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Boom in de winter 

Ik zie ze al: je nieuwe knoppen.
Ik zie ze aan je takken-toppen.
Ik zie ze tussen al het wit 
dat op en om en aan je zit. 

De sneeuw, de ijzel en de koude
zullen hun groei nog tegenhouden.
Nóg sta je kaal op witte grond 
maar straks ben je weer groen en bont. 

Want kijk ik langs je stam naar boven
dan zie ik armen vol beloven 
tegen het grijzig hemelblauw, 
de lente komt, en al heel gauw. 

Ik ben als jij, als alle bomen, 
Nog kaal en grauw in winters schromen.
Maar straks zijn wij elk als een bruid
dan komen onze knoppen uit. 

Jo van Veen - Nusmeijer 



Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Oostvoorne

Zondag 15 januari 
2e zondag na Epifanie (groen)
mevr. Barbara Broeren-Verschoor,
kerkelijk werker
Dienst voor Jong & Oud
Collecte: Diaconie, Kerk, Oecumene

Zondag 22 januari
3e zondag na Epifanie (groen)
Ds. N. van der Horst
Dienst van Schrift en Tafel
Collecte: Avondmaalsproject, Kerk en
Catechese en Educatie

Zondag 22 januari
aanvang 19.30 uur
Taizédienst
Ds. N. van der Horst
Collecte: gift bij de uitgang

Zondag 29 januari
4e zondag na Epifanie (groen)
Ds. N. van der Horst
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Elly Bakker
Collecte: Diaconie, Kerk en 
Missionair Werk & Kerkgroei

Zondag 5 februari
5e zondag na Epifanie (groen)
Ds. H. Doornbos, Oostvoorne
Collecte: Kerk in Actie
Werelddiaconaat, Kerk en Pastoraat

Zondag 12 februari
6e zondag na Epifanie (groen)
Ds. N. van der Horst
Collecte: Diaconie, Kerk en Pastoraat

Zondag 19 februari 
7e zondag na Epifanie (groen)
mevr. Barbara Broeren-Verschoor,
kerkelijk werker
Dienst voor Jong & Oud
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Elly Bakker
Collecte: Diaconie, Kerk en Pastoraat
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De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur en 
worden gehouden in de Dorpskerk. 
In alle diensten is kindercrèche en
kinderdienst voor groep 1 t/m 8.

Kunt u niet op eigen gelegenheid naar 
de kerk gaan, neemt u dan contact op met
Trudy van Noordt, tel. 482577.
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Liefde voor de vreemdeling 

In 2016 ging het veelvuldig over vluchtelingen. In de
Bijbel wordt niet gesproken over vluchtelingen, maar wel
over vreemdelingen. Velen van ons kennen de ervaring van het letter-
lijke vreemdelingschap niet. We kunnen het ons misschien wel voor-
stellen als je denkt aan een moment dat je je verdwaasd voelde, 
vervreemd van je omgeving of verward. 

In de vroege geschiedenis werden vreemdelingen vaak met de nek
aangekeken. Kon je hen wel vertrouwen? Het waren vast criminelen.
Het lijkt soms wel alsof we terug zijn in de oudheid! Pas in de Romeinse
tijd werd in de wet vastgelegd dat een vreemdeling, naast plichten,
ook rechten heeft. Als we met die gedachte Leviticus 19 lezen, dan is
de wet die de Israëlieten van de Heer krijgen wel heel radicaal en
tegendraads. “Wanneer er een vreemdeling bij jullie in het land
woont, dan mag je hem niet slecht behandelen. Integendeel: je moet
hem behandelen alsof hij een geboren Israëliet is, en hem liefhebben
zoals je jezelf liefhebt. Jullie weten immers hoe kwetsbaar zijn positie is,
omdat je zelf als vreemdelingen in Egypte hebt gewoond. Want ik, de
Heer, ben jullie God.” (Leviticus 19:33, 34 uit Groot Nieuws Bijbel) 

We lezen dat we vreemdelingen moeten behandelen als iemand van
“het eigen volk”. Dat betekent inderdaad dat een vreemdeling 
plichten heeft, maar ook rechten. Het betekent ook dat het rechts-
systeem niet omgebogen mag worden in het voordeel van de 
vreemdeling. Wat recht is, moet recht blijven. Tegelijkertijd vraagt de
Bijbel ons wel om vreemdelingen altijd lief te hebben. Het is bijzonder
om te lezen dat een rode draad in het Oude Testament is dat God
steeds via mensen zorgt voor andere mensen. Het is goed om te 
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bidden, voor vrede in het land van herkomst, voor herstel van de 
trauma’s, voor zorg en hulp. Maar als je meer kunt doen is het niet
genoeg. Liefhebben is een actief woord. 

Liefhebben betekent geduldig en vriendelijk zijn, niet jaloers zijn, niet
vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een
ander. Liefhebben betekent een ander niet beledigen, niet alleen aan
jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. Het
betekent blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het
kwaad (zie ook 1 Korinthiërs 13). En dat vraagt net als in het Oude
Testament, een radicale en soms tegendraadse houding in ver-
gelijking met de wereld om ons heen. 

Een tijdje geleden was ik bij iemand op bezoek en kreeg ik een 
ontroerend gedichtje uit een damesblad. Het is geschreven door
iemand kort na een ontmoeting met een Iraanse vluchteling. Het
raakt de juiste snaar als het gaat over het liefhebben van de vreem-
deling, zoals je ook je naasten en jezelf liefhebt: 

Pas goed op jezelf, mijn kind, in een land zo ver van hier. 
Gaat het wel goed met je, mijn kind? In dat land zo ver van hier. 
Vecht voor een goed bestaan, mijn kind, alleen in dat land zo ver van hier.
Wees gelukkig, mijn kind en vind een ‘thuis’, in dat land zo ver van hier. 

Ik wens een ieder voor het komende jaar die liefde voor jezelf én de
naaste toe. Of dat nu een geliefde, gezin, vrienden, kerkgangers,
buurtbewoners of vreemdelingen zijn. Want daardoor blijf je geloven
en vertrouwen. 

Barbara Broeren (kerkelijk werker) 
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Rond de Kerkdiensten
Crèche 
15 januari Esther Verdoorn
22 januari Karin van der Woerdt
29 januari Anita Eggink en Julia Hofstede
5 februari Bep Oosterman 

12 februari Joelle en Bas van Oorschot
19 februari Helma Gorzeman

In Memoriam Johan Hendrik Veth
(17-01-1936 - 29-11-2016)
Boven de rouwkaart van Johan Veth staan een paar regels
die de laatste jaren van zijn leven weergeven: 

“Niets meer kunnen, niet meer weten, 
de namen van je dierbaren vergeten. 
Heeft het leven dan nog zin? 
Dan is sterven een gewin.” 

In juli 2013 kreeg Johan een plek in de Stuifakkers “de Duinpan”. Ik kan het
me goed herinneren. Ina Veth was één van de eerste gemeenteleden die
ik bezocht, terwijl Johan destijds nog op de dagopvang zat. Het was een
moeilijke tijd. Een overgangstijd. Voor Johan ook een angstige tijd, want je
hele vertrouwde wereld stort in. Je huis is je huis niet meer en je familie is
anders dan anders en je hoofd wil helemaal niet meewerken. Ik heb het
wel vaker geschreven: “Dementie is een wrede ziekte.” Het was een tijd van
loslaten. Eigenlijk ben je je partner, je vader en opa al veel eerder kwijt dan

Voorbeden
In de kerk staat een kistje waarin een briefje met een intentie voor een
voorbede gedaan kan worden. Dan wordt die voorbede in de dienst
der gebeden opgenomen.

Pastoraal Nieuws



het moment van overlijden van Johan. 
Johan stamt van voor de WOII en hij is van de generatie van “mijn vader”,
zoals Geert Mak dat beschreef. Streng, plichtsgetrouw, hardwerkend voor
zijn gezin en deelgenoot van de wederopbouw van na WOII. Zo heeft
Johan zich opgewerkt na WOII en zich een plaats in de maatschappij 
veroverd. Hij werkte in wat je nu de facilitaire dienstverlening zou noemen.
Op een gegeven moment zijn Johan en Ina verhuisd van Rotterdam naar
Rockanje, waar hun zoon en schoondochter wonen. Met het visioen uit
Openbaring 21 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde hebben we 
tijdens de afscheidsplechtigheid in de aula van Rockanje Johan over-
gedragen in handen van onze barmhartige God. Daar zegt het visioen zal
geen zon meer zijn en geen zee, beide als teken van vernietiging en chaos.
God zal bij de mensen wonen. Er zal geen honger of dorst, geen pijn, geen
vloek en geen oorlog meer zijn. Met “The holy City” gezongen door
Mahalia Jackson hebben we Johan uitgedragen en naar zijn laatste rust-
plaats gebracht in de duinen van Rockanje.
Voor Ina breekt een lastige tijd aan. De dagelijkse bezoekjes in de Duinpan
houden op. 
We wensen Ina Veth en haar (klein)kinderen Gods zegen toe. 

ds. NEvdHK

Veel heil en zegen in het Nieuwe Jaar 2017 
Dit is een oude wens die met de jaarwisseling door sommige mensen nog
wordt uitgesproken. Het is een joods-christelijke wens.
Je kunt het splitsen in zegen en heil. Menig ernstig ziek gemeentelid heb ik
de afgelopen jaren mogen zegenen met de priesterlijke zegen uit Numeri:
“De Heer zegene u en behoede u, de Heer doet zijn aangezicht over u 
lichten en zij u genadig, de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u
vrede.”
Zegen grenst bijna aan iets magisch. De volle nadruk van deze zegen is
persoonlijk. Jij ontvangt deze en voelt dat diep door je hoofdhuid tot in je
tenen. Het is vaak heel emotioneel. Die zegen uitgesproken bij gemeente-
leden, ook wanneer ze door dementie helemaal de weg kwijt zijn, roept
herkenning en ervaring van het goddelijke op. Mensen worden gezegend en
gezegende mensen zegenen de Heer. Als de Heer namelijk een mens
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zegent en dat overkomt ons iedere zondagmorgen als we naar de dienst
gaan, dan worden we uitgetild uit onze verlammende anonimiteit, jij en ik
krijgen dan een naam, een roeping, een bestemming, een levensweg. En
als een mens de Heer zegent, neemt dat de vorm aan van een lofprijzing.
Als we deze priesterlijke zegen verbinden met de naam die redding en heil
brengt dan gedenken we vandaag op de 8e dag na Kerst de naam van
Jezus, die Heiland wordt genoemd. Heil is het oude Nederlandse woord
voor redding.
Veel heil en zegen toegewenst in het Nieuwe Jaar 2017.
De uitspraak raakt een snaar, het is helend. Zo mogen wij als geheelde
mensen het nieuwe jaar ingaan om elkaar te zegenen. Veel heil en zegen
in het nieuwe jaar betekent dat God je bij je naam noemt, je mag er zijn
in al je poriën van je mens-zijn en zo belooft de Here God ons in zijn Naam:
“Ik zal er zijn”, dat we het niet alleen hoeven te doen.
Dat is de kracht van de kerkelijke gemeente. 
Amen. 

ds. Nita van der Horst 

Van Lief en Leed 
In het vorige kerkblad heb ik naar aanleiding van de Laatste Zondag van
het Kerkelijk Jaar een terugblik gegeven.
Toch moet mij iets van het hart, dat ik als dominee al eens eerder heb
geschreven. “Ik krijg geen e-mailtjes, telefoontjes, app-jes uit de hemel.”
Het komt regelmatig voor dat ik mensen heb bezocht bij hun laatste fase
van het leven en dat de dominee, laat staan de kerk, geen bericht van
overlijden krijgt. Blijkbaar vergeten de kinderen dat. Het kan ook zijn dat
ouderen daar met hun kinderen niet meer over kunnen praten, omdat
voor velen de kerk buiten beeld is geraakt. Voor onze oudere gemeente-
leden raad ik u aan om daarover met uw kinderen te praten of uw laatste
wens op papier te zetten. 

Voor een aantal gemeenteleden is het jaar 2016 een spannend jaar
geweest. Soms door een chronische ziekte, soms door een berichtgeving
van ziekte, soms door een ingrijpende operatie of verhuizing van apparte-
ment of eigen huis naar een verzorgingstehuis. Soms ook door genezing
van een ziekte.

Pastoraal Nieuws



Pastoraal Nieuws
We wensen u en jou Gods nabijheid toe, nieuwe hoop en kracht om door
te zetten, soms juist kracht om los te laten en je leven op hogere schouders
te leggen. 
Jaap en ik wensen u en jou een gezegend en voorspoedig 2017 toe. 

NEvdHK 

Van de scriba
Vorige maand waren we nog erg druk bezig om het kerkenraadsteam
compleet te maken. Bij de start van het seizoen overheerste bij veel 
mensen een pessimistisch gevoel, maar bleek in de daarop volgende
maanden dat er gelukkig wel degelijk mensen bereid zijn te helpen en een
stukje verantwoording te nemen. 
Het feit dat Jan de Rijke bereid was de rol van voorzitter kerkenraad te 
vervullen heeft het hele KR team met blijdschap vervuld. 
Op het moment van schrijven wordt de moderamen vergadering voor-
bereid en 2 weken later is de kerkenraadsvergadering, waarin Jan voor de
eerste maal als voorzitter zal fungeren. 
Voorlopig is het functioneren van de KR dus gewaarborgd, hoewel.... er zijn
sinds het vertrek van Liesbeth van Wijnen als ouderling, nog maar 2 ouder-
lingen over en dat is eigenlijk onverantwoord! 
De hoop is gevestigd op betrokken mensen in onze gemeente we zullen ze
dit jaar erg hard nodig hebben. 
Terugkijkend op de afgelopen maand en vooruitkijkend op 2017 moet ik
concluderen dat er in korte tijd veel kan veranderen. Dat geldt voor het
werk in onze gemeente en in het bijzonder in de kerkenraad, maar de 
laatste tijd vooral in de privé sfeer. Van het ene op het andere moment kan
je leven omslaan als de gezondheid van jezelf of de mensen om je heen
erg kwetsbaar blijkt te zijn en de aarde onder je voeten lijkt te worden weg-
gehaald. Met zulk nieuws loopt je niet direct te koop maar het is hart-
verwarmend als je vele reacties krijgt van mensen uit de gemeente.
Inmiddels is er al meer duidelijk en gelukkig is er ook positief nieuws, maar
toch zal er nog een heel traject moeten worden afgelegd. Geloof en 
vertrouwen helpen ons daarbij net als alle warmte en aandacht van de
mensen om ons heen. 
Mede namens de kerkenraad: een heel goed en gezond 2017 toegewenst.

Jan Herlaar, Scriba 
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Avondmaalsproject

Het project van 2016 
Op zondag 22 januari 2017 sluiten we het avondmaalsproject 2016 
- bestemming “Night of Lights” in de Dom van Utrecht - af. De opbrengst
verklappen we nog niet. De diaconie gaat een cheque overhandigen aan
Nettie de Jong-Dorland en dat doen we op zaterdag 21 januari. De 22e 
zullen we daarvan in de dienst verslag doen. Ook maken we dan de
opbrengst bekend (door de diaconie op een mooi bedrag naar boven
afgerond).

Ons nieuwe project 
Voor 2017 staat weer een buitenlands project op het programma. 
De diakenen hebben gekozen voor het werk van de oudste kerkgemeen-
schap ter wereld, n.l. de Kerk van Antiochië in het zo verscheurde Syrië. 
Veel steden liggen daar in puin door de oorlog. Veel ziekenhuizen en 
scholen zijn dicht. Riolering, watervoorziening en de vuilophaaldienst 
functioneren vaak nauwelijks meer. Door het toenemende geweld wordt
het werk van internationale hulpverleners steeds moeilijker. En ook de kerk-
gemeenschap van Antiochië zelf is niet veilig. 
Toch gaat het leven door. Want “wij gaan”, zeggen de kerkleden. “We moeten
blijven investeren in de toekomst”. Zo zorgen ze voor zover mogelijk overal
in Syrië voor onderdak, watervoorziening, voedsel- en hygiënische pakketten
en onderwijs voor kinderen.
De Kerk van Antiochië werkt daartoe samen met ACT Alliance, een wereld-
wijde hulporganisatie van kerken. Samer Laham geeft leiding aan die hulp-
organisatie, na het Rode Kruis de grootste in Syrië. “Het is gevaarlijk werk”,
zegt Samer. “Maar wij blijven op onze post. Er zijn zoveel ontheemden. Wie
moet hen anders hulp bieden? We moeten nu investeren in de toekomst
van ons land!” 
Met ons nieuwe avondmaalsproject willen we het werk van de Kerk van
Antiochië steunen. 
We doen toch allemaal mee? 

De diaconie
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Hetvakantiebureau.nl 
Vakanties met zorg en aandacht 
Hetvakantiebureau.nl van PSDV - de naam Roosevelthuis klinkt iedereen
bekender in de oren - organiseert vakanties voor senioren en mensen, die
in het dagelijks leven zorg nodig hebben, waarin de ontmoeting en de
gezelligheid centraal staan.
Een ieder die zich thuis voelt in de sfeer waarin de vakanties worden
gehouden, is welkom. Dit geldt voor u als vakantiegast of voor u als 
vrijwilliger! 
De vakanties worden mede mogelijk gemaakt door de inzet van ruim 1.400
vrijwillige medewerkers. Zij werken mee op basis van kost en inwoning en
een eventuele reiskostenvergoeding. Voorafgaande aan de vakantie-
weken, krijgen zij verschillende trainingen aangeboden. 
De bijzondere vakanties vragen ook om speciale voorzieningen. De extra
kosten hiervoor en de logies- en verblijfskosten van de vrijwilligers worden
niet in de arrangementsprijzen doorberekend om zo de vakanties betaal-
baar te houden, maar worden gefinancierd door het rendement van de
exploitatie van Congrescentrum De Werelt. Daarnaast wordt onder meer
financiële steun ontvangen van de Protestantse Kerk in Nederland,
Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl en de Stichting Interkerkelijk
Oriëntatie Centrum (SIOC), de aandeelhouder van Recreatie Centra
Nederland BV. 

Ruim 50 jaar Vakanties met zorg en aandacht 
Vanaf begin jaren zestig van de vorige eeuw ontstond binnen de toen-
malige Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde kerken het idee
om vakanties te organiseren voor ouderen en gehandicapten. Kortom,
voor mensen voor wie het moeilijk of zelfs onmogelijk is om op vakantie te
kunnen gaan.
De diaconieën van de Hervormde Kerk bouwden hiervoor op Hydepark in
Doorn de aangepaste accommodatie F.D. Roosevelthuis.
Het Algemeen Bureau, en later de afdeling Rekreatie van de
Gereformeerde kerken, organiseerde vakantieweken in onder meer De
(Blije) Werelt in Lunteren. In 1996 is de organisatie van vakanties van beide
kerken samengevoegd in de Protestantse Stichting Diaconaal
Vakantiewerk (PSDV), waarbij sprake is van één vakantieorganisatie:
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Hetvakantiebureau.nl. In de loop van de jaren is het aantal doelgroepen
van Hetvakantiebureau.nl uitgebreider geworden.
Nog steeds komen mensen op vakantie die zorg nodig hebben. Maar ook
worden vakanties georganiseerd voor mensen die in de thuissituatie 
dreigen te vereenzamen, voor mantelzorgers en een thuiswonende partner
met dementie, voor eenoudergezinnen, voor mensen met een visuele
beperking en voor mensen met een licht verstandelijke beperking. 

Wilt u meer weten? 
Of weet u iemand die een weekje van deze voorziening gebruik kan en wil
maken? Neemt u even contact op met een van de diakenen. Zij helpen u
verder op weg. De hele vakantiegids - waarin allerlei mogelijkheden staan
vermeld - is te vinden op de website: hetvakantiebureau.nl. 
Een exemplaar van deze gids ligt ter inzage in de tijdschriftenkast in de
consistorie van de Dorpskerk. 

De diaconie

Collecten november 2016
datum              doel                                                               totaal   
6-11-2016        Avondmaalsproject                                       €       160,55   

                          Kerk                                                                 €         55,50   
                          Artsen zonder Grenzen                                  €       102,40   
13-11-2016        Voedselbank                                                  €       136,85   
                          Kerk                                                                 €         74,25   
                          Najaarszendingsweek                                   €       100,60   
20-11-2016        Binnenlands diaconaat                                €       169,80   
                          Kerk                                                                 €       232,40   
                          Pastoraat                                                        €       115,75   
27-11-2016        Diaconie                                                         €         94,50   
                          Kerk                                                                 €         79,15   
                          Missionair werk & kerkgroei                           €         86,95
                         

Weeksluiting Leemgaarde okt./nov.            €         92,30   
                         Weeksluiting Leemgaarde nov.                    €         57,15   
                         Koffiegeld Verbeelden en Ontmoeten        €         64,70

                          Totaal                                                              €    1.622,85
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Collecten december 2016
datum              doel                                                               totaal   
4-12-2016        Diaconie Avondmaalsproject                       €       148,36   

                          Kerk                                                                 €       101,86   
                          Binnenlands Pastoraat                                  €         91,72   
11-12-2016        Diaconie                                                         €         98,35   
                          Kerk                                                                 €         89,91   
                          Pastoraat                                                        €       107,00   
18-12-2016        Diaconie Avondmaalsproject                       €       106,10   
                          Kerk                                                                 €         76,30   
                          Pastoraat                                                        €         89,00   
24-12-2016        Kinderen in de Knel                                       €       592,52   
25-12-2016        Kinderen in de Knel                                       €       445,62

31/12-1/1/17    Eindejaarscollecte /Deel je Leven               €       240,41 

                          Giften via ds. van der Horst       
                          Alphacursus/kerk                                           €         50,00   
                          Pastoraat                                                        €         15,00   
                         Leemgaarde december                               €         97,30

                          Totaal                                                              €    2.349,45
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DENKEN

De wereld biedt genoeg
voor ieders behoefte,

maar niet voor ieders hebzucht.

Ghandi



Ledenadminstratie 
Overleden: 
Op 29-11-2016 dhr. J.H. Veth, Briggemandreef 58, geb. 17-1-1936
Op 17-12-2016 dhr. G. Boer, Plantageweg 4, Brielle 

Verhuisd: 
Mw. M. Schakel-van Hilten van Gerard van Voorneweg 23 naar
Patrijzenlaan 318
Dhr. en mw. van den Bos van Burchtlaan 33 naar Molendijk 16 

Vertrokken: 
Dhr. J.L. Hokke van Ringmuur 63 naar Rockanje 

Kerstfeest van de CJO-club 
Op zondag 18 december was het kerstfeest van de CJO-club.
Helaas waren er heel veel zieke kinderen, maar gelukkig waren er nog heel
veel kinderen (ongeveer 60!) die wel naar het kerstfeest konden komen.
Twee kinderen hadden iets ingestudeerd op een muziekinstrument en 
lieten dat aan de andere kinderen horen.
Zo hoorden we “midden in de winternacht“ op piano door Isabel en een
vrolijk liedje op de gitaar door Lola. Knap van beide kinderen en ze kregen
een hard applaus.

Daarna gingen de groepen 4 en 5 naar de consistorie en naar de zolder
om daar van verflatjes een kerstster of een sneeuwpop te knutselen. 
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De groepen 6 en 7 bleven in de kerkzaal om het spel “kerst-ren-je-rot” te 
spelen.
Tijdens de pauze die daarna volgde luisterden en keken de kinderen naar
een kerstverhaal over de 4e wijze en kregen ze wat lekkers te eten en te
drinken. Daarna wisselden de groepen van knutsel- of spelactiviteit. 
De middag werd afgesloten met een groot applaus voor alle vaders en
moeders die geholpen hadden en een mooi kerstgedicht dat door 
4 kinderen werd voorgedragen. 
Het was een gezellige en creatieve middag. 

De leiding van de CJO-club 
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Hier een kort berichtje vanuit de Tienerclub
Beste allemaal, 
We zijn het seizoen meteen goed begonnen met een heel gezellig
Startweekend. In dit weekend hebben we met 20 tieners een spannende
puzzeltocht in het donker gedaan én hebben (geprobeerd) te slapen in
de kerk, het was een korte nacht, maar des te gezelliger! Daarna hebben
we al verschillende keren op zondagmiddag met elkaar afgesproken om
leuke dingen te doen, zoals teambuilding spelletjes, vossenjacht en het
maken van ons eigen animatiefilmpje. 
Vlak voor kerst hebben we een groot kerstdiner met elkaar gehouden.
Iedereen had thuis zelf iets te eten gemaakt, daardoor hadden we een 
28-gangendiner. Iedereen had erg z’n best gedaan voor het eten, van zelf-
gemaakte taarten tot salades en van pizza tot verse groenten. We hebben
een erg gezellige avond gehad. 
De eerste helft van het Tienerclubseizoen was dus erg geslaagd, dat
belooft wat voor de rest van het seizoen! Wij hebben er in ieder geval erg
veel zin in! 

Groetjes van de tieners en leiding
van de Tienerclub

Inschrijving R.O.T.-Zomerkamp 2017 
Aankomende zomervakantie wordt natuurlijk weer het R.O.T.-Zomerkamp
georganiseerd.
Het R.O.T.-zomerkamp is het leukste begin van je zomervakantie!
Samen met al je vriendjes en vriendinnetjes kan je de hele week meedoen
aan allerlei leuke spelletjes, gaan we zwemmen in het meer en hebben we
een bonte avond.
Tijdens deze week slapen we in een mooi groot kamphuis in Brabant en
zorgen wij er ook voor dat we de hele week lekker eten.
Iedereen die in groep 4, 5, 6, 7 of 8 zit, mag met ons mee! 
Dit jaar vindt R.O.T.-zomerkamp plaats van 8 tot en met 15 juli.
Wil jij dit jaar ook weer mee, of ga je dit jaar voor het eerst met ons mee?
De inschrijving voor de kampweek opent op 1 februari. Inschrijven kan via
onze website; www.rotkamp.nl.
Heb je vragen over de kampweek of over de inschrijvingen? Dan kan je
mailen naar rotkamp@hotmail.com 

16

Allerhande Kerkelijk Nieuws



De Herberg zondag 15 januari weer open! 
Zondagmiddag 15 januari vanaf 15.00 uur (tot ongeveer 17.00 uur) is 
de Herberg weer geopend in de Dorpskerk. U bent van harte welkom, wij
zorgen ervoor dat de koffie en thee klaar staat.
Deze zondag staat in het teken van het trammetje dat vele (strand)gasten
in het verleden naar Oostvoorne bracht.
De heer Siem Emmerzael is onze gast. 

Annie van Maanen, Anneke Poldervaart
en Liesbeth van Wijnen 

p.s. 19 februari is de volgende Herberg!

Paulus: een kennismaking 
Een presentatie door ds. Leen Jan Lingen 
Paulus heeft de eeuwen door de gemoederen in de kerk bezig gehouden.
Men vond hem een fantast, dogmaticus en vrouwenhater, maar ook een
rebel, revolutionair en reformator.
Maar wie was de vervolger van de christelijke gemeente die een volgeling
en voorloper van Jezus werd? 
Wat wilde hij, wat beoogde hij en wat bezielde de man die duizenden 
kilometers aflegde om te vertellen dat God zich heeft laten zien in de
gekruisigde Jezus?
Wellicht kan deze avond niet alleen bijdragen tot meer kennis over hem,
maar ook leiden tot respect en zelfs een eerherstel van een apostel wiens
theologie misschien wel hoogst actueel is! 

Wie daaraan twijfelt moet zeker komen.

Datum: donderdagavond 16 februari 
Tijd: 20.00 uur (vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar)
Plaats: Consistorie van de Dorpskerk

Deze avond is een mooie aanvulling op de
Bijbelstudie “Vreugde als levensstijl” en overlapt dit
niet. 
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Stichting Nederland voor Oekraïne 
Stichting Nederland voor Oekraïne wil alle mensen uit Oostvoorne, die 
op enige wijze een bijdrage hebben gegeven in 2016 voor projecten
bedanken. 
Regelmatig vragen mensen ons hoe de ontwikkelingen zijn met het
Alzheimerhuis. Het Alzheimerhuis is klaar.
Onze dochter heeft een foldertje gemaakt, die achterin de kerk ligt voor
meer informatie.
Alle kleding, die aan de pastorie zijn afgegeven hebben we persoonlijk
aan mensen gegeven. Er was één mevrouw in een duster bij het depot van
de Diaconie van Transcarpaten. Ik vroeg haar of ze geen jas had. Ze
schudde haar hoofd. Wij hadden meerdere jassen in de auto, alles afge-
geven.
Ook de gebreide mutsen, shawls en sokken hebben we aan zigeuner-
kinderen gegeven, waar ze echt blij mee zijn.
Hieronder een brief van het hoofd van de Diaconie in Transkarpaten Nagy
Béla. 

Namens de stichting,
Nita van der Horst (vz) 

Transcarpathian reformed church
Diaconal coordination office 
UA 90202 Beregszász, B. Hmelnickij u. 143
Tel./fax (00380)31-41-243-09
e-mail:info@kre-diakonia.net 

Thank you letter 
Dear Brothers and Sisters in Christ! 
In the name of the Transcarpathian Reformed Church we are writing our letter to
express our thanks for your generous contribution.
Thank you so much for your great help!
Donations from generous people like you, help us continuing our mission to help
the people, who are in a difficult situation regarding to their old ages.
The Alzheimer house named after “Amandelboom- Mandulafa” will be a great
help in Transcarpathia. 
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Your support has enabled us to bring some solace those people, who copes with
Alzheimer disease. 
We thank you once again for your support and compassion, we have received you
and hope it will continue in the future.

We wish you a Happy and a Prosperous New Year! 

Beregszász, 29th of December, 2016 
Yours sincerely, 
Béla Nagy, s.k. 

head curator of TRC managing director of DCO

Geleide meditatie dinsdag 17 januari a.s.
om 19.30 uur (deur open 19.15 uur) (Let op! Gewijzigde aanvangstijd) 

U kunt (opnieuw) meedoen met een zoektocht naar je gedachten en
gevoelens. Leren naar jezelf te luisteren. Waar komt de rusteloosheid en
onvrede vandaan?
De geleide meditatie wordt gegeven door Raick Rienks, die jarenlange
ervaring met meditaties heeft. Zittend en luisterend komen alle sleutel-
woorden van de meditatie aan bod, zoals acceptatie, vertrouwen, niet
oordelen, bewust zijn, mededogen, rust en vrede. 
Welkom! Toegang is gratis.
De meditatie duurt ongeveer een klein uurtje.
Plaats: Dorpskerk, Kerkplein 1 te Oostvoorne 
Informatie bij Raick Rienks, via mail: pastoraat@kerkoostvoorne.nl of 
telefonisch bij één van de leden van het pastorale team (pastoraal mede-
werkers of ouderlingen) 

Beste gemeenteleden, 
Kerkbalans is een gezamenlijke
actie van de Rooms-Katholieke
Kerk, de Protestantse Kerk en de
Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds
1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor
een financiële bijdrage.
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Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven
voor hun eigen plaatselijke kerk.
Actie Kerkbalans gaat in 2017 oorverdovend van start. Op zaterdag 
21 januari doen Ernst en Bobbie (bekend van televisie) samen met 
honderden kinderen een recordpoging klokluiden op het Domplein in
Utrecht. Voor de campagne van 2017 is het thema “Mijn kerk verbindt”.
We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties
voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met
mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker “ieder voor zich” lijkt
te zijn, is het de kerk die verbindt.
Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.
De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari.
Vanaf die datum kunt u het gebruikelijke verzoek, meer informatie en een
toezeggingsbrief van ons verwachten. 
Voor meer informatie: www.kerkbalans.nl 

Vriendelijke groeten vanuit het college van kerkrentmeesters 

Uitnodiging
Van harte nodigen wij u allen uit voor de eerste
bijeenkomst in het nieuwe jaar. 
Onze nieuwjaarsreceptie hopen
we te houden op: 

Woensdag 18 januari 2017 

Aanvang: 10.30 uur in de Welkomkerk (inloop 10.00 uur) 

Wij zouden het fijn vinden met u en uw vrienden/kennissen in een infor-
mele sfeer de beste wensen voor 2017 uit te wisselen.
Als spreker hebben we dhr. Jan van der Ent uit Ouderkerk a.d. IJssel 
uitgenodigd die ons een boeiende diapresentatie zal geven over het
onderwerp: “Op de fiets naar de Noordkaap”. 
Alles onder het genot van een hapje en een drankje!
Natuurlijk krijgt u ook een kop overheerlijke soep met brood erbij.
We sluiten onze bijeenkomst omstreeks 13.30 uur af. 

Namens het bestuur PCOB - afdeling Westvoorne, 
Tineke Vriend, secretaris 
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Data om te onthouden 
-  Elke woensdagochtend is er inloopochtend in de

Dorpskerk. Vanaf 10.00 uur is er koffie. 
-  Elke vrijdagavond is er om 19.00 uur weeksluiting

in de Leemgaarde. Zaal de Langedam. 
-  15 januari De Herberg in de Dorpskerk. Vanaf 15.00 uur. 
-  17 januari Geleide meditatie. Dorpskerk. Aanvang: 19.30 uur. 
-  18 januari: nieuwjaarsreceptie PCOB. Welkomkerk Rockanje, 10.30 uur. 
-  7 februari: Redactievergadering Dorpskerk, 16.30 uur. 
-  16 februari: presentatie door ds. Leen Jan Lingen. Consistorie Dorpskerk,

20.00 uur. 
-  19 februari: De Herberg in de Dorpskerk, vanaf 15.00 uur. 
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Collectebonnen
Voor het verkrijgen van collectebonnen zijn er nu 2 mogelijkheden: 

1. Bestellen en bezorgd krijgen. 
Bonnen kunt u bestellen door storting van het juiste bedrag op 
rekening nr: NL11 INGB 0000 1786 90 t.n.v. Protestantse Gemeente
Oostvoorne.
Naast uw naam in het vak ‘mededelingen’ van uw overschrijving ook
s.v.p. uw adres opgeven en het aantal en de gewenste waarden van
de bonnen. 
De bonnen worden dan bij u thuis bezorgd. Houdt u er rekening mee
dat het minimaal 4 weken duurt voor u de collectebonnen ontvangt.

2. Afhalen tegen contante betaling. 
Omdat het vaak wat langer duurt als u de collectebonnen bestelt,
kunt u deze ook ophalen tegen contante betaling. 
U kunt terecht bij Johan Griffioen (tel. 06 - 224 216 05) en Els van
Teijlingen (tel. 06 - 519 036 61), Patrijzenlaan 340. 



Wijkouderlingen:

Wijk 1: ouderling Ate vd. Kooi, tel. 48 41 82
Wijk 2: ouderling Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78
Wijk 3: pastorale werkers: Ditje Maassen, tel. 31 19 71

Jaap v.d. Horst, tel. 77 68 49
Wijk 4: ds. Nita van der Horst, tel. 77 68 49
Wijk 5: pastoraal werker Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26
Nieuw ingekomen leden: Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79
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Kopij 
De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 
6 februari 2017 tot uiterlijk 22.00 uur voor het 
nummer dat in de week van 19 februari 2017 zal 
verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:
Bert Hamer, Rialaan 25 of
Cobi Ruigrok, Schepenenweg 17
of per e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl

De kerktelefoon
Bent u niet in staat om de kerkdiensten bij te wonen en wilt u gebruik
maken van de kerktelefoon, neem dan contact op met één van de 
diakenen.
Een KerkWebRadio kan op korte termijn bij u aangesloten worden.

Voedselbank Spijkenisse tel. 0187 632932
e-mail ancobonninga@voedselbankspijkenisse.nl

www.voedselbankspijkenisse.nl
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Protestantse Gemeente Oostvoorne, nu ook op het internet:
Website: www.kerkoostvoorne.nl

Ons mailadres is: webredactie@kerkoostvoorne.nl

Bellen kan ook: J.A. Herlaar, Zwartegatseweg 2, tel. 484957

Bezorging Kerkblad 

Voor informatie over bezorging en abonnement kunt u contact
opnemen met Herman Oosterman, tel. 482019 of stuur een mail:
bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl

Kringloopwinkel “Het Vervolg” - Kerkplein 12, tel. 0181- 506084
506085

Openingstijden 
• Woensdagmiddag: van 13.30 - 16.00 uur 
• Woensdagavond: van 19.00 - 20.30 uur 
• Elke laatste zaterdag van de maand van

10.00 uur - 15.00 uur. 

Afleveren spullen 
Tijdens de openingstijden van de winkel (aan
de achterzijde van het gebouw)

Ophalen
Elke laatste zaterdag van de maand (op afspraak) bel met: 
Coby Emmerzael: 482494 of Judith van Balen: 484215 

E-mail ophaalservice: ophaalservicekringloop@kerkoostvoorne.nl 
Vermeldt naam, adres en telefoonnummer dan nemen wij contact met u op.

Bestuur: kringloop@kerkoostvoorne.nl 
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Het adres voor al uw oude papier (geen karton):
De Blauwe container - Kloosterweg 2. 
De opbrengst is voor ons jeugdwerk.



COLOFON
PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE
Postbus 320, 3233 ZG  Oostvoorne, tel. Dorpskerk 48 47 18 
Website: www.kerkoostvoorne.nl            E-mail: webredactie@kerkoostvoorne.nl

diaconie@kerkoostvoorne.nl
predikant@kerkoostvoorne.nl

Predikant:
Ds. N. van der Horst-Kattenberg             Hoflaan 29, 3233 AN                       Tel. 77 68 49
Vrije dag: maandag
Kerkelijk werker
Barbara Broeren                                                                                        Tel. 06 3074 6599
kerkelijkwerker@kerkoostvoorne.nl
Koopvaardijpredikant:
Ds. H. Perfors                                            Ds. Rijckewaerdstraat 6
                                                                  3232 AK  Brielle                                Tel. 41 67 51
Voorzitter kerkenraad:
J.M. de Rijke                                             Duinlaan 2A, 3233 EC                     Tel. 77 48 70
voorzitter@kerkoostvoorne.nl                                                                            
Notulist:
M.R. Göbel-Verkade                              Pyroladreef 6, 3233 VN                  Tel. 48 64 90
Voorzitter Kerkrentmeesters:
J. Griffioen                                                Patrijzenlaan 340, 3233 BP      Tel. 06 2242 1605
Scriba:
J.A. Herlaar                                               Zwartegatseweg 2, 3233 CJ           Tel. 48 49 57
scriba@kerkoostvoorne.nl
Administrateur/penningmeester
G. v.d. Hoek                                             Molendijk 6a, 3233 LN                     Tel. 48 27 43
Voorzitter Diaconie:
E. v.d. Hoek-Febus                                   Molendijk 6a, 3233 LN                     Tel. 48 27 43
Administrateur Diaconie:
J.M. Kruik-van Roon                                 v.d. Meerweg 14, 3233 BX              Tel. 48 45 30
Ledenadministratie:
E.B. van Driel-Luijendijk                            Gildenlaan15, 3233 DA                   Tel. 47 25 67
ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl
Preekvoorziening:
A.H. Herlaar-van Marion                          Zwartegatseweg 2, 3233 EW          Tel. 48 49 57
preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl
PR van de PGO:
C.B. van Walsum                                     Lijsterbeslaan 32, 3233 CJ              Tel. 48 04 13
fam.vanwalsum@planet.nl

Protestantse Gemeente Oostvoorne                           IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90
Diaconie Prot. Gemeente Oostvoorne                        IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93
Kerkinactie Prot. Gemeente Oostvoorne                    IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84
Kerkblad P.G.O.                                                            IBAN: NL82 INGB 0000 6651 28

Koster:
J. van Balen-Doolaar                             Gijzenhoekweg 52, 3233 TP           Tel. 48 42 15


