
Kerst Immanuelkerk
Drie avonden in sfeervolle kerk op Soestdijkseweg

Er worden drie mooie 
avonden georganiseerd 
in de sfeervolle Immanu-
elkerk, Soestdijkseweg 
49 De Bilt. 

Zaterdagavond 13 de-
cember: Midwinterkerst 
Concert. Al in de prehis-
torie werd rond de kortste 
dag het midwinterfeest 
gevierd. Later kwam bij 
ons het kerstfeest daar 
voor in de plaats. Een 
boeiende avond over de 

gebruiken rondom deze 
en andere winterfeesten. 
De heer Klaas Bakker leidt 
dit onderwerp in, met 
prachtige filmbeelden en 
bijpassende muziek. Over 
zonneweide, sterren, win-
ternacht, herders, kerstbo-
men enz. De avond begint 
om 19.30 uur. Toegangs-
prijs slechts 6.00 euro (incl. 
koffie en een glas wijn)
Wilt u reserveren? U belt 
06-156 33 549, dhr.Geert-
man  

Zondagmiddag 21 
december          
Samen zingen we de al-
oude bekende kerstliede-
ren. Met medewerking van 
Koninklijke Biltse Zang-
vereniging ‘Zang Veredelt’ 
o.l.v. Jean-Pierre Gen-
drault. Vleugel en orgel 
bespeling: Reinier van der 
Sandt. Toegang gratis (er 
is wel een collecte voor de 
onkosten)
Aanvang: 17.00u (deuren 
open om 16.30u) 

Kerstnacht 24 december
Ook dit jaar is er weer een 
kerstnachtviering in de Im-
manuelkerk. Ook dit jaar 
weer net even anders.
Dit jaar is gekozen voor 
een stemmenspel onder 
de titel ‘Licht, woord, wel-
kom! of wat een schat’ 
van de hand van Tony ten 
Veen. Gesproken tekst en 
liederen wisselen elkaar 
af. Veel bekende kerstlie-
deren hebben een plek 
gekregen. U kunt naar 
hartenlust meezingen. Het 
gemeentekoor staat onder 
leiding van Joke Firet. Ver-
kondiger is ds. Gert Land-
man.

U bent welkom vanaf 21.30 
uur. De vuurkorf brandt bij 
de ingang. Vanaf 21.45 zal 
het koor u buiten zingend 
verwelkomen. U kunt zich 
bij hen aansluiten. De vie-
ring begint om 22.00 uur. 
Tot kerstnacht. Welkom! 

Michiel Scholte 
in De Woudkapel
Op donderdagavond 11 december 
spreekt Michel Scholte in De Woudkapel 
in de serie Economie die de wereld dient 
over de achtergronden van zijn True Pri-
ce Foudation.

Op dit moment put de economie de wereld 
uit. Maar we zijn op weg naar een nieuwe 
economie, die door werkelijke waarden 
wordt gedreven. In die economie creëert 
iedere economische activiteit waarde voor 
de wereld. Reële waarde, financiële, ecolo-
gische, sociale en intellectuele waarde.

Het doel van de True Price Foudation is om 
consumptie en productie waarde te laten 
creëren voor de planeet èn de maatschap-
pij. Michel Scholte is één van de oprichters  
van deze ‘social enterprise’. Om consu-
menten en producenten meer bewust te 
maken, berekent True Price de werkelijke 
waarde van producten, diensten, bedrijven 
en investeringen, dus inclusief de nu veelal 
verborgen sociale en ecologische effecten. 
True Price werkt samen met voorlopers uit 
bedrijfsleven, wetenschap en publieke sec-
tor, zie ook www.trueprice.org

Michel Scholte is te beluisteren op 11 de-
cember om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 
19.30 uur. Toegang: leden, vrienden en 
donateurs 5 euro per bijeenkomst, anderen 
10 euro, inclusief koffie en thee.

Kerstconcert 
Biltse Muziekschool
Ruim 60 leerlingen geven op dinsdag 16 
december een kerstconcert in de thea-
terzaal van Het Lichtruim aan het Plane-
tenplein. 

Het Schoolorkest, Kamerorkest, Snaren-
band, diverse ensembles (accordeon, fluit, 
klarinet), koren en solisten treden voor het 
voetlicht en laten in een wervelende pre-
sentatie zien en horen waartoe zij in staat 
zijn. De toegang is gratis voor kinderen, 
volwassenen wordt een bijdrage van 5,00 
euro gevraagd. Na afloop schenken we 
glühwein en druivensap. Komt dat zien!
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Een relatie op de werkvloer leidt vaak 
tot onrust. De werkgever gaat met re-
gelmaat over tot ontslag.

De werkgever mocht dat niet zo maar 
doen. Het recht op eerbiediging van het 
privéleven is namelijk in de Grondwet en 
in verdragen vastgelegd. Op de werkvloer 
houdt dit in dat het de werkgever niets 
aangaat met wie zijn werknemer een re-
latie heeft. Het was dan ook vaste recht-
spraak dat het enkele feit dat een werk-
nemer een relatie heeft met een collega, 
geen reden is voor ontslag. In de afgelo-
pen jaren is dit echter veranderd.

In een recente zaak maakte een werkneem-
ster de fout werk en privé onvoldoende te 
scheiden. Zij was vestigingsleidster van 
een kinderdagverblijf. Zij was getrouwd en 
had een kind dat ook op hetzelfde kinder-
dagverblijf verbleef. Daarnaast had zij in 
het geheim een minnaar. Op een gegeven 
moment heeft zij de nacht doorgebracht 
met haar minnaar. Tegen haar echtgenoot 
zei ze dat zij had gelogeerd bij een collega. 
Daarmee plaatste zij de collega in een las-
tig parket omdat van haar verlangd werd 
een alibi te verschaffen tegenover de be-
drogen echtgenoot. De echtgenoot kwam 
geregeld op het kinderdagverblijf om de 
dochter te brengen of te halen.

Uiteindelijk raakte de verhouding tussen 
de vestigingsleidster en haar team dusda-
nig verstoord dat de werkgever de kanton-
rechter verzocht de arbeidsovereenkomst 
te ontbinden. De kantonrechter ontbindt 
de arbeidsovereenkomst, zonder toeken-
ning van een vergoeding. Werkneemster 
heeft, door privé en werk te vermengen, 
haar gezag ondermijnd zodat haar positie 
niet houdbaar meer is.

In een andere zaak was er teveel openheid 
van zaken. De werkgever heeft werkneem-
ster gewezen op de risico’s van belangen-
verstrengeling maar de relatie vervolgens 
gedoogd. De werkneemster beloofde 
werk en privé strikt gescheiden te houden.

Er ontstond echter een arbeidsconflict 
tussen de werkgever en degene met wie 
werkneemster een relatie had. Na zijn ont-
slag ging deze laatste bij de grootste con-
current van de werkgever werken. Op zijn 
eerste werkdag bij de concurrent infor-
meerde de werkneemster haar werkgever 
van deze gebeurtenis.

Hoewel de werkneemster dit als een ge-
baar van loyaliteit beschouwde jegens 
haar werkgever, wilde de werkgever deze 
ontwikkeling niet accepteren. De werkge-
ver vroeg ontslag aan op basis van ernstig 
en onherstelbaar geschonden vertrouwen.

De kantonrechter ontbindt de arbeids-
overeenkomst, omdat concurrentiegevoe-
lige informatie bij de concurrent terecht 
kan komen.

Ondanks privacy regelgeving is het dus 
raadzaam om privé en zakelijk strikt ge-
scheiden te houden.

Voor meer informatie:
www.insightlegal.nl

Mr J. E. Braak

Relatie op de 
werkvloer?

NIEUW IN ZEIST

AUTO VERKOPEN?
Kees van Bulken auto’s Soest
vraagt te koop personen-,
bestel-, schade- en defecte 
auto’s. Laswerk en reparatie 
tegen betaalbare prijzen.  
06-47147205 of 06-29003775.
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