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Verhuizen in de nacht

Oma had het nog 
zo mooi bedacht: 
doodgaan 
is verhuizen 
in de nacht. 

“Waar naartoe? 
Wie helpt jouw 
koffers dragen?” 
had ik haar 
nog willen vragen. 

Maar gisteren 
Is oma plots verhuisd.
Heel alleen
en zonder koffers.
Ik weet 
niet eens waarheen ... 

Geert de Kockere



Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Oostvoorne

Zondag 19 februari 
7e zondag na Epifanie (groen)
mevr. Barbara Broeren-Verschoor,
kerkelijk werker
Dienst voor Jong & Oud
m.m.v. de Cantorij 
Collecte: Diaconie, kerk en pastoraat

Zondag 26 februari 
8e zondag na Epifanie (groen)
mevr. W. Stolk-van Gijzen
Collecte: Diaconie, kerk en pastoraat

Zondag 5 maart
1e zondag 40-dagentijd (paars)
Ds. N. van der Horst
Collecte: Avondmaalsproject, kerk en
binnenlands diaconaat

Zondag 12 maart
2e zondag 40-dagentijd (paars)
Ds. D.F. Smink, Alblasserdam
Collecte: Diaconie, kerk en voorjaars-
zendingswerk

Zondag 19 maart
3e zondag 40-dagentijd (paars)
Dienst voor Jong & Oud
mevr. Barbara Broeren-Verschoor,
Collecte: Werelddiaconaat, kerk en 
pastoraat

Zondag 26 maart
4e zondag 40-dagentijd (paars)
Ds. N. van der Horst
Collecte: Binnenlands diaconaat,
kerk en pastoraat

Zondag 2 april (9.30 uur)!
5e zondag 40-dagentijd (paars)
Ds. A. Worst
Collecte: Werelddiaconaat, kerk en
pastoraat

Zondag 9 april 
Palmpasen (paars)
Ds. N. van der Horst
Collecte: Diaconie, kerk en kerk in
actie
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De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur en 
worden gehouden in de Dorpskerk.
Met ingang van 1 april is de aanvangstijd 9.30 uur.
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.

vervolg kerkdiensten pag. 4
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De omgekeerde wereld 

Deze periode in het kerkelijk jaar staan de woorden uit de
Bergrede van Matteüs 5-7 centraal. De Bergrede begint
met de zogenaamde zaligsprekingen. De eerste zalig-
spreking begint met: “Gelukkig de armen van geest, want zij
zullen het Koninkrijk der hemelen beërven.” Dat begrip armen van
geest heeft een brede betekenis vanuit het Grieks. Jesaja geeft de 
vertaling: “de verbrijzelden van hart.” 
Ik dacht bij mezelf: “Hoe zal ik dat vertalen naar onze tijd?” Het zijn de
mensen, die niet serieus worden genomen of de mensen die mond-
dood worden gemaakt. Het zijn mensen, die opkomen tegen onrecht
en frauduleuze zaken aanpakken zoals klokkenluiders. Klokkenluiders
zijn lastpakken voor bepaalde bedrijven of organisaties en zelfs 
staten. Het zijn luizen in de pels, die de mond gesnoerd moeten 
worden. Zoals de klokkenluiders die misstanden bij defensie aan-
kaarten en via een psychiatrisch rapport van hun ware identiteit 
worden beroofd. Het zijn mensen die murw gemaakt worden, achter-
volgd worden door het systeem of de geheime politie van een land.
Op dit moment zijn in Turkije vele klokkenluiders uit hun banen gezet
en sommigen zelfs gevangen genomen. In de Bergrede leert Jezus de
mensen de omgekeerde wereld. Onwillekeurig moest ik hierbij denken
aan Franciscus van Assisi. Hij leefde van 1181-1226. In het Nieuwe

Maandag 10 april 
Vesper (paars) 19.30 uur
Ds. N. van der Horst
m.m.v. de Cantorij
Collecte: mandje bij de uitgang

Dinsdag 11 april 
Vesper (paars) 19.30 uur
Ds. N. van der Horst
Collecte: mandje bij de uitgang

Woensdag 12 april 
Vesper (paars) 19.30 uur
Ds. N. van der Horst
Collecte: mandje bij de uitgang

vervolg kerkdiensten
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Liedboek staat op bladzijde 1355 een gedicht dat aan hem wordt 
toegeschreven: 

Heer maak van mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is. 
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is
Laat mij geloof brengen waar twijfel is. 
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. 
Laat mij licht brengen waar het duister is. 
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is ....

want wie geeft, ontvangt, wie zichzelf vergeet,vindt, 
wie vergeeft, zal vergeving ontvangen 
en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven. 

Gelukkig de mens die zijn ziel open stelt voor de omgekeerde wereld. 

ds. NEvdHK 

Geleide meditatie dinsdag 28 februari 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 komen rusteloosheid en
onvrede vandaan? De geleide meditatie wordt gegeven door Raick
Rienks, die jarenlange ervaring met meditaties heeft. Zittend en luisterend
komen alle sleutelwoorden 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 uurtje. 
Plaats: Dorpskerk.
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). 
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Rond de Kerkdiensten
De tienerkerk Oostvoorne 
Drie jaar geleden is er op initiatief van een aantal ouders gezocht naar de
mogelijkheid de tieners die de basisschool verlaten iets te bieden tijdens
de kerkdienst zodat ze betrokken blijven bij de kerkelijke gemeente. Nadat
uit een inventarisatie bleek dat dit een breed gedragen behoefte was, is er
besloten om 1 x per maand een tienerkerkdienst te houden. 
In de tienerkerk volgen we ongeveer de liturgie zoals deze ook in de kerk
wordt gebruikt, alleen is de volgorde om praktische redenen soms een
beetje anders en zorgen we altijd dat er iets lekkers te eten en te drinken
is. Een andere afspraak met de tieners is dat een uur een uur is en als 
we te lang van stof zijn, zij ons hier op mogen aanspreken. Iedere dienst
beginnen we met het aansteken van de kaars, er is een collecte met een
door de jongeren gekozen doel, we lezen een stukje uit de bijbel en als slot
gaan we uit elkaar met de zegen voor de nieuwe week. 
De eerste 2 seizoenen werkten we met de methode Denkstof, deze methode
werkt met een klein stukje film met daarna een discussie over het filmpje. 
Dit seizoen werken we veel met de methode Young en Holy. Het is een
actievere methode waarbij jongeren meer een mening moeten proberen
te vormen over een bepaald onderwerp.

Zo hebben we een stellingenspel gehouden over Clinton versus Trump. We
hebben onderzocht of de kandidaten handelen vanuit religie/levens-
beschouwing en of het geloof terug te vinden is in hun dagelijks leven en
in het partijprogramma van de kandidaat. Met kerst hebben we een kerst-
quiz gehouden. We hebben het kerstverhaal in een nieuw jasje bekeken.
Wilt u ook zien hoe het kerstverhaal er in een nieuw jasje uit ziet, kijk dan
eens op: https://www.youtube.com/watch?v=TzE2QQ4trEQ. 
De laatste keer hebben we “Ik houd van Holland” gespeeld. Dit spel stond
in het teken van tradities die in de kerk bestaan. We hebben gekeken of we
bepaalde tradities nog willen voortzetten en waarom, of dat we de 
eeuwenlange tradities een andere vorm zouden kunnen/willen geven en
of we misschien afscheid moeten nemen van bepaalde tradities. 
We hopen dat de ouders van de huidige en toekomstige tienerkerk dit 
initiatief positief willen blijven stimuleren zodat het een waardevolle 
toevoeging kan blijven voor de jongeren van onze kerk. 

Annette, Miranda en Joke 



Crèche
19 februari:        Helma Gorzeman 
26 februari:        Esther van Driel 

5 maart:           Ingrid Langbroek 
12 maart:           Anita Eggink 
19 maart:           Bep Oosterman 
26 maart:           Helma Gorzeman en Julia Hofstede 

2 april:              Joëlle en Bas van Oorschot 
9 april:              Esther Verdoorn 

Vindt u het jeugdwerk ook belangrijk??? 
Kerk zijn doen we met elkaar, van oud tot jong. Iedereen is belangrijk en
iedereen hoort erbij. Zo moeten we er met elkaar voor zorgen dat er ook
leiding kan worden gegeven aan de kinderen en de tieners. Want wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst!

We zijn dringend op zoek naar leiding voor de kinderkerk en de tienerkerk.
Het team van de kinderkerk is gekrompen van 9 naar 6 mensen, waardoor
de belasting op deze 6 mensen best groot is. Zij draaien inmiddels ook al
heel wat jaren mee en een aantal van hen zou het stokje graag willen
doorgeven aan nieuwe mensen. U hoeft geen kinderen in de basisschool-
leeftijd te hebben om mee te kunnen draaien in de kinderkerk, er zijn geen
voorwaarden aan verbonden, behalve dat u enthousiast bent en het
belangrijk vindt dat kinderen een plek hebben in onze dienst.

Voor de tienerkerk geldt hetzelfde. De leiding bestaat op dit moment uit 3
personen. Zij zijn dringend op zoek naar uitbreiding omdat aan het einde
van dit seizoen 2 mensen met dit werk stoppen. De tienerkerk komt 1x per
maand bij elkaar tijdens de kerkdienst in de periode vanaf oktober t/m
juni. Op dit moment zijn er ongeveer 14 tieners die regelmatig komen, dus
het is zeker de moeite waard om uw tijd te investeren in deze belangrijke
groep jongeren. U hoeft geen kinderen in deze leeftijd te hebben om 
leiding te geven. Vaak vinden tieners het juist fIjn dat iemand anders dan
hun ouders leiding geeft. Daarom doen we een beroep op iedereen in de
gemeente. 
Denkt u nu alstublieft niet: dit is niks voor mij. Jeugdwerk is echt heel
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belangrijk voor de toekomst van de kerk. Mocht u nog vragen hebben of
wilt u zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met: 
Ingrid Langbroek (tel. 669977 of 06-49293300) voor de kinderkerk of
Miranda Göbel (tel. 486490 of 06-46120455) voor de tienerkerk. 

In Memoriam Ingrid Pilon-Meyer 
Ingrid Pilon-Meyer is geboren op 27 februari 1934 in
Duitsland, in Pinneberg (omgeving Lübeck) en overleden te
Vuren op 17 januari 2017. Op haar verzoek hebben Henk
Haandrikman en ondergetekende de afscheidsdienst geleid. Toen ik voor
het eerst mevrouw Pilon ontmoette vroeg ik haar hoe ze met een
Nederlandse man was getrouwd? Haar man Jan Pilon was een natuurlief-
hebber en had contact met de opa van Ingrid, die elkaar in een natuur-
kamp ontmoetten. De kennismaking werd voortgezet en op een gegeven
moment hebben Ingrid en Jan elkaar ontmoet. Ingrid volgde haar man,
zoals dat in de 20e eeuw heel gebruikelijk was. Geert Mak noemt het niet
voor niets “de eeuw van mijn vader”. Toen ik vroeg wat ze voor haar huwe-
lijk had gedaan, bleek dat mevrouw Pilon in de modewereld in een atelier
in München had gewerkt. Het jonge stel vertrok naar Hellevoetsluis en voor
een baan in de modewereld moest je op zijn minst naar Rotterdam en dat
was in die tijd een ommelandse reis. Op een gegeven moment hebben
Ingrid en Jan een huis laten zetten aan de Patrijzenlaan in Oostvoorne,
waar Jörn en Nynke zijn geboren en getogen. Mevrouw Pilon kwam van
Lutherse huize en ging over naar de Gereformeerde kerk. Eerst in
Hellevoetsluis en later in Oostvoorne. Ingrid was een praktische vrouw en
dat kwam goed van pas naast een enigszins soms verstrooide weten-
schapper. Mevrouw Pilon had een brede belangstelling. Je kon goed met
haar bomen over van alles en nog wat. Na het overlijden van haar man
heeft ze vele reizen gemaakt samen met haar dochter Nynke. Met de woor-
den uit Prediker 3, dat alles zijn tijd heeft, hebben we in de dienst van
Woord en Gebed haar leven herdacht. Ingrid was een tevreden mens. Ze
kon genieten van het leven, van haar gezin, van de natuur, van reizen en
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Pastoraal Nieuws
nieuwe dingen ontdekken. Ze hield van een goede preek en mooie klas-
sieke muziek.
Ds. Henk Haandrikman heeft op haar verzoek gezongen: 

Ach Herr, lass dein lieb ‘Engelein
am letzten End die Seele mein 
in Abraham Schoss tragen, 
dein Leib in sein Schlafkämmerlein
gar sanft ohn ein’ge Qual und Pein
ruhn bis am jüngsten Tage.
Alsdann vom Tod erwecke mich,
dass meine Augen sehen dich 
in aller Freud, O Gottes Sohn, 
mein Heiland und Gnadenthron!
Herr Jesu Christ 
erhöre mich, erhöre mich,
ich wil! dich preisen ewiglich. 

(NLB 958 - Koorzetting van J.S. Bach) 

We wensen Jörn en Esther en Nynke en verdere familie Gods nabijheid toe
om het gemis te dragen. 
Ingrid Pilon-Meyer blijft in dankbare herinnering.

NEvdHK

Van lief en Leed
Van mw. Arkenbout kregen we bericht dat ze een kamer heeft gekregen in
het Catharina Gasthuis.
Verder is Lies Schouten van de Vier Ambachten weer thuis gekomen.
Mevrouw Birkhoff verblijft in Geldershof, Poldersweegje 2, kamer 120, 
3247 KE Dirksland.
Meneer Rehorst staat op de nominatie te verhuizen van de Vier
Ambachten naar Grootenhoek of De Plantage. In het volgende kerkblad
zal hierover meer duidelijkheid zijn.
Alle mensen die ik heb genoemd zullen blij zijn met een kaartje. Van harte
bij u aanbevolen. 
Ook kregen we bericht, dat Corjan Warbout, Zandweg 50 te Oostvoorne,
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na een ingrijpende operatie mocht thuiskomen. We wensen je een goed 
herstel toe. 
Alle mensen die moeten kuren of een therapie volgen wensen we 
kracht en Gods nabijheid toe. Alle zieken en mantelzorgers uithoudings-
vermogen, misschien zelfs acceptatie. 

NEvdHK 

Bachavond 
Op 29 maart DV is er een Bachavond. In het winterwerkboekje stond deze
avond gepland op 8 maart, maar in overleg met ds. Dick ter Horst
(Bachkenner) en Jolanda Zwoferink (zij promoveert op het Silbermann-
orgel van Bach in Leuven) is de avond verschoven naar 29 maart om 20.00
uur. Van harte bij u aanbevolen. 

Bach - Lutherreis 
De Bach-Lutherreis (zie ook Winterwerkboekje) is definitief gepland van 
13-20 mei 2017. Het is het Lutherjaar. Luther 500. De reis begint in Eisenach,
waar we het eerste weekend verblijven en ons met name richten op Luther
(Wartburg en Wittenberg). De rest van de week zijn we gestationeerd 
in Leipzig. Er is nog mogelijkheid voor een paar mensen om te boeken. 
U kunt zich opgeven bij Jolanda Zwoferink of ds. Van der Horst (zie
Winterwerkboekje). Kosten voor logies en ontbijt bedragen p.p. € 325,00
voor zeven nachten. In het volgende kerkblad zal ds. Van der Horst een
drietal lunchgesprekken organiseren in het kader van de Tafelgesprekken
van Luther. Luther had een gastvrije pastorie waar heel wat mensen 
hebben gegeten. 

Nieuws van Barbara Broeren - Uitreiking certificaat preekconsent 
In de periode september 2016 t/m januari 2017 mocht ik gedurende 9
scholingsdagen de training volgen genaamd “aanvullende homiletische
en liturgische vorming”. 
Bij de verlening van het preekconsent (dat ik in juni 2016 mocht ontvangen)
wordt deze scholing aangeboden door de landelijke Protestantse Kerk. 
Tijdens de scholing wordt er aandacht besteed aan het maken van keuzes
in de liturgie (o.a. de gebeden, de liederen, de verwerking van de thema-
tiek) en het maken van een preek. 
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Een erg boeiende cursus waar ik veel heb geleerd! 
Woensdag 18 januari werd het certificaat uitgereikt door ds. Richard
Vissinga, Voorzitter van de Commissie Preekconsenten, namens de
Synode. 

Uitnodiging voor groothuisbezoek 
‘Groothuisbezoek’ is een bijeenkomst van meerdere gemeenteleden bij
iemand thuis. Samen nemen we de tijd om elkaar te ontmoeten en met
elkaar in gesprek te gaan. Een groothuisbezoek levert vaak mooie, 
verrassende momenten op. 
Dit jaar sluiten we aan bij het jaarthema “Deel je leven”. Delen heeft veel
kanten en ieder heeft verschillende mogelijkheden. Het is mogelijk om tijd,
aandacht, geld en goed te delen. Ieder krijgt de gelegenheid om ook
eigen ervaringen te delen. 
We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een van de groothuis-
bezoeken. 
U kunt zich hiervoor aanmelden door bijgevoegd formulier in te vullen en
in te leveren. Ook kunt u zich telefonisch of per e-mail aanmelden. We 
vragen u om twee data door te geven. U ontvangt zo snel mogelijk (maar
uiterlijk 2 weken van tevoren) bericht, op welke datum en adres u verwacht
wordt voor het groothuisbezoek. Ook kunt u aangeven of u gastgezin wilt
zijn. Het groothuisbezoek kan dan bij u thuis plaatsvinden. 
Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 12 maart. 
Wilt u meer informatie? Dat kan bij Barbara Broeren:
06-30746599 of kerkelijkwerker@kerkoostvoorne.nl

Een hartelijke groet van het pastorale team 

Gezinsactiviteiten 
We kijken terug op een geslaagde gezinsactiviteit op 15 januari.
Lekker warm bij het vuur konden we ons eigen broodje bakken. Als beleg
een knakworstje of suiker, maar ook ‘kaal’ smaakt een zelfgebakken
broodje heerlijk. Ook een marshmallow doet het natuurlijk goed boven het
vuur. Lekker zo opsmullen, of tussen 2 kaakjes pletten, lekker! Met een 
lekkere pan soep en andere hapjes die iedereen zelf mee had gebracht,
was de maaltijd meer dan compleet. Ondertussen namen de ouders de
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tijd om met elkaar te spreken, en hadden ook de kinderen het goed met
elkaar. 
Gizelinde en Karin: bedankt voor de organisatie.
Op 21 mei hopen we weer zo’n geslaagde activiteit te hebben met de
lunch@sea. Meer info daarover volgt uiteraard. 

Thema-avonden 
In november was de eerste thema-avond van dit seizoen. Het was op-
vallend hoeveel mensen die zelf niet actief waren op sociale media, zich
toch wilden laten inspireren rondom dit thema. AI met al was er een mix
van bezoekers in verschillende leeftijden, wat leuke gesprekken opleverde. 
Op woensdag 22 februari om 20.00 uur in de Dorpskerk, wilIen we tijdens
de thema-avond in gesprek gaan over vasten in de veertigdagentijd. Past
dit nog wel in ons drukke leven? Wat voor dingen kun je eigenlijk doen of
juist laten om te vasten? De vraag is dus: Kun jij de verleiding weerstaan? 
De veertigdagentijd is een mooie periode om eens na te denken hoe je dit
in je eigen leven, maar juist ook in je gezin vorm kunt geven. Heel waarde-
vol om hier samen over te denken en te praten. 
Van harte welkom dus! 

Coördinatie Weeksluiting in Leemgaarde
Per 1 februari heeft Liesbeth van Wijnen de taak betreffende de week-
sluiting overgenomen van Riet Eggink. Dat houdt in dat zij de roosters zal
maken en aanspreekpunt wordt voor vragen, informatie e.d. Riet heeft dit
werk met veel plezier gedaan en hoopt ook nog een enkele keer voor te
gaan. 
Hartelijk dank voor jouw medewerking Riet. Bewonderenswaardig zoals je
deze taak lange tijd hebt opgepakt. 

Het Pastorale Team 
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Avondmaalsproject 2016 Night of Light in de Dom van Utrecht 
Op zondag 22 januari jl. werd met ons nieuwe Avondmaalsproject - dat
bestemd is voor de kerkgemeenschap van Antiochië in Syrië - het project
2016 afgesloten. 
Daartoe is een delegatie van de diaconie op zaterdag 21 januari naar
Utrecht gegaan om tijdens de Night of Light de opbrengst van het project
te overhandigen aan het Citypastoraat in Utrecht (De Domkerk), in het 
bijzonder aan ds. Netty de Jong-Dorland, die in onze gemeente predikant
is geweest en nu aan de Domkerk verbonden is. 
Rond en in deze Domkerk,
die juist door zijn centrale
plek in de stad een
kerk(gebouw) is “waar je
niet omheen kunt”, vindt
elke 3e zaterdag van de
maand de Night of Light
plaats. Buiten bieden vrijwil-
ligers (studenten) iedereen
een kaarsje aan, gewoon met de vraag: Wilt u in de kerk een kaarsje aan-
steken? Iedereen is ergens naar onderweg, en velen laten hun weg door
die vraag onderbreken (vergelijk de kamerling uit het morenland) en ste-
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ken een kaarsje aan. Het is zacht gezegd opmerkelijk dat per avond zo’n
800 à 1000 mensen hun weg laten onderbreken. 
Het voordeel van een kaarsje is dat je daarbij aan van alles kunt denken.
Velen hebben genoeg aan dat aansteken van een kaarsje; anderen willen
graag een zegen ontvangen of vragen soms om een pastoraal gesprek.
Ook voor dat alles is die avond ruimte. 
Er is doorgaans sprake van gewijde stilte, maar mensen kunnen er ook 
een podium vinden door het spelen van piano, orgel of viool of wat voor
instrument dan ook (mensen die dat durven beheersen doorgaans het
instrument wel). Het komt ook voor dat er een koor of cantorij aanwezig is. 
Netty benadrukt dat belangrijk zijn: plaats en ruimte, centrale ligging, het
buiten aanbieden van kaarsjes, het contrast van donker en licht. En het
gebouw doet ook veel: de Utrechtse Dom is zo’n hoog-gotisch gebouw
(“op God gebouwd”). Tijdens de voorafgaande maaltijd - waaraan ook
onze delegatie deelnam - werd door Elly v.d. Hoek de symbolische cheque
ter grootte van € 3.000,- overhandigd aan Netty de Jong-Dorland en één
der Utrechtse kerkrentmeesters. Zij waren er zeer verguld mee! 

De diaconie 

Collecten januari 2017
Datum doel                                         totaal·   
8           Diaconie                                   €       94,25
            Kerk                                           €       89,00
            Pastoraat                                  €       92,31
15         Diaconie                                   €       85,00
            Kerk                                           €       78,45
           Oecumene                              €       83,00

22         Avondmaalsproject                €     176,75
            Kerk                                           €       74,50
            Catechese & Educatie           €       83,80
29         Diaconie                                   €     118,80
            Kerk                                           €       90,00
            Missionair werk & kerkgroei    €     116,25 
           Leemgaarde                            €       74,50
           totaal                                        €  1.256,61
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Ledenadministratie 
Overleden 
Op 17-1-2017 mw. I. Pilon-Meyer, Patrijzenlaan 67, geb. 27-2-1934 

Verhuisd 
Dhr. en mw. Pesselse, van Vinkenslag 5 naar Slotlaan 23 
Fam. Veth, van Vogelgaarde 6, Rockanje naar Parnassialaan 9, Rockanje 

Vertrokken 
Naar Brielle (Slagveld 37), mw. H.J. Arkenbout-Kruit, Patrijzenlaan 14 

Oud papier inzameling 
Afvalscheiding is bij de meeste mensen gemeengoed en zeker oud papier
apart houden is een kleine moeite. Het leuke van oud papier is dat het ook
nog van waarde is en dat door het centraal in te zamelen vergoed wordt.
Als kerk en jeugdwerk maken we hier al jaren gebruik van. 
Hierbij een overzicht van de door ons ingezamelde hoeveelheid oud
papier. 

Historie 
Inzamelresultaten oud papier en karton
Jeugdoverleg Gereformeerde Kerk 

Jaar    Kilo’s   
2009   19.960   
2010   23.830   
2011   17.420   
2012   19.380   
2013   23.440   
2014   21.690   
2015   25.470   
2016   23.410

Wij (het jeugdwerk) zijn dan ook erg blij met de inzameling en de 
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     2009      2010      2011      2012      2013      2014      2015      2016
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inkomsten, die wij kunnen gebruiken voor de activiteiten met de jeugd. Dus
alle papierbrengers reuze bedankt! 
Voor de mensen die het nog niet weten: Uw oud papier kunt u brengen in
de blauwe container op het erf bij de fam. Varekamp aan de Kloosterweg
2 in Brielle. 

Namens het jeugdwerk bedankt voor uw bijdrage! 
Jan Varekamp, jeugdouderling 

De Herberg zondag 19 februari weer open! 
Zondagmiddag 19 februari 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 staan. Cobi Ruigrok is onze gast
en verrast ons weer met haar miniatuur spulletjes die tot in de kleinste
details zijn (na)gemaakt.
19 maart is de volgende Herberg. 

Annie van Maanen, Anneke Poldervaart en Liesbeth van Wijnen 

Gemeenteavond 
Het lijkt weliswaar nog heel ver weg maar de tijd ‘vliegt’ en daarom heeft
de kerkenraad ook tijdig een nieuwe datum vastgesteld voor de voorjaars-
gemeenteavond. 
Het wordt donderdag 11 mei en de kerkzaal gaat om 19.30 uur open.
Koffie en thee staan dan ongetwijfeld klaar, de avond begint om 20:00 uur. 
Wat precies de onderwerpen worden hoort u binnenkort van ons via de
zondags- en nieuwsbrief maar ook zullen we u via het kerkblad op de
hoogte brengen. 
U bent vast geïnformeerd wat dag en tijd betreft, we hopen uiteraard dat
u in grote getale aanwezig wil zijn. Tot 11 mei. 
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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 Leemgaarde. 
   Zaal de Langedam

-  22 februari thema-avond om 20.00 uur in de Dorpskerk

-  28 februari Geleide meditatie om 19.30 uur in de Dorpskerk

-  28 maart redactievergadering om 16.30 uur in de consistorie

-  29 maart Bachavond om 20.00 uur in de Dorpskerk

-  11 mei Gemeentevond om 19.30 uur in de Dorpskerk
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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: pastoraal werker: 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 
27 maart 2017 tot uiterlijk 22.00 uur voor het 
nummer dat in de week van 9 april 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 EW          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


