Gastgezinnen en koks gezocht
voor WinterWonderWeekend

Van 10 tot en met 12 februari is de PgH gastheer voor het
WinderWonderWeekend van CWN. CWN staat voor Charismatische
Werkgemeenschap Nederland. Jeugdwerker Peter van Wesel zegt daarover: ‘We
verwelkomen dan rond de 40 tieners uit heel Nederland, die een weekend
lang samen zingen, bidden, over hun geloof praten en natuurlijk heel veel
lol hebben met elkaar! Een mooie gelegenheid om de Hilversumse jongeren
kennis te laten maken met andere jongeren rondom het geloven in God.

Slaapplek
Namens de jeugdleiding van de Bethlehemkerk, de Regenboog en De
Morgenster roept Van Wesel gemeenteleden op betrokken te zijn. ‘Om dit
mogelijk te maken zijn we op zoek naar gastgezinnen. Heb jij ruimte om
van vrijdagavond tot zondagochtend twee of meer tieners te huisvesten?
Laat het dan weten het mailadres van Van Wesel of van Anne-Mareike

Wetter, of telefonisch via 06-28476291. Het gaat alleen om een slaapplek
en een ontbijt – overdag en ’s avonds hebben de tieners hun eigen
programma wat plaats vind in De Morgenster.’

Meedoen
‘Verder zijn we ook opzoek naar mensen die het leuk vinden om te koken
voor de jongeren! En ben je of heb je een tiener die graag deel wil
nemen? Geef je dan op via www.cwn-cwj.nl/kampen/. Wij hebben er zin in!’

Nieuwjaarsreceptie in teken van
PgH2024

Alle leden van de Protestantse gemeente Hilversum zijn van harte welkom
op de nieuwjaarsreceptie van de PgH op maandag 9 januari om 19u30 in de

Regenboogkerk. Het Breed moderamen (dagelijks bestuur) van de Algemene
kerkenraad nodigt iedereen daarvoor uit.

Vernieuwde structuur PgH
Voorzitter Jan de Leede gaat in zijn nieuwsjaarspeech in op de plannen
die de Algemene kerkenraad voorbereidt voor PgH2024. De plannen voorzien
in een vernieuwde structuur van de PgH. Dat is nodig gezien de
ontwikkeling in het aantal leden en actieve vrijwilligers, de sterk
oplopende tekorten in de exploitatie en de nadrukkelijke wens om een
vitale gemeente van Jezus Christus in Hilversum te zijn.
Sinds oktober liggen daarvoor drie voorstellen op tafel. Momenteel worden
de voorstellen verder uitgewerkt richting besluitvorming komend half
jaar. De Leede zal aangeven hoe de beleidsgroep PgH2024 de plannen
uitwerkt en hoe binnenkort de gesprekken hierover binnen wijkgemeenten en
in de PgH als geheel worden gevoerd.

In gesprek met leden Algemene kerkenraad
Na de toespraak van De Leede kunnen deelnemers met afzonderlijke leden
van de Algemene kerkenraad in gesprek over de voorstellen voor de
vernieuwde structuur van de PgH. De avond duurt tot 21u00.
Nieuwjaarsreceptie PgH, 9 januari van 19u30 tot 21u00, Regenboogkerk,
Nassaulaan 22 Hilversum

Expositie aquarellen van Henk
van ter Meij

Tot 3 maart exposeert Henk van ter Meij aquarellen in de Bethlehemkerk.
Te bezichtigen iedere zondag en donderdag van ca 10u00 tot 12u00.

Verademing
Van ter Meij zegt over de tentoonstelling. ‘Het zijn 19 voornamelijk
aquarellen. De meerderheid zijn werken over de winter. Deze hangen in de
gang. De werken in de koffieruimte hebben heel andere thema’s: ze zijn
veel kleurrijker dan de winterschilderijen, iets wat in deze grauwe tijd
een verademing is! Ik hoop dat je van mijn werk geniet. Voel je vrij om
contact op te nemen of een opmerking in het schrift op de statafel te
schrijven.
Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263 Hilversum.

Driekoningenoptocht bij Cantate
op de Brink

Op 7 januari 2023 klinkt in de Grote Kerk de prachtige cantate ‘Sie
werden aus Saba alle kommen’ (BWV 65) van J.S. Bach. Ook voert het orkest
‘The Arrival of the Queen of Sheba’, uit de opera Solomon van G.F. Händel
uit.

Driekoningenlied
Kinderen worden uitgenodigd om mee te lopen in een Driekoningenoptocht
door de kerk en hiervoor een eigen kroon mee te nemen. Ze zingen, samen
met alle bezoekers, een speciaal Driekoningenlied. De aanvang is om
16u30. De toegang is vrij, na afloop is een collecte. De Vrienden van
Cantate op de Brink trakteren, ter gelegenheid van het nieuwe jaar,
buiten op glühwein en chocomel. Voor meer informatie zie de website.
De Bachcantate is geschreven voor het feest van Epifanie, de verschijning

van Jezus aan de drie Koningen. Deze ‘wijzen uit het oosten’ volgden de
ster van Bethlehem die hen de weg wees. Tijdens de Driekoningenoptocht
beelden de kinderen dit uit. Een extra mooie gelegenheid voor ouders en
grootouders om hun (klein)kind(eren) mee te nemen.

Uitvoerenden
Uitvoerenden zijn: Stefan Kennedy (tenor) en Christiaan Peters (bas), het
Dudok Kamerkoor en het orkest van Cantate op de Brink. De muzikale
leiding is in handen van Harry van Berne. Heleen Weimar verzorgt een
korte inleiding, waarbij speciale aandacht is voor de aanwezige kinderen.

Week van de eenheid: Doe goed,
zoek recht

Van zondag 15 tot en met zondag 22 januari 2023 vindt de jaarlijkse ‘Week

van gebed voor eenheid’ plaats. Het thema dit jaar is ‘Doe goed, zoek
recht’.
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om
goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de
verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en
racisme.

Bijbeltekst
De Bijbeltekst die centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid
komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd
tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’. Het materiaal voor
deze gebedsweek werd aangereikt door kerken uit de Amerikaanse staat
Minnesota.
Klik hier voor meer informatie over de Week van gebed voor eenheid.

In mei weer Samen Op
Vakantieweek

Voor 6 tot en met 13 mei staat er een vakantieweek gepland voor ouderen.
Dertig ouderen die normaal gesproken moeilijk op vakantie kunnen, zijn
van harte welkom. Wederom in het landhuis IJsselvliedt in Wezep. De
wijkcontactpersonen hebben de aanmeldingsformulieren al in hun bezit en
hebben beoogde deelnemers al bezocht of gaan dit binnenkort doen.
Richard Stroband laat weten: ‘Het thema voor vakantieweek is ‘Tot bloei
komen’, met een knipoog naar het voorjaar en wie weet, de bloeiende
rododendrons in de tuin van IJsselvliedt. Fijn dat de vrijwilligersploeg
nu al compleet is, ze hebben er echt zin in!’

Kosten
De prijzen voor de vakantieweek zijn verhoogd. Stroband: ‘Dat was ook wel
te verwachten. Mocht u om financiële redenen twijfelen of uw mee kunt,
bespreek dit dan met uw wijkcontactpersoon of een diaken van de
wijkdiaconie. Zij bekijken dan of er een financiële tegemoetkoming
mogelijk is vanuit de diaconie.’

Thermometeractie
Op de zondagen 8, 22 en 29 januari collecteren de diakenen van de
Protestantse gemeente Hilversum door middel van een thermometeractie voor
bekostiging van de vakantieweek. Helpt u mee? De bijdrage kunt u
overmaken naar NL04 RABO 0373 7117 86 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Thermometeractie SOV’.

Vrijwilligers opvang Oekraïense
vluchtelingen geëerd

De honderden vrijwilligers die zich het afgelopen jaar in Hilversum
hebben ingezet voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen zijn benoemd
tot ‘Hilversummers van het Jaar’. Het is de jaarlijkse onderscheiding die
de Gooi en Eembode tijdens de laatste week van het jaar uitreikt.

Schuilhof
Namens al de vrijwilligers namen Edwin Zwart, Lilianne van der Hoeven en
Asli Turkenmez de prijs in ontvangst. Asli is actief bij
sportverenigingen die activiteiten voor vluchtelingen organiseren.
Lilianne coördineert vrijwilligers die mensen thuis opvangen. En Edwin is
onder meer koster van De Schuilhof, de kerk van De Verbinding die plaats
biedt aan vluchtelingen die in de buurt zijn ondergebracht op de
Heuvellaan.
Het drietal kreeg de award uitgereikt door de wethouders Gerben van
Voorden (Zorg en samenleving) en Bart Heller (Vluchtelingenopvang en
statushouders). In de Gooi en Eembode van 29 december noemt Van Voorde
het trio en al die anderen ‘echte rolmodellen voor Hilversum’. Volgens
Heller ‘roept de opvang van vluchtelingen heftige emoties op. Dankzij
jullie hebben we ook de warme en gastvrije kant leren kennen.’

Iets van het geloof laten zien
In een interview in de Gooi en Eembode vertelt Edwin Zwart hoe hij bij de
vluchtelingenopvang betrokken raakte. Als koster van De Schuilhof heette
hij de vluchtelingen welkom, vooral de kinderen voor wie een plek gezocht
werd om te spelen. ‘We kregen een verzoek van de Raad van kerken en zo is
is het gekomen. En dan kom je in de goede mood. Het is verschrikkelijk
mooi werk. Met heel veel emoties: verdriet en teleurstelling, maar ook
mooie momenten. Het is prachtig om op deze manier iets van het geloof te
laten zien. Door de deuren open te zetten. Er zijn voor mensen.’
Kerk in Actie is actief in het bieden van noodhulp in Oekraïne. Klik voor
meer informatie hier.

Mooi bedrag voor afstaan
energietoeslag

‘Het is echt een mooi bedrag geworden, namelijk € 10.120,80. Veel dank
aan alle donateurs!’ Dit zegt Hans van Eijk, penningmeester van de
diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum. Het is de opbrengst van
de actie waarbij gemeenteleden werden opgeroepen om, als het financieel
kon, de ontvangen energietoeslag te doneren aan de diaconie van de PgH.
De diaconie verdeelt de ontvangen giften over de Voedselbank Gooi- en
Vechtstreek, Schuldhulpmaatje, Stichting Leergeld en het Warme Kamers
project van het Leger des Heils. Wie dit (fiscale) jaar de energietoeslag
nog wil doneren, kan dat uiteraard nog doen via het rekeningnummer van de
Diaconie Protestantse gemeente Hilversum: IBAN NL04 RABO 0373 7117 86
onder vermelding van energietoeslag. Alvast hartelijk dank voor de gift.

Hilversumse kerken op TV met
oliebollenactie

De oliebollenactie van De Verbinding, Bethlehemkerk, Grote Kerk en De
Morgenster kwam gisteren uitgebreid in beeld in het TV-programma Hart van
Nederland. Ook de Gooi- en Eemlander berichtte gisteren over de
kerkelijke actie. Oliebollen, appelflappen en de opbrengst van de actie
zijn voor de Voedselbank. Daarnaast brengen vrijwilligers de lekkernijen
naar mensen in de buurt die wat extra aandacht kunnen gebruiken.
Koster en gastheer Edwin Zwart van het Kompas, een van de twee kerken van
De Verbinding, staat een paar bakken met oliebollen in te laden.
‘Gisteren en vanmorgen gebakken, en nu brengen we ze naar de Voedselbank.
Morgen gaan ze dan door naar de mensen. Want voor sommige mensen is de
eindejaarsdelicatesse inmiddels een onbetaalbare luxe geworden, zegt
Zwart in het programma. ‘Ze zijn heel erg duur geworden. Daarom vinden we

het zo mooi om juist voor de mensen die helaas gebruik moeten maken van
de Voedselbank. Je krijgt een warm gevoel van de oliebol, maar ook van de
dankbaarheid van de mensen.’

Liefde en saamhorigheid
Voor Annemieke van den Eijkel en haar man Paul zijn dit soort acties de
krenten uit de pap. ‘Het is echt een lichtpuntje. Ik vind het heel
bijzonder dat er in deze tijd ook aan deze mensen wordt gedacht. Als
oudere is het erg belangrijk dat je niet vergeten wordt. Het zijn maar
oliebollen, maar er zit een stuk liefde en saamhorigheid achter.’
Klik hier voor de uitzending.
De oliebollen en appelbeignets zijn tot en met oudjaarsdag tussen 8u00 en
15u30 te koop bij Het Kompas, Van Genthlaan 47 Hilversum. Een zak
oliebollen, met of zonder rozijnen, à 10 stuks kost € 10,00. Een doosje
appelbeignets à 4 stuks € 6,00.

‘Wisten we maar wanneer deze
verschrikkelijke oorlog voorbij
is’

De oorlog in Oekraïne duurt nog altijd voort. Raketaanvallen verwoesten
steeds meer infrastructuur, elektriciteit valt continu uit en de koude
winter zorgt voor nog meer problemen. Noodhulpcoördinator Alex Savchuk:
‘Mensen weten niet of ze hun kinderen straks nog wel te eten kunnen
geven.’

Nood is groot
Nu de koude winter in Oekraïne is aangebroken zijn de gevolgen voor de
bevolking enorm: huizen blijven onverwarmd, er is onvoldoende drinkwater
en de voedselvoorziening is in gevaar. Alex Savchuk, noodhulpcoördinator
van Kerk in Actie-partner UEP in Dnipro, de derde stad van Oekraïne,
merkt dat de problemen toenemen. Hoewel deze derde stad van Oekraïne voor
de oorlog ruim een miljoen inwoners had en er nu naar schatting nog maar
200.000 mensen wonen, is de nood groot: ‘De stroom valt steeds uit, er is
nauwelijks verwarming en veel mensen zijn afhankelijk van voedselhulp. We
moeten alle zeilen bijzetten om iedereen – bewoners maar ook ontheemden
die naar de stad zijn gevlucht – te kunnen helpen.’

Help en bid mee
Kerk in Actie geeft noodhulp via lokale kerken en christelijke
organisaties zoals UEP, die alles doen om de slachtoffers van de oorlog
van voedsel, medicijnen, warmte en onderdak te voorzien. Klik hier om de
actie te ondersteunen. Klik hier om mee te bidden om dood en verderf
plaats te laten maken voor echte vrede.

Oproep: ‘Vier de komende maanden
samen’

Houd de komende drie maanden gezamenlijke kerkdiensten. Zo luidt de
oproep van het Breed moderamen, het dagelijkse bestuur van de
Protestantse gemeente Hilversum, aan zijn wijkgemeenten.

‘Hiermee hoeven sommige gebouwen helemaal niet verwarmd te worden voor de
zondag. Als Breed moderamen of Algemene kerkenraad willen we deze
maatregel uiteraard niet verplichten. Maar een dringende oproep willen we
graag onder uw aandacht brengen. Laten we onze verantwoordelijkheid
nemen. Andere protestantse gemeenten in heel Nederland gaan ons voor’,
aldus het Breed moderamen in een brief aan de leden van de
wijkkerkenraden.

Groot draagvlak
Reden voor de brief vormen de hoge energielasten voor de PgH. De
toegenomen lasten veroorzaken voor een groot deel het forse tekort op de
begroting van de PgH. Het Breed moderamen schrijft daarover aan de
wijkkerkenraden: ‘We weten dat u al de nodige maatregelen heeft genomen,
zoals de thermostaat lager zetten, doordeweeks en op zondag. We stellen
dat zeer op prijs. We bespeuren groot draagvlak bij gemeenteleden voor
dit soort maatregelen. Iedereen neemt ze thuis ook. Daarom opnieuw een
oproep om hiermee door te gaan. Met de huidige energieprijzen blijkt
bijvoorbeeld het verwarmen van de Grote Kerk ongeveer 500 euro per zondag
te kosten. Voor de andere gebouwen liggen de kosten iets lager.’
De brief is vorige week verzonden aan de wijkkerkenraden.

Indringend theater: De
poppenspeler van Warschau

Hoe doe je het goede in een omgeving waarin het kwaad vrij spel heeft?
Deze vraag dringt zich onherroepelijk op tijdens de voorstelling ‘De
poppenspeler van Warschau’. Indringend theater vol met muziek op zondag 5
februari om 15u00 in De Morgenster, Seinstraat 2 in Hilversum. Uitgevoerd
door Trio Wilde Eend.
Het stuk is geënt op het gelijknamige boek van Eva Weaver en bevat tal
van scenes die zich ook in werkelijkheid hebben voorgedaan. Hoofdpersoon
is Mika, een veertienjarige Joodse jongen. Hij woont in het door Duiters
bezette getto van Warschau. Wanneer zijn grootvader op straat wordt
doodgeschoten, erft Mika opa’s jas en ontdekt hij in de vele geheime
zakken een aantal handpoppen. Zo wordt Mika samen met zijn nichtje Elly
poppenspeler. Zij vermaken de kinderen van het getto, maar worden ook
gedwongen voor Duitse troepen op te treden. Tot op een dag het hele getto
wordt ontruimd. Ontsnappen lijkt onmogelijk. Wie overleeft deze hel en
welke keuzes kun je nog maken als het er echt op aankomt?

Verweven levens
‘De poppenspeler van Warschau’ is een ontroerend verhaal over levens die
zich verweven, bezien vanuit het perspectief van vriend èn vijand. Een
vertelling over hoe de hoop levend blijft zelfs in tijden van oorlog en
chaos. Een ongelooflijk actueel thema, helaas.

Trio Wilde Eend
Trio Wilde Eend – ook bekend onder de Jiddische naam Vilde Katshke –
brengt een mix van muziek en verhalen uit Oost Europa en verder. Het trio
speelt niet alleen joodse klezmer, Balkan- en zigeuner muziek, maar ook
melodieën uit onder meer Rusland en Armenië. Eigen composities en
spannende improvisaties geven hun muziek nog meer kleur. Het trio bestaat
uit Gottfrid van Eck: klarinetten, Tessa Zoutendijk/Jiska ter Bals: viool
en Juul Beerda: accordeon.
De Morgenster programmeert het theaterstuk eveneens in het teken van het
jaarthema ‘Verbonden’. Hoe kunnen vriend en vijand toch verbonden zijn en
waar leidt dat toe? Het is een muzikale vertelvoorstelling en dus geen
poppentheater. Het stuk is geschikt voor volwassenen en jongeren. Duur:
circa 70 minuten.

Kaarten bestellen
Kaarten zijn nu al te bestellen voor 10 euro:
https://eventix.shop/ek7qebc7. Ga voor meer informatie naar
www.wilde-eendproducties.nl

Diakenen collecteren voor

kinderen in armoede

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Deze kinderen
kunnen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel
normaal zijn omdat er niet genoeg geld is. In deze tijd van
(energie)armoede zijn steeds meer gezinnen en dus kinderen in de knel
gekomen. De missie van Stichting Leergeld is: Alle kinderen mogen
meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen. De diakenen van de
Protestantse Gemeente Hilversum collecteren op 15 januari voor het werk
van Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren
Stichting Leergeld helpt kinderen uit gezinnen met geldzorgen in
Nederland. 111 lokale Leergeldstichtingen, waaronder Hilversum, zorgen
ervoor dat deze kinderen in Nederland dezelfde kansen hebben als
leeftijdsgenoten.

De lokale Leergeldstichtingen hebben een eigen

voorzieningenpakket. Ouders kunnen bij de lokale Leergeldstichting in hun
gemeente een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen.

Leergeld helpt op deze manier jaarlijks ongeveer 130.000 kinderen in
Nederland.
Voorbeelden van geboden hulp: schoolspullen, een laptop, een fiets,
zwemles, sport, muziekles of een verjaardagspakket. Ouders kunnen zo het
beste aan hun kind geven, en elk kind kan meedoen.
Giften kunnen overgemaakt worden op rekening NL04 RABO 0373 7117 86
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Hilversum, o.v.v. ‘Leergeld’.

Diaconaal project voor ouderen –
Help je mee?

Dik Verboom roept mensen op mee te doen aan de actie ‘Verbinding in de
wijk’. Verboom is secretaris van het College van diakenen van de
Protestantse gemeente Hilversum. Al eerder is aandacht gevraagd voor de

actie. Maar het aantal vrijwilligers blijft tot nu toe wat achter bij wat
nodig is.
Verboom: ‘De diaconie, Versa Welzijn en Stichting Present Hilversum slaan
de handen ineen voor een tijdelijke actie onder 80+’ers in de wijk
Kerkelanden: Verbinding in de eigen wijk. Langer zelfstandig wonen gaat
niet iedereen even makkelijk af. Sommige ouderen vereenzamen thuis. Veel
ouderen willen best graag nieuwe mensen leren kennen, maar weten niet
goed welke stappen ze daarvoor kunnen zetten. Of ze raken in de war, zijn
niet meer zo mobiel, of weten niet van welke voorzieningen ze gebruik
kunnen maken.’

Gesprekken voeren
In de actiemaanden januari en februari 2023 zijn er gesprekken met
zelfstandig wonende 80+’ers in Hilversum-Kerkelanden, om te
inventariseren wat de ouderen willen en kunnen en of er hulp nodig is.
Dit project is de opmaat naar meer projecten voor ouderen.

Korte training
Verboom: ‘Voor die gesprekken worden dringend vrijwilligers gezocht. Het
zijn gesprekken van ca 1-1,5 uur en je kunt kiezen uit 1-4, 4-8 of meer
gesprekken. Op 16 januari is er een korte training waar je je
medevrijwilligers ontmoet. Aanmelden als vrijwilliger voor de gesprekken
kan via deze link. En in de kerken liggen folders.’ Klik hier om de
informatieve folder te downloaden.

‘Geloven in God’ voor kinderen
vanaf groep 4

De Protestantse gemeente Hilversum biedt vier zondagmiddagen aan voor
kinderen om met elkaar te leren over ‘geloven in God’. Hoe praat je met
God? Hoe heet God? en Waar is God? Telkens van 12u00 tot 14u00 in de
Regenboogkerk. De ouders zijn van harte welkom bij de lunch. De vierde
les doen zij ook mee.

Regenboogkerk, in het centrum van Hilversum, Nassaulaan 22. Klik hier om
de flyer te downloaden en te verspreiden.

Winterkleding en vrijwilligers
voor taallessen gevraagd

Voor nieuwe vluchtelingen in Hotel Gooiland is dringend winterkleding
nodig, vooral herenkleding. Er is grote behoefte aan winterjassen,
broeken, joggingbroeken, sokken, nieuw ondergoed, schoenen en sneakers
maat 42 tot en met 45, handschoenen, mutsen en sjaals.
Je kunt ze inleveren bij Toos van Eijk, gemeentelid van de Regenboogkerk,
Wernerlaan 11, tel. 06 2096 9020. Bij voorbaat dank!

Nederlandse taallessen
Daarnaast zijn er vrijwilligers nodig die Nederlandse taallessen willen
geven. Ervaring is niet nodig, alleen enthousiasme! Als je geïnteresseerd
bent of vragen hebt neem contact op met Annemarie Busser via dit
mailadres of met Toos van Eijk, 06 2096 9020.

