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VAN HET BESTUUR
Van harte welkom
Sinds de melding in het vorige Mededelingenblad hebben zich als lid van
onze vereniging aangemeld:
Mevrouw B. van der Kooij-de Raad uit Wassenaar, de heren C.H.J. van
den Boom uit Nootdorp en A.H.J. Klees uit Wateringen en uit Den Haag de
heren J. Bergers, J.H. Binnekade en R.D.C. Gram.
Een mooie score, zes nieuwe leden. Wij wensen hen veel plezier met hun
hobby binnen de ZHPV.

Nieuwjaarsreceptie 2019
Het zal u niet verbazen, maar op 5 januari a.s. nodigt het bestuur van de
ZHPV alle leden weer uit voor de traditionele nieuwjaarsreceptie. Deze
wordt zoals de laatste jaren gebruikelijk gehouden aansluitend op de
eerste beurs in Zoetermeer, namelijk op 5 januari 2019.
Onder het genot van een hapje en drankje kunnen we dan toosten op ons
aller welzijn een voorspoedig postzegeljaar.
Vergeet niet uw volle lidmaatschapskaart voor 2018 mee te nemen en in
te leveren (voor zover dat nog niet is gebeurd), die gaat weer meedoen in
de loterij. De receptie begint om 15.30 uur, aansluitend aan de beurs.

KORT VERSLAG NAJAARS-ALV
Op 6 oktober jl. vond de algemene (najaars-) ledenvergadering plaats in
Zoetermeer. De belangstelling viel niet tegen. Er waren 24 leden (inclusief
het voltallige bestuur) en een aspirant lid aanwezig.
Na de opening deelde de voorzitter mee dat na de oproep voor
vrijwilligers zich twee leden hadden gemeld voor de functie van
rondzendleider. Een zeer verheugend bericht. Ook kwam de aankondiging
van onze beurzen in de lokale en regionale pers aan de orde. Dat zou
verbeterd moeten worden.
De behandeling van het verslag van de vorige ALV, de begroting en
werkplan voor 2019 leidden niet tot inhoudelijke wijzigingen. Wel kwam in
het kader van het verslag de doorlooptijd van de rondzendtassen aan de
orde. In sommige secties vindt men één tas per maand weinig, in andere
komt men nauwelijks aan drie tassen per jaar. Het idee wordt geopperd
om de sectie-indeling eens onder de loep te nemen.
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Met betrekking tot het werkplan ontstaat een discussie om dat voortaan
wat concreter in te richten, met specifieke acties (bijv. ledenwerving),
actoren, financiële aspecten en voortgangsbewaking. Het bestuur neemt
deze suggesties in overweging.

De behandeling van de begroting eindigt met de vaststelling dat de
contributies voor volgend jaar gelijk blijven.
Voor de kascommissie hebben zich twee leden aangemeld. De vergadering
stemt met hun benoeming in. Vervolgens komt het zich al enige tijd
voortslepende onderwerp van de entree voor niet-leden aan de orde.
Hiervoor is er een schriftelijke stemming gehouden. De uitkomst is dat de
entree op een beurs voor niet-leden wordt vastgesteld op € 1,00.
In het kader van de wetgeving m.b.t. het privacybeleid deelt de voorzitter
mee dat de desbetreffende verklaring van de ZHPV op de website is
geplaatst en dat deze op een door de bond aangeleverd model is
gebaseerd. Er zullen nog wat aanpassingen volgen in relatie tot de
jeugdafdeling van de ZHPV en naar aanleiding van gedane suggesties.
Tijdens de rondvraag wordt meegedeeld dat de Nalatenschap Advies
Commissie een voorstel tot aanpassing van het reglement zal doen.
Het formele verslag van de vergadering door de secretaris zal t.z.t. op de
gebruikelijke manier worden gepresenteerd.
Jan Vogel

OVER HERDERS EN ENGELEN – TEKSTEN OP ZEGELS
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Kerstzegels vertellen op zichzelf al een
verhaal, maar een opgedrukte tekst
geeft soms net wat extra informatie of
diepgang.
De drie onderstaande zegels zijn daar
een voorbeeld van. Liechtenstein
1993, van links naar rechts regels uit
gedichten van 1. R.M. Rilke – ‘Wir
kommen zu den stilleren Tagen’, 2. R.A. Schröder – ‘Weihnachten’ en 3.
Th. Friedrich – ‘Siehst du das Licht’.

Norfolk Eiland 1961, ‘Ere zij
God in den Hoge en vrede op
aarde aan de mensen van
goede wil’. Opengeslagen 15e eeuws getijdenboek. In een
getijdenboek staan gebeden
die
op
bepaalde
tijden
gebeden of gezongen worden,
te weten metten, lauden,
terts, sext, none, vespers en
completen.
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San Marino 1995, miniatuur (versierde
beginletter in een handschrift) gemaakt
door Neri da Rimini (geboren 1270 in
Bologna), voorstellende de aankondiging
van de aartsengel Gabriël bij Maria. Het
manuscript dateert uit de 14e eeuw en
bevindt zich in de Free Library of
Philadelphia. Neri da Rimini was een
leerling van de schilder Giotto di Bondone
wiens fresco’s in de basiliek van Assisi
bekend zijn. Zij verbeelden het leven van
de Heilige Franciscus.

Kerstzegels
Nauru
1980.
Op
de
boekrollen zijn Bijbelteksten met betrekking tot de geboorte van Christus
van Matthéüs en Lucas zowel in het Engels als in het Nauruaans
weergegeven. Het eiland Nauru ligt in Oceanië en is op twee na het
kleinste land ter wereld (na Vaticaanstad en Monaco). Hoewel de
Nauruaanse cultuur zo goed als verdwenen is worden tijdens de
christelijke feestdagen traditionele Nauruaanse dansvoorstellingen
gegeven. Wereldwijd spreken zo’n 8000 mensen Nauruaans.
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De hiernaast- en onderstaande zegels, Nieuw
Zeeland
1988,
vertegenwoordigen
vier
bekende kerstliedjes: ‘O come, all ye faithful’,
‘Hark! the herald angels sing’, ‘Ding, dong!
merrily on high’ en ‘The first Nowell’. Het zijn
de
bekendste
kerstliedjes
in
de
Engelssprekende wereld.

6

7

De vier vrolijke zegels van de Marshalleilanden uit 1987 op blz. 6. tonen
teksten uit de Bijbelboeken Matthéüs, Lucas en de Psalmen.
Het velletje van de Marshalleilanden (1984) op de vorige bladzijde is heel
bijzonder. Het betreft de eerste bijbel die in het Marshallees is
geschreven. Op de achtergrond is de tekst te zien van het kerstevangelie
volgens Matthéüs. Alle zegels zijn verschillend.
Een blokje van Vaticaanstad uit 1988 met op de achtergrond de Latijnse
tekst van: ‘Ere zij God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen van
goede wil’.
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Monaco 1996. ‘In nocte nativitatis Domini’,
(Giuseppe Catalani 1750?), een Gregoriaans
lied dat gezongen wordt tijdens de Kerstmis
van middernacht.
Tot slot dit blok uit S. Tomé e Principe uit
1988, waarmee tevens de 500e geboortedag
van de schilder Titiano Vercelli (1488-1576)
wordt gememoreerd. Het schilderij
is
adembenemend. Het is net of het schilderij
te klein is voor de engel, alsof hij plots voor
je staat. Het verbeeldt de Engel Gabriël met
zijn aankondiging bij Maria. Op de banderol
die
hij
draagt
staan
de
woorden:
‘Ave,
gratia plena’. De
woorden
zijn
gericht
aan
Maria.
‘Wees
gegroet,
Maria,
vol van genade’.

Yvonne Kruse
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100e STERFDAG 4 PROMINENTE WEENSE KUNSTENAARS
Op 24 augustus jl.. gaf Austria Post ter gelegenheid van de 100e sterfjaar
(1918) van architect Otto Wagner, schilder Gustav Klimt, ontwerper en
schilder Koloman Moser en schilder Egon Schiele een schitterend velletje
uit met daarop 4 zegels met een kunstwerk van hen.

Over deze kunstenaars zijn boeken vol geschreven. In de volgende
afleveringen van ons mededelingenblad zal ik steeds een van hen
thematisch/filatelistisch onder de loep nemen.
Jan Vogel
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DE LOCATIES

ACTIVITEITEN

Zoetermeer:
Buurtvereniging Buytenrode
César Franckrode 60
Leidschendam
De Plint
Prins Frederiklaan 7
Den Haag
Wijkcentrum Zuiderpark
Escamplaan 55

Zoetermeer
za 1 december
Den Haag
za 8 december
Leidschendam
za 15 december

Beurs
13-16 uur
Beurs
13–16 uur
Beurs
13-16 uur

Zoetermeer
Beurs
za 5 januari
13-15.30 uur
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie

ENTREE
Leden gratis, niet-leden € 1,00
VOOR TAFELHOUDERS
Wanneer u géén gebruik maakt
van uw tafel, moet dat voor alle
beurzen worden afgemeld bij:
S. Rotteveel, tel. 06 27233453
of per e-mail:
lisa_simon@ziggo.nl

Den Haag
Beurs
za 12 januari
13–16 uur
Leidschendam Beurs
za 19 januari
13-16 uur

Tafelgeld per tafel
Leden € 5,-, niet-leden € 10,RONDZENDVERKEER
Administratie boekjes en tassen:
S. Rotteveel, tel. 06 27233453
of per e-mail:
lisa_simon@ziggo.nl
Financiële zaken:
B.den Heijer, tel. 06 12886160
of per e-mail:
bdenheijer@kpnmail.nl
Bankrek: NL98INGB0005415900
t.n.v.: ZHPV te ‘s-Gravenhage

VEILINGCOMMISSIE
Marcel Tuijnenburg (veilingmeester): 079 8884966
Andrew Huiskamp:06-53234521
Chiel v/d Toorn: 070-3479067
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Zoetermeer
za 2 februari
Den Haag
za 9 februari
Leidschendam
za 16 februari

Beurs
13-16 uur
Beurs
13–16 uur
Beurs
13-16 uur

Zoetermeer
za 2 maart
Den Haag
za 9 maart
Leidschendam
za 16 maart
Zoetermeer
za 23 maart

Beurs
13-16 uur
Beurs
13–16 uur
Beurs
13-16uur
Veiling

