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Overdenking

‘De Ene is mijn licht en mijn redding,
voor wie zal ik vrezen?-‘ (Psalm 27, 1)
De psalmist ontkent niet dat er veel te vrezen valt. De mensen zijn op zijn huid uit. Te zeggen dat
de wereld veilig is, is al snel teveel gezegd. Laten we niet nog eens een minister president hebben
die zijn volk bij de eerste tekenen van brutaliteit van het opkomend fascisme maant om maar
‘rustig te gaan slapen’. Het antwoord aan de angst is niet de lethargie, de onverschilligheid. Maar
het gaat ook niet aan om in die angst mee te gaan. Dat is nu juist wat de tegenstanders willen. Zij
genereren angst. Zij zijn makelaars in wantrouwen. Niet alleen in Davids’ dagen maar zeker ook in
de onze, lijkt onze samenleving daar wel op gebouwd.

Tegenover de angst stelt de psalmist ook niet meteen verzet. Alsof wij, kleine en kwetsbare
mensen, daar onmiddellijk toe in staat zijn. In de Evangelietekst die wij eerdaags openslaan, valt
mij altijd weer op dat Jozef en Maria zonder morren gehoor geven aan de oproep tot de
volkstelling van keizer Augustus. Zij zijn maar kleine radertjes in een veel te groot geheel. Toch is
het kernwoord van het Kerstevangelie precies dit: ‘Vreest niet!’. Dat vergt geen bovenmenselijke
inspanningen of een enorm vertoon van heldenmoed. Tegenover de angst stelt zich vertrouwen.
Vertrouwen in de Ene die zich laat zien op plaatsen waar zich hoop op hoop verzamelt. Voor de
psalmist is dat de tempel maar het zou ook zo maar eens een stal kunnen zijn. Of een Thomaskerk.
In ieder geval is daar uitzicht op een toekomst. Op de Ene op wie de mens blijft hopen. Dat is
Advent. De onuitwisbare hoop te zien in de goedheid van de Ene in het land van de levenden.

Evert Jan de Wijer

Uit de kerkenraad
Zondag 21 januari 2018 zal afscheid worden genomen van de kerkenraadsleden Jannie Verhage en
Thea van Zanten. Van Jitske de Jong zal dit op een later moment gebeuren. Diezelfde zondag zal zo daar geen formele bezwaren tegen ingebracht worden - Kees den Blanken worden bevestigd als
ouderling-kerkrentmeester.
Wij zijn Jannie, Thea en Jitske zeer dankbaar voor al het werk dat zij respectievelijk als
kerkrentmeester, scriba en diaken voor onze gemeente hebben verricht. Zoals gebruikelijk zal van
hen uitgebreider in informele sfeer tijdens een kerkenraadsvergadering afscheid worden
genomen. Maar in de kerkdienst ontslaan wij hen formeel van hun verantwoordelijkheid voor hun
ambt, natuurlijk met blijvende inachtneming van hun ambtsgeheim.
Het is geweldig hoe toch steeds weer binnen de gemeente mensen opstaan om voor vier of acht
jaar een bijzondere taak op zich te nemen en naast ongetwijfeld af en toe ook een ontnuchterend
kijkje in onze Thomaskeuken, hopen wij ook dat zij vele mooie en goede momenten met zich mee
blijven dragen van het stukje dat zij hebben meegelopen op de Messiaanse weg. En precies dat
wensen wij ook de komende man, Kees den Blanken, toe!

Diaconie
Adventsmaaltijd
Op vrijdag 15 december aanstaande wordt de jaarlijkse Adventsmaaltijd gehouden. Van harte
nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn en verwachten u vanaf 18.00 uur in de hal van de
Thomaskerk.
Zoals elk jaar vragen wij u om cadeautjes te maken voor de zeelieden die Kerst vieren in het
Zeemanshuis. Suggestie: een cadeau van ongeveer € 10,= zou kunnen bestaan uit zeep of andere
toiletartikelen, een sjaal, een muts, handschoenen, een fleeceplaid, chocolade of een
Amsterdam/Holland souvenir. Elk jaar weer zijn de ontvangers bij verrast met de aandacht en
warmte vanuit de Thomaskerk.
Wilt u deelnemen aan de maaltijd? U kunt zich tot en met 10 december opgeven via
bureau@thomaskerk.nl
Vermeld u dan uw naam en het aantal personen. Volgt u een dieet of eet u vegetarisch vermeld u dit dan
tegelijkertijd.
Graag tot 15 december!
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Kerkdiensten
3 december
10 december

10.30 uur
10.30 uur

17 december
24 december

10.30 uur
10.30 uur
17.30 uur

25 december

10.30 uur

31 december

10.30 uur
17.30 uur

Ds. C. van den Broeke, 1ste Advent
Ds. E.J. de Wijer, 2de Advent, Schrift & Tafel
m.m.v. Wout Oosterkamp, bas
Boekentafel
Ds. S. de Vries, 3de Advent
Ds. E.J. de Wijer, 4de Advent, Doopdienst
m.m.v. Gerard Sauerwalt, trompet
Ds. E.J. de Wijer, Kerstvesper
m.m.v. Elma Dekker, sopraan
Ds. E.J. de Wijer, Kerstmorgen
m.m.v. de Kerstcantorij
Morgendienst vervalt
Ds. E.J. de Wijer, Vesper Oudjaar

Dienst Zondag 10 december 10.30 uur m.m.v. Wout Oosterkamp
Wout Oosterkamp ontwikkelde een zangcarrière op internationaal niveau. Hij trad op in Europa en
de Verenigde Staten met bekende orkesten en beroemde dirigenten, aanvankelijk als operazanger, maar later ook als lied- en oratoriumzanger. Hij was regelmatig te gast op internationale
festivals zoals het Holland Festival, het Glyndebourne Festival en de Biënnale van Venetië. De
componisten Jan van Vlijmen, Daan Manneke en Nigel Osborne schreven speciaal voor hem een
aantal operarollen. Momenteel richt hij zich op kleine optredens zoals in de Thomaskerk.
Dienst zondag 24 december 10.30 uur m.m.v. Gerard Sauerwalt
Gerard Saurwalt heeft al 12 jaar trompetles en speelt in verschillende orkesten, waaronder het
Amersfoorts Jeugd Orkest, dat een muzikaal podium wil bieden aan jonge getalenteerde musici
om in een groot symfonieorkest te spelen.
Kerstvesper zondag 24 december 17.30 uur m.m.v. Elma Dekker
De Nederlandse sopraan Elma Dekker kreeg haar eerste zanglessen van Marianne Pak. Momenteel
wordt zij gecoacht door Hanneke de Wit en Paul Triepels. Elma volgde masterclasses bij o.a.
Christoph Prégardien, Margreet Honig, Nico van der Meel, Johannette Zomer en Miranda van
Kralingen. Elma Dekker geeft regelmatig concerten met organisten, waaronder Aart Bergwerff,
Geerten van de Wetering, Matthias Havinga en Pieter van Dijk. Zij legt daarbij de focus op
repertoire dat speciaal voor sopraan en orgel geschreven is van o.m. Max Reger, Alphons
Diepenbrock en Hendrik Andriessen. Vanwege haar interesse in theologische vraagstukken
studeerde Elma Dekker ook Wereldgodsdiensten aan de Universiteit Leiden.
________________________________________________________________________________

Cantorijleden gevraagd!
Op maandagavond 11 december en woensdagavond 20 december repeteert een gelegenheidscantorij voor medewerking tijdens de Eredienst op Eerste Kerstdag 25 december.
Van 19.30 tot 21.00 uur wordt er gerepeteerd in de Thomaskerk. Van harte welkom!
Opgeven kan bij cantor-organist Harmen Trimp via email: harmentrimp@hotmail.com
U kunt hem ook aanspreken na afloop van de Eredienst.
________________________________________________________________________________

Het Verhaal van Kerst
Op woensdag 13 december vertelt Ruben van Zwieten het Verhaal van Kerst.

"Ruimte voor lukken én mislukken, licht én duisternis in een instagram-samenleving” is de
maatschappelijke kerngedachte d ie centraal staat tijdens het verhaal. Traditiegetrouw wisselen
vertelling, beschouwing en muziek elkaar af. Na afloop borrel in De Nieuwe Poort.
Woensdag 13 december 2017 20.30 uur Thomaskerk
_______________________________________________________________________________________

“How the light gets in”
Patrick Verheij zingt Leonard Cohen. Met korte columns van Evert Jan
de Wijer die de teksten van Cohen probeert te verbinden aan bijbelse
bronnen.
Vrijdag 22 december om 20.00 uur ThomasTheater
Kaarten € 12,50 via www.thomasopen.nl, € 15,= aan de zaal,
inclusief pauzedrankje.

Agenda
6 december
7 december
11 december
12 december
13 december
15 december
17 december
20 december

14.00 uur
17.00 uur
19.30 uur
12.30 uur
20.30 uur
18.00 uur
17.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

Meelezen op woensdag
TienerThomas
Repetitie cantorij
ThomasLunchconcert
Het Verhaal van Kerst
Adventsmaaltijd
Christmas Carols/Christ Church Amsterdam
Meelezen op woensdag
Repetitie cantorij
Patrick Verheij & Friends

22 december
_______________________________________________________________________________________

Stiltekapel
De Stiltekapel biedt midden in de week een moment van rust en bezinning. De kapel is elke
woensdag open van 12.30 tot 13.30 uur (bereikbaar via de hof achter de kerk).

ThomasBoek
De eerstvolgende ThomasBoek wordt gehouden op 11 januari 2018. Besproken zal worden
'En we noemen hem' (2017), van Marjolijn van Heemstra.
Als gebruikelijk, leidt dominee Evert Jan de Wijer de thematiek in waarna er ruim gelegenheid is
tot onderling gesprek. Het boek hoeft beslist niet vooraf gelezen te zijn.
Van harte welkom!
________________________________________________________________________________

ThomasOpen presenteert:
Lunchconcert
“A Celtic Christmas” Kerstconcert door Merain met Mieke Manschot, zang; Mirjam Rietberg, harp;
Sandra Wallner, viool.
Dinsdag 12 december – 12.30 uur
Na afloop sluiten we het jaar af met een drankje en een hapje.
_______________________________________________________________________________________

Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie
Anton Wessels: TENACH EVANGELIE KORAN
Mohammed en het einde der aarde, zaterdag 9 december 10.30 uur
Wessel ten Boom: DE ZACHTE KRACHTEN ZULLEN ZEKER WINNEN,
de poëzie van Henriette Roland Holst
2 december en 16 december 10.30 uur
De bijeenkomsten worden gehouden in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, Amsterdam
________________________________________________________________________________
Colofon: Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam
Telefoon 020-673 81 71 (koster Roelf Koning)
www.thomaskerk.nl
Predikant: ds. Evert Jan de Wijer, tel. 020-673 92 30. Email: predikant@thomaskerk.nl

