel. 0593-526889, of 06-13727849,  email: gerda@wiggerink.nl 

Bestuurslid: Mevr. Reina Limburg-Schuring, Asserstraat 9, 9411 LH 

Beilen, tel.0593-523757, e-mail: grlimburg@gmail.com  
 

Overige adressen van onze afdeling 
Voorganger: mevr. Helene Westerik-Lammers,  

Van Stolberglaan 49, 7681 GB Vroomshoop, tel. 06-43167139,  

email: h.h.westerik@outlook.com 

Beheerder Website en Facebook: dhr. Wim Boer, Volmachtenstraat 1, 

9414 AL Hooghalen, 0593-592045, email: wimboer@trinedmail.nl 

Internet: bereikbaar via www.vrijzinnigen.org (klik dan op “Waar vindt u 

ons”, zoek dan op de kaart” Midden-Drenthe”, en klik er weer op)  

Facebook: zoek op @VRIJZINNIGENBEILEN   

Gebouw:  

Vrijzinnig Centrum “De Stroming”,  

Weijerdstraat 9, Beilen (is geen postadres) 
 

mailto:de.bo20@hetnet.nl
mailto:janbruggink@hetnet.nl
mailto:j.e.drenth@ziggo.nl
mailto:gerda@wiggerink.nl
mailto:grlimburg@gmail.com
mailto:h.h.westerik@outlook.com
mailto:wimboer@trinedmail.
http://www.vrijzinnigen.org/
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Mag ik even uw aandacht?   
Begin november begin ik te verzamelen. Verhalen voor kerst. Voor diverse 

bijeenkomsten. Dit jaar vond ik ook een boek met verhalen over een 

rampzalige kerst. Verfrissend, want zo harmonieus als we het wensen, is 

het vaak niet. Die dagen van kerst. Een van mijn vriendinnen gaat in 

november op zoek naar een invulling van de kerstdagen. Zij houdt van 

leuke feestjes. Ik houd wat meer van vrijheid en rust. Toen we samen 

studeerden (en dat is ook al weer ruim dertig jaar geleden) was dat wel 

eens schipperen. Maar met kerst hoefde dat niet, want dan was zij twee 

dagen bij haar ouders. Haar beide ouders zijn er helaas niet meer, dus met 

kerst is het nu een zoektocht.  
 

Op mijn zoektocht naar verhalenboeken vond ik een boekje: ‘kerst met 

tante Jo’ van Marjan van den Berg.  Een geweldig humoristisch boekje 

over een zure en klagende tante die elk jaar met kerst uitgenodigd moet 

worden. Maar toch niet gemist kan worden. Naast tante Jo gaat het boekje 

ook over alles wat we doen om de decembermaand te verlichten.  

Letterlijk én figuurlijk.  Én over hoe we de traditionele kerstliederen 

verhaspelen. De schrijfster heeft bijvoorbeeld jarenlang in ‘De herdertjes 

lagen bij nachte’ gezongen: ‘toen hoorden zij dengelen zingen ‘, en zich 

afgevraagd wat die ‘dengelen’ toch zouden zijn!  
 

Twee weken geleden sprak ik mijn vriendin, en zij begon over ‘wat te 

doen met kerst’. Ik vertelde haar over het boekje ‘kerst met tante Jo’ en 

beloofde het haar cadeau te doen. Afgelopen vrijdag viel het bij haar op de 

mat. En ze berichtte dat ze direct begonnen was met lezen en tot nu toe 

alleen maar heel hard gelachen had. Nadien heb ik niets meer van haar 

gehoord…. 
 

Zij stuurt ook altijd kerstkaarten, vaak met hertjes of vogeltjes in de 

sneeuw. Vorig jaar was ze wat verdrietig, omdat ze steeds minder kaarten 

kreeg. Wel steeds meer mailtjes en (whats)appjes. In de laatste week voor 

kerst heb ik mijn doos met kerstkaarten omgekeerd en haar er elke dag 

ééntje gestuurd. Met een handgeschreven tekst. Later bleek dat ik haar 

huisnummer verkeerd in mijn agenda had staan en dat de kaarten bij een 

buurvrouw terecht waren gekomen!  
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Hilariteit, maar het leverde haar wel een nieuw contact op, en de 

buurvrouw (van 84 jaar) ook… 
 

Kerst is voor veel mensen een fijn feest. Vrije dagen, gezellige sfeer, samen 

met de mensen van wie je houdt.  Kerst is voor veel mensen ook een 

eenzaam feest. Omdat ze niet mee willen in al het vertier, of omdat ze dat 

voorheen samen deden, en nu alleen zijn. Want het accent van al die 

dagen ligt zo op ‘familie’. Of op ‘moeten’. Terwijl er feitelijk iets anders 

nodig is. Voor ieder mens. En dat is aandacht. Échte aandacht. Met die 

handgeschreven kaart, met het noemen van de namen van de mensen die 

gemist worden, met ruimte voor verhalen, ook al kennen we de clou, en 

met ruimte voor eigen keuzes.  
 

Op kerstavond sta ik altijd even in de tuin. In het donker. Alleen, en speur 

ik naar die ene ster, die mij met beide benen op de grond houdt. Die mij de 

weg wijst naar het geboren worden van licht & liefde, zoals beschreven in 

dat oude verhaal. Elk jaar opnieuw, want wat kan het ondergesneeuwd 

raken, die goede wil om te proberen te leven vanuit licht & liefde.  

Zullen we proberen om dát aandacht te geven?   
 

Ik wens u licht & aandacht. 

 Met een hartelijke groet, Helene Westerik  

       

 

 

 

 

 

 

 

Wie heeft ze nog, deze oude kaarten? Wellicht een 

leuk idee om ze naar mijn vriendin te sturen?  

Als u ze bij mij inlevert (of naar mij stuurt) met een 

tekst, dan zorg ik dat ze bij haar terecht komen.  

Mijn vriendin heet Petra en in de januari 2014 was 

ze erbij toen ik bevestigd werd. 
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Van de voorganger 
 

Na een vrolijke Adventszondag, met een ‘verrassing van het licht’ in de 

vorm van prachtige zelfgemaakte kaarsjes (de gulle gevers nogmaals 

bedankt!), gaan we op weg naar kerst.  
 

Al een tijdje ben ik bezig met nadenken over de kerstliturgie en dus ook 

over de te zingen liederen. In het Ere zij God zit die zin van ‘in de mensen 

een welbehagen’. Aan dat woord bleven mijn gedachten hangen. 

Welbehagen – in een wereld van onbehagen. Althans, als ik me verlaat op 

het nieuws en acties van het afgelopen jaar, is er veel onbehagen.  

Of het terecht is, is niet altijd makkelijk te bepalen. Dát er onbehagen is, is 

een feit. Dat mensen verlangen naar welbehagen, ook. Laten we dat maar 

ervaren, als we op de ochtend van 25 december bij elkaar zijn voor onze 

Kerstdienst. Met medewerking van Ons Koor met een mooi repertoire. 

Laten we het samen tot een mooi (wel) behaaglijk begin van de kerst 

maken:  licht & warm!  
 

Terugblikken op het afgelopen jaar betekent ook stilstaan bij al die 

dierbare mensen die wij verloren aan de dood. Ook in onze gemeenschap. 

Wat worden ze gemist. Op woensdagavond 31 december noemen we hun 

namen, steken we lichtjes aan om hen te gedenken, en nemen we die 

lichtjes mee het nieuwe jaar in. Als teken van vertrouwen op de liefde die 

blijft, ook door de dood heen. Om ons te helpen door te gaan, niet alleen in 

de dagen van ‘na-bestaan’, maar ook in de dagen van ‘voort-bestaan’, 

zoals zo mooi verwoord is in het volgende gedicht van Joke Verweerd: 
 

Als ik je niet vinden kan 

Als ik je buiten mij niet vinden kan,                                                                                                                  

zoek ik je binnen mij. Ik droom je dan                                                                                                                 

zoals je was, en hoe gewoon dat leek.                                                                                                                             

Je vaste plek, ik zei wat en je keek –  
 

hoe je bijzonder niet-bijzonder was;                                                                                                              

soms in jezelf gekeerd, soms in je sas.                                                                                                                            

Jouw ritueel, jouw ondoorgrondelijkheid,                                                                                                           

je tempo – slow – jij nam voor alles tijd.  
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Nu ik je buiten mij niet vinden kan,                                                                                                                      

vertel mij van jouw nieuwe wereld dan,                                                                                                                     

waar alles heel en mooi en beter is,                                                                                                                        

geen hunkering bestaat en geen gemis.  
 

Ik liep altijd voorop; ik kijk je na                                                                                                                              

vanaf een plek waar ik – nog wankel – sta.  

 

Zo kwetsbaar is het – voortbestaan. Zo ondoorgrondelijk blijft het, de 

dood. Mag er warmte en verbondenheid zijn als we op 31 december de 

namen noemen van hen die zo gemist worden.  Om daardoor ook weer 

voort te kunnen gaan.  

Met een hartelijke groet,  Helene Westerik 

 

Van de bestuurstafel 
Woensdag 13 november j. l . is de algemene ledenvergadering gehouden 

in ons gebouw. Tijdens deze goed bezochte vergadering, ben ik, Reina 

Limburg-Schuring, gekozen in het bestuur. Voor velen van u ben ik geen 

onbekende want ik heb reeds eerder deel uitgemaakt van het bestuur, al 

was dat nog voor het grootste gedeelte in de vorige eeuw.  

In de eerstvolgende bestuursvergadering na de ledenvergadering zijn de 

verschillende taken van het bestuur verdeeld en vanaf nu mag ik “Van de 

bestuurstafel” gaan schrijven. 

Op de ledenvergadering kwam het afblazen van de bouw van de 

toiletgroep uitgebreid aan bod. De meeste leden vonden het wel jammer, 

maar konden zich wel vinden in het besluit van het bestuur. (zie uitleg 

hierover in de vorige Onze Band). 

Onze gemeenschap had sinds lange tijd geen collectanten meer, dat werd 

tijdens de bijeenkomsten door het bestuur gedaan. Maar sinds kort is er 

weer een collectant aanwezig en wel Roefke Paping, ook geen onbekende 

voor de meesten van onze geloofsgemeenschap. Met de komst van Roefke 

is onze gemeenschap ook in het bezit van een gediplomeerde EHBO’er. 

Roefke is aangesloten bij het Rode Kruis afdeling Midden- Drenthe en 

helpt veel op grote evenementen.  
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Wij hopen natuurlijk dat zij bij onze bijeenkomsten niet in actie hoeft te 

komen, maar het is een geruststellende gedachte dat er iemand is met de 

juiste kennis van zaken. 

Roefke stelt zichzelf nog voor door middel van een stukje in Onze Band. 

 

                     Hartelijke groet, Reina Limburg 
 

Van de penningmeester 
De collecten gehouden op zondag 3 november voor het pastoraat bracht  

€ 59.55 en voor het onderhoud € 56,70 op. 

De collecte voor een vrijwillige bijdrage gehouden tijdens de preek van de 

leek op 17 november heeft het mooie bedrag van € 179,39 opgebracht.  

En is bestemd voor de dierenweide bij het Stroomdal. 

De collecten gehouden op 1 december brachten  € 49,89 voor het pastoraat 

en € 41,35 voor onderhoud op. 

De collecten van zondag 8 december hebben voor het pastoraat € 20,25 en 

voor het onderhoud € 19,90 opgebracht. 

Ook mochten we enkele giften voor de bloemengroet ontvangen.  

Onze hartelijke dank hier  voor! 

 

               2e penningmeester Gerda Wiggerink    

 

 

 

 

Collectant 
Ik voel me zeer vereerd om in de voetsporen van mijn vader te treden, 

zoals velen nog wel zullen weten is mijn vader Jan Paping, secretaris, 

penningmeester en collectant geweest. Nu mag ik dat stokje dus 

overnemen.  

Dat zal ik dan ook met veel plezier gaan doen. Zo ben ik ook lid van het 

Rode Kruis afd. Midden Drenthe in Beilen, en draai EHBO diensten bij 

verschillende evenementen. Ik heb hier alle papieren voor op zak.  



9 
 

Zo mag ik o.a. ook reanimeren. Ik wil dan ook hier bij mijn diensten aan- 

bieden. 

     

 Groetjes Roefke Paping  . 

 

 

 

 

De Preek van de Leek 
'M'n Opa, m'n Opa, m'n Opa' in polonaise - zo eindigde de Preek van de 

Leek van Henk Berghuis op 17 november jl. Een authentiek verhaal over 

zijn leven, met zijwegen over religie en eenzaamheid bij het ouder 

worden. Om tot slot te concluderen dat verbinding met de mensen die je 

lief zijn het belangrijkste is. Om soms als verloren schaap gevonden te 

worden én om het verloren schaap te vinden! Henk: bedankt! Ook voor de 

muziek, zeker die van Lenny & Junior. Zij vertolkten onder meer het 

‘Hello in there’ van John Prine met het treffende refrein:  
 

Oude bomen worden steeds sterker,                                                                                                                        

oude rivieren worden steeds wilder,                                                                                                                      

maar oude mensen worden alleen maar eenzamer,                                                                                                     

wachtend op iemand die zegt: ‘hallo’.  
 

De collecte, die op voordracht van Henk bestemd was voor de Dierenweide 

Stroomdal in Beilen bracht bijna € 180,00 op. Dank aan alle bezoekers!  
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Verslag van de Preek van de Leek door Henk Berghuis 
 

Hoeveel koffie moeten we zetten, vroegen we ons af op zondag 17 

november voor de Preek van de Leek, gepresenteerd door Henk Berghuis. 

Henk is een bekende, geboren en getogen Beilenaar, dus konden we veel 

publiek verwachten. 

Tot ieders verrassing zat om drie uur de kerk bomvol. Zelfs boven was 

alles bezet. Vooraan op de eerste rij zaten Henk, zijn kinderen en 

kleinkinderen. 

Henk vertelde zijn levensverhaal. Vanaf het geboren worden in een  

bakkersgezin tot aan uitbater van zijn cafe de Cerck. 

Over zijn kind zijn in een familiebedrijf, waar iedereen moest meewerken. 

Over zijn schooljaren en puberjaren. 

Over hoe zijn leven verlopen is met alle verdriet en geluk, wat een mens 

ten deel valt. 

Over religie, ouder worden en eenzaamheid. 

Het verhaal werd steeds onderbroken om te luisteren naar passende 

muziek. 

 

 

Ook was er medewerking van het duo 

Lenny & Junior, met gitaar en zang. 

De bijeenkomst werd afgesloten met het 

liedje Mijn Opa, mijn Opa van Leen 

Jongewaard. De hele kerk zong mee! 

Na afloop was iedereen welkom in de 

Cerck voor een drankje en een bitterbal 

van Henk en te luisteren naar muziek van 

Lenny & Junior. 

     

                   

 

 

 

Lies de Boer 
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Neijaorsvisite op 9 januari 
Wanneer u dit bericht leest, is 2020 alweer in zicht. We nodigen u voor  9 

januari om 14.00 uur uit, dit samen onder het genot van koffie/thee, 

rolletje en drankje met hapje te vieren.  Deze keer geen quiz of spreker, 

maar we willen u vragen, om te vertellen, hoe u vroeger als kind  “Oud en 

Nieuw” beleefde. Door het uitwisselen van deze verhalen, hopen we een 

gezellige middag met elkaar te hebben. 

Voor deze middag, vragen we, gezien de onkosten, een 

vrijwillige bijdrage. 

Tot ziens op 9 januari 2020! 

 

                Namens de JACO, Lammy Tillema 

 

 

 

Over Verwondering Gesproken  
Op 3 december verwonderden we ons met Freek de Jonge. Een mooie 

afsluiting van het jaar. Ook in 2020 gaan we door met deze avonden.  

Op 11 februari, 24 maart, 19 mei, 30 juni. We beginnen om 19.30 uur. 

Inloop vanaf 19.15 uur.  

 

Samen Eten  
Het blijft leuk én lekker. Samen Eten! 

De vorige keer hebben we heerlijke ter 

plekke door Gerda Wiggerink 

gebakken pannenkoeken gegeten.  

Met spek of stroop, of met een 

geweldige groentevulling van Aly 

Mulder.  

De volgende keer is op 21 januari.  

Om 17.30 uur. Kosten: € 6,00.   

Opgeven bij Gerda. Wilt u ook een keertje koken, of een toetje maken, dan 

kunt u dat ook doorgeven aan Gerda. 
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Liefde van Beilen 
De volgende Liefde van Beilen is op 4 februari in 

“De Cerck” te Beilen.  

We beginnen om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. 

Zie verder de pagina van de Liefde van Beilen op 

Facebook. @deliefdevanbeilen  
 

 
 

Maar, er is nog meer. De Liefde van 

Beilen groeit mee met wat er op haar 

pad komt. Op dinsdag 7 januari 

organiseren we een avond over 

‘verlies en rouw’ met Eveline Witte 

(zie nader hieronder).  

In Vrijzinnig Centrum ‘de Stroming’. 

Om 20.00 uur. Kosten: € 10,00 incl. 

koffie/thee. 
 

Afscheid nemen van iemand die je lief is of 

je baan, huis of gezondheid verliezen. 

Iedereen komt in zijn leven verlies tegen 

en rouwen is hard werken want de tijd 

heelt geen wonden, wel wat je in die tijd 

doet. 

 

Eveline Witte, 44 jaar; spreker, ervaringsdeskundige en student verlies-, rouw- 

en stervensbegeleiding zal de lezing verzorgen. 

In een openhartige lezing deelt zij haar ervaringen van verlies, ze benoemt waar 

een rouwende tegenaan loopt, de clichés die heel hard binnenkomen en geeft tips 

wat je kunt doen om jezelf of een rouwende te helpen. 
 

Graag tot 7 januari!  

   Mathilda van den Hof en Helene Westerik  
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Stapstenen in 2020   
 

Ook in 2020 zijn er weer een paar Stapstenen (2e zondagen van de maand).  

Normaal gesproken zouden we in januari ook een Stapsteen hebben, maar 

vanwege de programmering en het feit dat we in januari ook onze 

Neijaorsvisite hebben, slaan we die dit jaar over. In plaats daarvan zal er 

in de maand mei een bijzonder optreden van Advendo zijn.  

De Stapsteen in maart (op 15 maart) is met de nieuwe directeur van het 

Huus van de Taol, Renate Snoeijing.  

 

 Hartelijke groet, Aly, Grietje, Janne, Lies en Helene 

         

  

 

Zij die hun verjaardag hopen te vieren  

(vanaf  75 jaar) 

Dhr. J. Koerts     Beilen  08-12-1933 

Mevr. H. Weurding-Boer   Westerbork 18-12-1929 

Mevr. A. Doorten-v.d. Lande   Beilen  23-12-1938 

Dhr. A. Oostenbrink    Holthe  26-12-1935 

Dhr. G. Speelman    Bovensmilde 28-12-1942 

Mevr. G. Wiggerink-Wolbers   Beilen  10-01-1942 

Dhr. A.G. Hovinga    Assen  01-02-1928 

Mevr. J. Oostingh-Westerhuis   Beilen  05-02-1935 

Mevr. G. Steenbergen-Santing   Beilen  07-02-1942 

 

 

Alle jarigen, van harte gefeliciteerd! 
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de Mantel van Mirjam Beuker 
 

Dit bronzen beeld  heeft behalve dat het 

gewoon een mooi  beeld is van een 

vrouw met een wijde mantel voor mij 

ook nog een speciale betekenis. 

Ik hoorde  jaren geleden een preek over 

Sint Maarten, hoe hij gezeten op een 

paard een bedelaar passeerde die 

gekleed in oude lompen kou zat te 

lijden.  

Hij kreeg medelijden met de man en 

pakte zijn zwaard en sneed zijn wijde 

mantel doormidden en gaf de ene helft 

aan de kou lijdende bedelaar. 

Deze uitleg  sprak mij erg aan.  

Ik had altijd twijfel of we wel genoeg  

gaven  aan goede projecten.   

Het verhaal van de mantel gaf mij het 

vertrouwen, dat je je niet  schuldig hoeft 

te voelen met wat je hebt, als je maar 

ruimhartig kunt delen.      

www.mirjambeuker.nl  

 

Wietze de Boer  

Bedankjes 
 

Op zondag 3 november werd ik verrast door het krijgen van het prachtige   

bloemstuk. Ik heb er erg van genoten en het op foto gezet, om het nog eens 

te kunnen bekijken.       

                      Hartelijk dank hiervoor, Lammy Tillema 

 

Ook Mevr. J. Smit-Boer wil langs deze weg ons nogmaals bedanken voor 

het boeket dat zij op 17 november in ontvangst mocht nemen! 

 

http://www.mirjambeuker.nl/
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Bedankt voor de belangstelling in welke vorm dan ook, vooral het mooie 

bloemstuk, tijdens mijn verblijf in Anholt. 

                 Femmie Nijsing- Jager 

                            

Zusterkring 
 

4 november 2019 

Berty Bruggink opent deze middag met een verhaal over oogsten.  

Deze keer kan ze ook twee broeders verwelkomen. Een bijzonder woord 

van welkom is er voor de heer de Vries uit Westerbork, die ons meeneemt 

in de wereld van de bijen. Als ondersteuning van zijn verhaal heeft hij 

twee mooie platen bij zich met bloemen en planten, waarop en waar in de 

bijen graag vertoeven. 

Tevens heeft de heer de Vries potjes met honing meegenomen, die gretig 

aftrek vinden. 

Wij zelf eten de luizenhoning en hebben nog steeds geen last van jeuk. 
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De bijenvereniging Westerbork heeft zelfs bijen uitgezet op Ameland, ze 

blijven daar ook, ze gaan de plas niet over. 

Berty eindigt deze middag met het gedicht over de herfst. 

Volgende bijeenkomst is op maandag 16 december, Kerstmiddag! 
 

                   Grietje Steenbergen- Santing 

Bloemengroet 
 

De bloemen waren zondag 17 november voor Mevr. J. 

Smit- Boer, op 1 december voor Mevr. H. ten Berge-

Meijers en op 8 december voor mevr. F. Nijsing- Jager 

 

Over de VESPERS in Advent 
 

In de komende Adventstijd vieren we als kerken van Beilen samen een drietal 

vespers. Het woord vesper komt van het Latijnse vespera, dat ‘avond’ betekent. 

Een vesper is dus een avondgebed. Tot ons gekomen vanuit de kloosters, die een 

eeuwenoud vast gebedsritme volgen. Zevenmaal daags, naar Psalm 119:164. 

“Zevenmaal daags zing ik uw lof om uw rechtvaardige voorschriften.”  

Zo rond vijf uur ’s middags wordt het avondgebed, de vesper, gezongen en 

gebeden met psalmen, een Bijbellezing, en (dank)gebeden. We danken God voor 

wat Hij ons deze dag heeft gegeven en voor wat we in zijn Naam hebben mogen 

doen. Meestal krijgt in de vesper het Magnificat, de Lofzang van Maria, ook een 

plaats. Want dit loflied is een dankgebed voor de volheid van Gods genade; het is 

de lofzang van de ‘armen’, want God vervult hun hoop. Aan Hem de dank en eer! 

Fijn dat we in Beilen met steeds meer kerken zo samen kunnen bidden en God 

mogen danken. Een goed half uur met muziek, woorden en stilte bij de 

adventskandelaar. Dat kan op drie avonden in de Adventstijd: 
 

 woensdag   4 december in De Ark  Thema: HOOP 

 woensdag 11 december in de Pauluskerk Thema: Geloof 

 woensdag 18 december in De Stroming Thema: VREUGDE 

 

De aanvangstijd is steeds 19:00 uur. 

Van harte welkom allemaal!   

Werkgroep Oecumenische Vieringen Beilen 
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FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS  
zondagavond 15 december 2019 om 19.30 uur in de Ark 
 

Het Festival of Lessons & Carols is ontstaan als 

Anglicaanse viering voor kerstavond. In negen korte 

lezingen, afgewisseld met liederen, werd het verhaal van de 

geboorte van Jezus verteld. Op kerstavond 1918 klonk het 

voor het eerst in de kapel van King’s College in Cambridge.  

In Nederland wordt het Festival of Lessons & Carols vaak op een moment tijdens 

de Advent gevierd. Dan wordt het verhaal van de aankondiging van de geboorte 

van Jezus aan de hand van negen korte lezingen uit het Oude en het Nieuwe 

Testament, (de lessons), afgewisseld met het zingen van carols, hymnen en 

koormuziek.  
 

Dit jaar vieren wij  een Festival of Lessons & Carols in oecumenisch verband.  

Er is een projectkoor gevormd, dat de liederen gaat zingen, afgewisseld met 

samenzang. Het is een prachtige gewoonte om in de aanloop naar het kerstfeest te 

zingen van en te luisteren naar de aloude woorden.  

De viering wordt dit jaar op zondagavond 15 december gehouden in GKv de Ark, 

Acacialaan 2-4 in Beilen om 19.30 uur. Bij de uitgang wordt een collecte 

gehouden voor de onkosten. 
 

We nodigen iedereen van harte uit om het Festival of Lessons & Carols met ons te 

vieren. 
 

Thanksgiving 
“Er waait van alles over uit Amerika!” Kent u die uitdrukking?? Halloween, 

Santa Claus. Ik heb daar niet zoveel mee. Wij hebben toch Sint Maarten en 

Sinterklaas. Dubbelop hoeft voor mij ook niet. Maar Thanksgiving kan ik 

van harte aanbevelen! Het is een mooie Amerikaanse traditie als je de 

Nederlandse protestantse traditie van dankdag niet (meer) viert. 

Op zondagavond 24 november mochten Toni en ik als vrienden van de 

parochie aanschuiven aan de Thanksgiving maaltijd in het Valkenhof.  

Een authentieke maaltijd ambachtelijk bereid door twee Amerikaanse 

parochianen (voor en door de plaatselijke RK Parochie georganiseerd). 
 

Wim Boer 

http://kerkliedwiki.nl/index.php?title=Hymn&action=edit&redlink=1
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Gedicht 
 

Naaijaor 
 

Wel kint het raodsel van de tied 

van daogen en van jaoren 

die, as de wolken an de lucht, 

naor ’t onbekende vaoren? 

waorvan een heil klaain paartie mor, 

as ’t wat wil, wai beleven? 

Wel kint het raodsel van de tied 

En kan ons antwoord geven? 

 

Oet: Peter van der Velde - Winter op de Paaizermao 

 

 

 

         

Inleveren kopij 
Voor het volgende nummer kunt u de kopij inleveren bij   

Gerda Wiggerink tot uiterlijk 24 januari 2020 

 

De Redactie wenst u fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar! 

 

 

 

 


