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Handen slaan stenen tegen elkaar

Vonken spatten eraf: vuur. 
Er is licht. 

In het schijnsel van het licht 
worden gezichten van mensen zichtbaar. 
Ik ben niet alleen, we kunnen mensen worden aan elkaar.
We dragen elkaar op handen: vrede. 

In welk huis we ook komen, 
als we voelen dat mensen in dit huis elkaar op handen dragen, 
Dan is het goed. 
Dat is een droom, Gods droom. 

Met onze handen zijn we in staat vrede te maken. 
Vrede te boetseren naar onze maat. 
Niet te groot, niet te klein, net groot genoeg
zodat wij het kunnen volbrengen. 

Met onze handen kunnen we breken.
Brood breken om te delen. 
Delend is er leven voor iedereen. 
Voor alleman is er brekend en delend voldoende tot vandaag. 

Morgen gaan we hand in hand verder, 
in de richting van het land dat God heeft beloofd en voorzien.

Uit: Adem tot ons leven. Van: René Hornikx 



Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Oostvoorne

Zondag 4 december
2e Advent (paars)
Dienst voor Jong & Oud
Mw. B. Broeren-Verschoor
Collecte: Diaconie t.b.v. “Night of
light” de Dom te Utrecht, Kerk en
Binnenlands Pastoraat

Zondag 11 december
3e Advent (paars)
Ds. H. Doornbos
Collecte: Diaconie, Kerk en Pastoraat

Zondag 18 december
4e Advent (paars)
Ds. N. van der Horst
Collecte: Diaconie t.b.v. “Night of
light”, Kerk en Pastoraat

Zaterdag 24 december
Kerstavonddienst (wit) 19.30 uur
Ds. N. van der Horst
m.m.v. de Volharding
Collecte: Kinderen in de Knel

Zaterdag 24 december
Kerstnachtdienst (wit) 22.30 uur
Ds. N. van der Horst
m.m.v. de Cantorij
Collecte: Kinderen in de Knel

Zondag 25 december
Kerstmorgen (wit)
Ds. N. van der Horst
Kinderdienst m.m.v.
Kinderkerk en CJO
Collecte: Kinderen in de Knel

Zaterdag 31 december 
Oudejaarsvesper (wit) 19.30 uur
Ds. Piet Schelling, Monster
Oudejaarscollecte (uitgang)

Zondag 1 januari 2017
Epifanie (wit)
Nieuwjaarsdienst 10.30 uur
(geen Kinderkerk)
Ds. N. van der Horst
Oudejaarscollecte (uitgang)

Zondag 8 januari 
1e zondag na Epifanie (groen)
Mw. W. Stolk-van Gijzen
Collecte: Diaconie t.b.v. bloemen,
Kerk en Pastoraat

Zondag 15 januari 
2e zondag na Epifanie (groen)
mevr. B. Broeren-Verschoor
Dienst voor Jong & Oud
Collecte: Diaconie, Kerk, Oecumene
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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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Het (Buitengewoon Heilig Jaar van de)
Barmhartigheid 
In Trouw las ik een krantenbericht over “Het Heilig Jaar”
dat door paus Franciscus afgesloten werd. Eerlijk gezegd
had ik daar nog nooit van gehoord. Sowieso niet van “heilige jaren”
en “heilige deuren”. Volgens het krantenbericht vindt zo’n jaar slechts
één maal in de vijfentwintig jaar plaats. Afgezien van het gegeven dat
zo’n jaar wordt geopend door in een kathedraal of basiliek een heilige
deur te openen en na een jaar weer te sluiten, bleef mijn aandacht
hangen bij het begrip barmhartigheid. En ik moest gelijk denken aan
de lofzang van Maria. Het is immers Advent en over enkele weken 
vieren we het geboortefeest van Christus. 

In de zesde maand van de zwangerschap van nicht Elizabeth zond
God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea. Hij brengt een
bezoek aan een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man, die Jozef

heette. “Gegroet Maria, je
bent begenadigd, de Heer is
met je.” En zo krijgt Maria van
een hemelbode te horen dat
ze is uitgekozen om zwanger
te zijn van de Zoon van de
Allerhoogste. Zij moet hem
Jezus noemen. In Lucas 1
staat de aankondiging van de
geboorte van Johannes de
Doper en de geboorte van
Jezus. Als Maria bij haar nicht
Elizabeth komt, springt het
kind op in haar buik en
Elizabeth wordt vervuld met de

Heilige Geest. “De meest gezegende ben je onder alle vrouwen en
gezegend is de vrucht van je schoot.” En dan begint Maria haar lof-
zang. “Barmhartig is de Heer, van geslacht op geslacht voor iedereen
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die Hem vereren.” Aan deze zin dacht ik bij de gebeurtenis die ik hier-
boven beschreef. 

Waarom noemt Maria God barmhartig? Ze bezingt een omgekeerde
wereld. Van God uit gezien is alles anders. Wie in de wereld heersen,
worden van hun macht ontheven en de kleinen en onaanzienlijken
krijgen aanzien. Mensen die honger hebben, overlaadt Hij met gaven
en rijken stuurt Hij met lege handen weg. Hij herinnert zich Zijn barm-
hartigheid. Maria is vervuld met de Heilige Geest en kan op dat
moment niet zwijgen. De Redder van de wereld is in aantocht, Hij die
barmhartigheid toont en ons vraagt Hem te volgen. Gezegende
Advent en Kerst toegewenst. 

NEvdHK 

Rond de Kerkdiensten
Crèche 
4 december Anita Eggink en Julia

11 december Charlotte Groeneveld
18 december Bep Oosterman
25 december Helma Gorzeman 

2017
8 januari Joëlle en Bas

15 januari Esther Verdoorn

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.
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Rond de Kerkdiensten
Adventproject bij de kinderkerk 

Maak het mee!

Stel je voor dat overal vrede komt. 
Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.
Dat mensen wachten op de komst van de Heer. 
Stel je voor dat alles goed komt. 

En jij maakt het mee. 

In de adventstijd gaan we samen met de duif Rainbow op zoek naar 
plaatsen waar mensen gelukkig kunnen zijn. Vier Bijbelse figuren vertellen
daarover. We lezen uit Jesaja, die zegt dat de vrede zal komen. We horen
Johannes de Doper vertellen over een nieuw begin. We lezen uit de brief
van Jakobus, die schrijft: “Heb geduld tot de Heer komt.” En op de vierde
advent horen we een verhaal over Jozef, de aanstaande man van Maria.
Hij hoort in een droom dat de Zoon van God geboren zal worden. 
Hun verhalen zijn vol verwachting. Geen verwachting van iets dat ooit, ver
weg in de geschiedenis zal gebeuren; Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef
vertellen dat mensen het mee kunnen maken. Dat ze het met eigen ogen
zullen zien. En dat ze mee kunnen werken om de toekomst waar te maken. 
Rainbow de duif vliegt de wereld rond. En ze bedenkt samen met de 
kinderen wat er gedaan kan wor-
den, om meer van zulke plaatsen
te laten ontstaan. 
In de kerk zal tijdens de advent-
zondag de Duif Rainbow vliegen
in onze kerk. Iedere week komt ze
een stukje dichterbij ons.

Willen jullie het allemaal weer
meemaken? 
Kom dan tijdens de adventsweken naar de kinderkerk. 
1e advent is op 27 november. 
Ook de weken daarna volgen we Rainbow de duif. 
Op 1e kerstdag sluiten we het adventproject af tijdens de kerstdienst. 

De leiding van de kinderkerk 



Kinderdienst voor de jongste kinderen van de kerk 
Op zondag 6 november regende het bijna de hele dag. Maar gelukkig
kwamen er wel 22 kinderen met hun papa en mama naar de kerk voor de
kinderdienst. Alle kinderen hadden hun lievelingsknuffel meegenomen. Ze
werden bekeken en besproken, maar de vraag: “welke knuffel is nou de
liefste?”, was lastig. Alle kinderen vonden hun eigen knuffel de allerliefste.
Dus eigenlijk waren ze allemaal de liefste! 

We zongen een liedje over een knuffelbeer: 

Knuffelbeer, knuffelbeer, mijn lieve knuffelbeer
De regen die spat op de ruiten
Knuffelbeer, knuffelbeer, al wordt het zonnig weer
Ik ga vandaag niet naar buiten
Knuffelbeer, knuffelbeer, mijn lieve knuffelbeer
Ik speel het liefste met jou
Knuffelbeer, knuffelbeer,
ik wil geen andere meer 
Weet jij wel hoeveel ik van je hou?

Daarna luisterden en keken we naar een verhaal over 3 beertjes. Wie 
vonden de papabeer en mamabeer nou het liefste? Natuurlijk vonden de
papa en mama alle drie de beertjes allemaal de liefste. 
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We haalden geld op voor het Berenbos. De opbrengst was € 31,35! 
Na afloop knutselden we een berenmasker en dronken we limonade, 
koffie en thee met daarbij natuurlijk een berenkoekje.
De volgende kinderdienst is op 12 maart 2017. Zetten jullie hem weer 
allemaal in de agenda? 

Charlotte, Karin, Liana en Ingrid 

De kinderkerk zoekt: 
De kinderkerk is dringend op zoek naar versterking.
Door de jaren heen is de groep kinderkerkleiding steeds kleiner geworden.
Dus wordt het tijd voor vernieuwing en verversing!

Wat zoeken we: 
-  mensen (ouders, grootouders, oudste tieners) die af en toe op zondag

een keer kinderkerk willen doen. Je gaat dan tijdens de dienst met de 
kinderen naar de eigen ruimte. Daar lees je een verhaal, praat je na over
het verhaal en vaak tekenen, knutselen we of doen we een spelletje. Je
hoeft niet alles zelf te verzinnen. We werken met de methode “kind op
zondag” waar genoeg ideeën in staan. Je hoeft dan geen vergaderingen
bij te wonen of andere projecten/diensten te organiseren. 

-  mensen (ouders, grootouders, oudste tieners) die behalve af en toe op
zondag kinderkerk draaien, ook willen meehelpen met organiseren en
denken. We vergaderen 3 à 4 keer per jaar.

De leiding is een gezellige groep die bestaat uit Hans Hofstede, Karin van
der Woerdt en Ingrid Langbroek. Zij organiseren en denken alles uit.
Daarnaast zijn er een aantal ouders die af en toe tijdens de dienst de 
kinderkerk leidt.
Lijkt het je leuk? Wil je ons meehelpen? Of heb je vragen?
Schiet een van ons even aan.
Of mail naar: ingrid@dagiobeheer.nl of bel naar
Ingrid: tel. 669977. 

Hans, Karin en Ingrid 

Rond de Kerkdiensten



Rond de Kerkdiensten

Van Lief en Leed 
Terugkijkend op de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar herdenken we in
dankbaarheid, de namen van hen die ons zijn voorgegaan. Het is een
goed moment, om stil te staan bij de grens tussen leven en dood.
Sommigen verlangen naar de overgang, anderen haken aan het leven.
Ieder mens heeft daar eigen motieven voor of eigen gedachten. Tijdens de
kerkdienst zijn we even meegenomen naar visioenen, die ons door Jesaja
60 en Openbaring 7 zijn aangereikt. Een wereld in het hiernamaals met
kosmische trekken. God die Zijn verbond met Israël handhaaft en (naast
het symbolische getal van 144.000 uit alle stammen van Israël, die aan hun
voorhoofd worden verzegeld) aan Johannes een menigte laat zien, uit alle
volkeren, landen en stammen van de wereld. Een menigte zo groot dat
niemand ze kan tellen. Dat is de troost voor gelovigen. We denken aan
gemeenteleden die chronisch ziek zijn en hun situatie onder ogen zien. We
denken aan mensen, die begonnen zijn aan hun laatste reis. We denken
aan mantelzorgers, die hun naasten zo veel mogelijk bijstaan. Het gebeurt
met een lach en een traan, met pijn en vrolijkheid. Het perspectief, dat
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Pastoraal Nieuws

Op zondag 15 januari hebben we de eerste gezinsactiviteit van 2017.
Na de kerkdienst hebben we weer leuke activiteiten voor alle gezinnen.

We hebben deze activiteit als thema mee gegeven:

“Brood & Spelen”

Heb je al een idee wat we gaan doen?

Groeten en hopelijk tot de 15de,
Danny Langbroek, Gizelinde van de Zee, Barbara Broeren,

Peter en Charlotte Groeneveld



Openbaring 7 en 21 ons geven, is buitengewoon troostrijk. In Gods wereld,
waar het Lam in het midden van de troon zit zal geen enkel negatieve 
situatie meer zijn. God zal alle tranen van onze ogen afwissen.

Bij de liturgische bloemschikking voor de gedachtenisdienst werd de 
volgende uitleg gegeven: 
Er is een spiegel met gebroken stukken glas. De spiegel staat voor de glans
van de herinnering. De kapotte stukken staan voor het verdriet van de
gebrokenheid van ons bestaan en het moeten missen van onze dierbaren.
In de spiegel zien we het licht dat nooit dooft. De verschillende bloemen in
vele kleuren symboliseren de veelkleurigheid van mensen. 

Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 1 januari 2017 
Vanaf 10.00 uur is er inloop met koffie en thee. Om 10.45 uur hebben we
een korte viering in de vorm van een ochtendwijding. Daarna is er 
gelegenheid voor een Nieuwjaarsdronk. 
Kerst valt dit jaar op zaterdag en zondag. Zoals gebruikelijk vieren we
onder begeleiding van Volharding onze Kerstzangdienst en later op de
avond de kerstnachtviering m.m.v. de cantorij. Tijden staan op het voor-
blad. Op zondagmorgen komen eerst de kinderen van de kinderkerk op
voor een kerstmusical. De kinderen gaan daarna naar hun eigen ruimte en
de andere mensen in de gemeente vervolgen de dienst in de kerk.
Goede en gezegende vieringen toegewenst. 

Afwezigheid ds. Van der Horst 
Van 3 t/m 10 januari 2017 ben ik afwezig.Waarneming wordt geregeld.
Bij pastorale noodsituaties kunt u contact opnemen met de ouderlingen of
de scriba. 

NEvdHK 
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Nieuws uit de kerkenraad
Onze oproep voor een notulist 
Nu het seizoen ook het kerkenraadsseizoen vol op
gang is gekomen willen wij u ook regermatig op de
hoogte stellen van wat er speelt. 
Vorige keer hadden we een dringende oproep aan u, omdat wij erg om
het hand zaten wat betreft de notulen, die er tijdens en na de kerkenraads-
vergaderingen gemaakt moesten worden. 
En omdat dit probleem toch al regelmatig aan de orde was geweest in
o.a. dit kerkblad, waren de verwachtingen voor een aantal mensen niet
bepaald hoog. Binnen een maand kunnen we u al melden, dat Miranda
Göbel zich bereid verklaard heeft om ons te helpen, zij is onze nieuwe 
notulist. In de vergadering van 12 oktober heeft zij haar taak opgepakt,
nadat zij de verklaring van geheimhouding met een volmondig ja had
beantwoord. Neemt u van mij aan, er is daarmee een belangrijke rol 
ingevuld voor ons team. Wij wensen Miranda hartelijk welkom en hopen
dat je snel je draai zult vinden in je nieuwe rol en als lid van ons KR team. 

Contract Barbara Broeren verlengd 
In de kerkenraadsvergadering van 12 oktober is uitgebreid gesproken over
de rol van Barbara en over haar huidige contract. De kerkenraad is zeer
tevreden over hoe haar rol in onze gemeente is ingevuld en heeft haar
contract verlengd t/m maart 2018. Tot de zomer 2017 heeft Barbara 16 uur
per week om in te vullen, maar vanwege haar studie en andere activiteiten
zal zij na de zomer van 2017 slechts 8 uur per week aan de PGO kunnen
besteden. Over de precieze invulling en haar opdracht zullen we u nog op
de hoogte brengen in de komende maanden. 

Begrotingen diaconie en CvK 
In de laatste kerkenraadsvergadering zijn de begrotingen van zowel de
diaconie als die van het CvK door de kerkenraad behandeld. Joke Kruik en
Gerard van der Hoek waren uitgenodigd om de beide begrotingen toe te
lichten. U als gemeente bent inmiddels in de gelegenheid gesteld op de
gepubliceerde begrotingen te reageren, in de volgende vergadering 
zullen de beide begrotingen worden vastgesteld. Joke en Gerard worden
hartelijk bedankt voor het werk wat zij hierin hebben gestoken, het is een 
stukje teamwerk wat van grote waarde is voor onze gemeente. 
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Het kerkenraads-team: uitbreiden, handhaven of opheffen 
Het jaar 2016 loopt op zijn eind en 2017 staat voor de deur. Op het moment
dat u dit stukje leest, is december waarschijnlijk al begonnen en voor je het
weet zitten we in een drukke, maar hopelijk ook gezellige en sfeervolle,
kersttijd en wie weet die heerlijke oliebollen. 
Een tijd om terug te kijken maar ook om vooruit te blikken. 
Ook als kerkenraad kijken we terug maar zeker ook vooruit. In 2016 is er
voor de kerkenraad het nodige veranderd en vertrokken er helaas 
mensen, waardoor het team kleiner werd. Het team is inmiddels op een 
absoluut minimale bezetting gekomen. We hebben in de loop van 2016
zelfs een voorzitter moeten inhuren, een unieke gebeurtenis in onze historie
als kerkelijke gemeente. Maar dit is niet het unieke wat je echt wilt. Eigenlijk
moeten we ons massaal hiervoor schamen. Het gebrek aan een notulist
werd naarmate er minder mensen in de kerkenraad zaten natuurlijk meer
gevoeld en ook dat werd gaandeweg steeds meer een belasting voor de
KR leden waardoor het goede functioneren in het geding kwam te staan. 
Daarom is het fijn te weten dat er eind 2016 dingen gebeuren om het 
positieve gevoel weer terug te krijgen: een scriba en een notulist zijn 
inmiddels begonnen en naar het zich laat aanzien een voorzitter. We 
durfden er 2 maanden geleden niet aan te denken, want het was al zo
vaak geprobeerd! Zijn we er daarmee? Nee, nee en nog eens nee! Het 
huidige KR team bestaat uit 13 personen, waarvan 1 predikant en 1 kerke-
lijk werker, blijven er 11 over: 2 ouderlingen, 2 ouderlingkerkrentmeesters, 
1 jeugdouderling, 4 diakenen, een voorzitter en een scriba. 
We komen nu dus in elk geval 2 ouderlingen en 2 ouderling-kerkrentmeesters
tekort om tot een acceptabel team te komen. We roeien met de riemen
die we hebben, gelijktijdig wetende dat er in 2017 misschien weer een aan-
tal mensen zullen stoppen, omdat zij aan het eind van hun 1e of 2e termijn
komen. Als iedereen die dat punt bereikt ook daadwerkelijk stopt, hebben
we eind volgend jaar naast de predikant, nog maar 5 mensen over, wat
inhoudt dat we misschien niets eens voldoende ambtsdragers meer over
houden om elke week 2 ambtsdragers voor de kerkdiensten in te kunnen
roosteren. 
Of het echt zo zal gaan... ik weet het niet, maar het mag natuurlijk niet zo
zijn dat we denken... hij of zij zal het wel doen. Daar komt bij dat naast een
kerkenraad we natuurlijk tal van andere zaken hebben, waarbij een stuk
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vrijwillige inzet wordt gevraagd soms om een dienst voor te bereiden of om
te helpen het jeugdwerk op te zetten of te begeleiden of juist ouderen te
bezoeken. Er zijn tal van zaken waar wij als gemeente mee bezig zijn. 
Als u... nee als wij, willen dat dat blijft bestaan, willen we u vragen om in elk
geval serieus te overwegen of u een rol binnen onze actieve gemeente
kunt en wilt spelen.  Ook als u (nog) niet gevraagd bent, willen wij u dit 
vragen en als u gevraagd wordt voor welke rol dan ook ...... zeg dan niet
direct nee, maar neem een dergelijk verzoek in elk geval in overweging.
Neem de tijd om er serieus over na te denken. Maar u hoeft natuurlijk niet
te wachten tot u gevraagd wordt. 
De komende tijd is een tijd om even stil te staan bij wat er is geweest en
onze zegeningen te tellen maar zeker ook een goede tijd om vooruit te 
kijken en onze hoop te vestigen op dat wat komt! 

Namens de hele kerkenraad
heel fijne en gezegende kerstdagen toegewenst.

Jan Herlaar, Scriba PGO 

Een dementie-vriendelijke kerk
Avond met ds. Annemarie Roding op 8 november in de
Dorpskerk. 
Annemarie Roding is als predikant werkzaam in het 
verpleeghuis Grootenhoek Careyn in Hellevoetsluis. Door
haar werk is zij nauw betrokken bij de zorg voor demente-
rende mensen. Zo schreef zij er een boekje over met de
bedoeling de kloof te overbruggen tussen dementerenden en de kerk.
De avond was georganiseerd op initiatief van Pastoraat en Diakonie. Het
Pastorale Team had vooraf een aantal vragen geformuleerd. Vragen als:
hoe ga je in de praktijk om met dementerenden, is kerkbezoek zinvol, is het
zinvol een aparte dienst te organiseren? 
Annemarie Roding gaat uit van drie stellingen voor een goede omgang: 
1.  Het is nodig enige kennis van dementie te hebben. 
2.  De demente mens hoort erbij. 
3.  De demente mens heeft de gemeente nodig om toegang te houden

tot zijn geloofsbron.
Ad 1. Op het ogenblik lijden 260.000 mensen in Nederland aan dementie.
De verwachting is dat dit aantal in 2050 zal toenemen tot 560.000. De kans
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op dementie stijgt met de leeftijd; boven de 65 jaar is deze kans 10% en
boven de 90 jaar 40%. Dementie is een gevolg van ziekten die het brein
aantasten: 
-  Alzheimer (verloopt in een hellende lijn).
-  Vasculaire dementie (verloopt trapsgewijs).
-  Frontotemporale dementie. 
De herinnering wordt steeds verder aangetast. Het geheugen gaat sterk
achteruit. Daarna ‘vergeet’ je ook je lichaam. (Hoe moet je bewegen )
Kenmerken van dementie zijn: a. De geheugenstoornis, eerst is er een 
probleem met het korte termijngeheugen, later wordt het lange termijn-
geheugen aangetast. b. Er ontstaat een probleem met de dagelijkse 
handelingen. c. Verder ontstaat een probleem met de herkenning van de
dingen. Er komen oriëntatieproblemen, ook naar personen. (Wie is de
buurman?). De vermindering van het verstandelijk functioneren geeft ook
gedrags-, persoonlijkheids- en stemmingsveranderingen. Dementie is een
onomkeerbaar proces en de vraag is nu: Wat kun je als kerk in dit proces
van dementie betekenen?
Ad 2. Een gemeentelid, dat aan dementie lijdt, hoort erbij. De basis is, dat
God begaan is met ieder mens dat lijdt. Hoe blijf je deze mensen dan zorg
en aandacht geven? Allereerst: door erover te praten en het taboe te
doorbreken in alle openheid. Je mist anders de zorgkans. 
Ad 3. Het gemeentelid, dat lijdt aan dementie heeft de gemeente nodig als
bron van geloof. De cognitieve functies zijn verminderd.
Een vaste koppeling, zoals bijv. een gebed voor het slapen gaan werkt, niet
meer. Je moet dus op een andere manier helpen om uit die bron te 
kunnen putten. 
Hoe geef je een gesprekje vorm en inhoud? 
-  Gebruik maken van de kennis dat het gemeentelid dement is. Bij de

naam noemen en je zelf voorstellen. Ook al heb je iemand vaker 
ontmoet. Kort vertellen wat je komt doen: “Mag ik even naast u komen
zitten?” 

-  Zelf kalm blijven, eigen bewegingen en gebaren rustig houden.
-  Oogcontact maken. 
-  Herhalen. 
-  De woorden worden soms anders gebruikt. In dat geval proberen deze

woorden te ‘vertalen’. (“Bedoelt u ..... ?”). 
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-  Wat iemand zegt heeft betekenis. Alleen kennen wij die betekenis niet
altijd!

-  Neem dus wat iemand zegt serieus. Let op iemands gezicht. 
-  Iemand niet in een testsituatie brengen. “U weet toch wel wie ik ben?” (Er

wordt dan immers een beroep gedaan op het korte termijn geheugen,
dat hier juist gestoord is!). Probeer het maken van een keuze te 
vermijden. Niet: “Wilt u koffie, melk en suiker?” Maar: “Wilt u koffie.... , wilt
u melk.... , wilt u suiker?”.

Namens de kerk op bezoek gaan. 
-  Samen in gesprek gaan. 
-  Samen uit de bijbel lezen. Kinderbijbel met contrasterende(!) plaatjes.
-  Samen zingen. 
-  Samen muziek luisteren
-  Kijken naar bekende beelden.
-  Bezoek voorbereiden. 
-  Bezoek niet te lang maken, het gaat erom een band op te bouwen. Een

halfuur, één keer in de 14 dagen. 
Kerkbezoek
Het is absoluut zinvol voor de dementerende naar de kerk te komen. Ook
al zit iemand in de dienst met gesloten ogen, in die wereld kan nog van
alles binnen komen. Geeft de dienst teveel spanning, dan meer naar rust
gaan en de balans zoeken. 
Ook is het zinvol een aparte dienst te organiseren, er wordt weer contact
gelegd met de geloofsbronnen. (De zondagsschool zit bijv. nog in het
lange termijn geheugen).
Annemarie Roding sloot deze verhelderende en zeer informatieve avond af
met:

Lied 786:2 
AI krimpen mijn gedachten 
En raak ik woorden kwijt, verlies ik taal en tijd,
Uw woord is levenskrachtig. 
Er zijn herinneringen, 
Uw hartslag in mijn oor, 
Als ik uw klanken hoor 
En psalmen mee kan zingen. 

Namens het Pastorale Team en de Diakonie, Frans Worst 
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Pastoraat
Marijke de Zoete heeft te kennen gegeven dat ze stopt met haar werk als
pastoraal medewerker van wijk 3. We bedanken Marijke voor haar energie
om haar wijk te benaderen, gegevens te verzamelen en pastorale
gesprekken te voeren.
                                                                                            Het pastorale team

Commissie Kerk in Actie 
Langzaam maar zeker komen de feestdagen in zicht. 
Om het voor iedereen, die het financieel minder heeft, wat feestelijker te
maken, organiseert de Commissie Kerk in Actie opnieuw de supermarkt-
actie in ons dorp. Op vrijdag 9 en zaterdag 10 december vindt u ons, met hulp
van gemeenteleden en dorpsgenoten In beide supermarkten. Helpt u mee
om deze voedselinzameling voor de Voedselbank weer te doen slagen?
Bij voorbaat hartelijk dank, namens de commissieleden: 
Annie van Maanen, Trudy van Noordt, Els van Teijlingen, Elly van der Hoek

Collecten oktober 2016
datum          doel                                totaal   

2-10-2016    Diaconie                         €       111,12   
                     Kerk                                 €         95,15   
                     Kerk en Israël                  €       107,70   
9-10-2016    Diaconie                         €       146,11   

                     Kerk                                 €       118,35   
                    Pastoraat                        €       118,20   

16-10-2016    Werelddiaconaat           €         78,80   
                     Kerk                                 €         58,65   
                     Pastoraat                        €         63,20   
23-10-2016    Diaconie                         €         24,86   
                     Kerk                                 €         98,96   
                     Pastoraat                        €       114,10   
30-10-2016    Diaconie                         €         99,90   
                     Kerk                                 €         93,30   
                     Hervormingsdag            €         83,65   
                     Totaal                              €    1.512,05 
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20 jarig bestaan Rockanjeschool in Ghana
Op 16 oktober zijn we met ons gezin en familie uit Canada (in totaal 15 
personen) vertrokken naar Ghana om het 20-jarig bestaan van de 
Rockanjeschool mee te vieren en ook voor de opening van een tweede
school in Mamponteng, 15 km. verder. Het was weer een hele belevenis. 
Als we terugkijken wat er in die 20 jaar tot stand is gekomen, kunnen we
trots zijn. De school wordt nu bezocht door ongeveer 1700 leerlingen.
Eigenlijk teveel, maar het is zo moeilijk om kinderen te weigeren. Soms zitten er
wel 60 kinderen in een klas. De school staat heel hoog aangeschreven en
daardoor willen veel ouders dat hun kind daar naar school gaat. 
Daarom zijn we nu ook erg blij dat er begonnen is aan de bouw van een
tweede school in Mamponteng. 5 jaar geleden zijn we daar begonnen,
samen met de Presbyterian Church. Na wat tegenslagen met de bouw, zijn
we nu zover dat er 4 klaslokalen officieel in gebruik zijn genomen. 2 kleuter-
klassen, een 1e en een 2e klas, met in totaal ongeveer 60 leerlingen. De
fundering voor de rest van de school is er al en er zijn een paar lokalen in
aanbouw. Als er weer geld voor is kunnen we die ook afbouwen. Ook is er
een ruimte waar gekookt wordt. Elk kind krijgt, net zoals op de andere
school, tussen de middag een warme maaltijd, zodat we weten dat ze in
ieder geval gegeten hebben die dag. Op beide scholen geldt dat er een
kleine bijdrage wordt gevraagd van diegene die het kan betalen. Wij 
hebben met de stichting Old Tafo (vernoemd naar de wijk waar de oude
school in ligt) een schoolfonds. Daarin gaan de bijdragen van de 
sponsors, giften en de acties die voor de school gehouden worden. Met
dat geld kunnen we voor de armste kinderen de kosten betalen zoals 
uniform, schriften en leerbenodigheden. Ook wel eens medicijnen als de
verpleegsters van de schoolkliniek dat nodig achten. De regering betaalt
de leerkrachten, maar wij willen met onze stichting net dat kleine beetje
extra doen voor de armste kinderen, zodat ook zij de kans krijgen goed
onderwijs te volgen. Het is heel belangrijk dat ze naar school gaan.
Daarom zijn we ook heel erg blij met de gift van € 1.000,00, die we mochten
ontvangen van de diaconie van PGO. Met dit geld kunnen we zeker 20 
kinderen een jaar steunen. Voor andere activiteiten, zoals o.a. het eten,
het gebruik van internet voor het geven van de computerlessen, onder-
houd gebouw is het ons steeds gelukt een sponsor te vinden, waar we ook
erg dankbaar voor zijn. Zonder deze giften en sponsorgelden zou het alle-
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maal niet lukken. Wilt u meer weten over ons project verwijs ik u naar onze
website www.rockanjeschool.com. Ook kunt u ons er altijd naar vragen.
Wij informeren u graag. Ghana is een fijn land voor als u eens een ander
soort vakantie wilt. Wij hebben er genoten. Nogmaals onze hartelijke dank
voor de gift die we door de diaconie van u mochten ontvangen.

Een hartelijke groet, namens de stichting Old Tafo, 
Jaap en Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Tel. 0181 483301 

Totaal exploitatie
                                                       begroting           begroting     rekening   
                                                       2017                    2016             2015   
BATEN
baten onroerende zaken             €            5.000     €     4.520     €       5.580
rentebaten en dividenden          €               330     €        440     €          391   
opbrengsten uit stichtingen/
kassen en fondsen                       €                    -      €             -     €               -   
bijdragen levend geld                 €            7.825     €     7.400     €       8.025   
door te zenden collecten            €            5.000     €     5.550     €       6.918   
        totaal baten                         €          18.155     €   17.910     €    20.914   
LASTEN
lasten overige eigendommen
en inventarissen                            €               990     €        725     €       1.015   
afschrijvingen                                €                    -      €             -     €               -   
pastoraat                                       €                    -      €             -     €               -   
lasten kerkdiensten,
catechese, etc.                            €            1.254     €     1.254     €       1.051   
verplichtingen/bijdragen
andere organen                           €            1.300     €     1.350     €       1.361   
salarissen                                       €                    -      €             -     €               -   
kosten beheer en administratie  €                 50     €          75     €            10   
rentelasten/bankkosten              €               325     €        300     €          347   
diaconaal werk plaatselijk           €               390     €        390     €          390   
diaconaal werk regionaal/
provinciaal/landelijk                    €            6.925     €     6.950     €       7.235   
diaconaal werk wereldwijd         €            6.950     €     6.900     €       9.070   
        totaal lasten                         €          18.184     €   17.944     €     20.479   
        Saldo baten - lasten            €                29-      €         34-     €          435   
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toevoegingen aan fondsen
en voorzieningen                          €                    -      €             -     €               -
onttrekkingen aan fondsen
en voorzieningen                          €                    -      €             -     €               -
streekgemeenten                         €                    -      €             -     €               -
aandeel in lasten federatie         €                    -      €             -     €               -
overige lasten en baten              €                 29     €          34     €           66-

        totaal                                    €                 29     €          34     €           66-

        Resultaat                              €                    -      €             -     €          369

Uit de Kerkenraad:
Begrotingen diaconie en CvK 2017 
De begrotingen voor 2017 voor de diakonie en het CvK liggen vanaf 
13 november achterin de kerk en in de consistorie. De kerkenraad heeft in
de vergadering van 9/11 beide begrotingen voorlopig vastgesteld. Ook
door publicatie in het kerkblad willen wij u hiervan in kennis stellen.
Wilt u uw mening geven of een vraag stellen neem dan contact op 
met Joke Kruik (diaconie - tel: 484503) of met Gerard v.d. Hoed (CvK - tel:
482743). 
Dit kan ook per mail: begroting2017@kerkoostvoorne.nl 

Begroting 2017 
                                                       begroting           begroting     rekening   
                                                       2017                    2016             2015
BATEN
baten onroerende zaken             €          77.500     €   75.500     €     76.970
rentebaten en dividenden          €          34.000     €   11.000     €       7.245
opbrengsten uit stichtingen/
kassen en fondsen                       €          36.000     €   41.000     €     42.971
bijdragen levend geld                 €          92.000     €   99.300     €     97.124
door te zenden collecten            €                    -      €             -     €               -
subsidies en bijdragen                €                    -      €             -     €               -

        totaal baten                         €        239.500     € 226.800     €   224.310
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LASTEN
lasten kerkelijke gebouwen
exclusief afschrijvingen                €          24.100     €   24.100     €     58.191
lasten overige eigendommen
en inventarissen                            €                    -      €             -     €       3.191
afschrijvingen                                €                    -      €             -     €       2.897
pastoraat                                       €        130.000     € 127.250     €     93.546
lasten kerkdiensten,
catechese, etc.                            €          10.000     €   10.000     €       6.477
verplichtingen/bijdragen
andere organen                           €          11.000     €   11.200     €     11.487
salarissen                                       €          50.000     €   39.700     €     36.253
kosten beheer en administratie  €          13.000     €   13.000     €     10.364
rentelasten/bankkosten              €            1.100     €     1.100     €       1.257
        totaal lasten                         €        239.200     € 226.350     €   223.663
        Saldo baten - lasten            €               300     €        450     €          647

toevoegingen aan fondsen
en voorzieningen                          €           5.000-      €    5.000-     €    19.109-
onttrekkingen aan fondsen
en voorzieningen                          €                    -      €             -     €     43.632
streekgemeenten                         €                    -      €             -     €               -
aandeel in lasten federatie         €                    -      €             -     €               -
overige lasten en baten              €                    -      €             -     €    17.294-

        totaal                                    €           5.000-      €    5.000-     €       7.229

        Resultaat                              €           4.700-      €    4.550-     €       7.876

Bestemming van het resultaat boekjaar 2017 
                                                        toevoeging aan    onttrekking aan (-)   
Algemene reserve                        €           -               €    4.700-   
Reserve koersverschillen              €         -               €        -   
Herwaarderingsreserve                €           -               €        -   
Overige reserve                             €           -               €        -   
        Totaal                                    €          -              €    4.700-   

Per saldo een toevoeging/
onttrekking van                            €           4.700- 
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Ledenadministratie nov 2016 
Overleden: 
Op 22-10-2016 dhr. W. van Pelt, Fazantenlaan 24, geb. 17-03-1933 
Op 31-10-2016 mw. K. Qualm-Breukel, Konneweg 3 Tinte, geb. 07-01-1939 
Verhuisd: 
Mw. H.J. Meeuwisse-van Dam, van Duinlaan 47 naar Patrijzenlaan 46
Dhr. en mw. den Hond van Sliklandseweg 2, Rockanje naar Berberislaan 6 
Vertrokken: 
Naar Rockanje, dhr. M.H. van Marion, Parklaan 1
Naar Swifterbant, mw. K.L. Febus, Schepenenweg 25
Naar Zeist, dhr. G. Mot, Strypsedijk 42, Tinte 

Aktie Kerkbalans 2016
Beste gemeenteleden, 
Als College van Kerkrentmeesters willen we u het volgende over de Aktie
Kerkbalans 2016 melden: 
Van de ongeveer 820 verzonden brieven hebben wij tot nu toe zo rond de
265 toezeggingen retour mogen ontvangen. Zoals u zult begrijpen, zouden
we graag meer toezeggingen terug zien. Ook al heeft u al geld over-
gemaakt, dan zien wij de toezeggingsbrief toch graag terug voor onze
financiële planning. Inmiddels is er 65000 euro overgemaakt. Waarvoor
namens de gehele gemeente hartelijk dank!! Zoals voorgaande jaren is er
ook dit jaar weer een dalende trend in de inkomsten te zien. Zoals u zult
begrijpen, vinden we dit jammer en maken we ons hier zorgen om. 
Om u van de opbrengsten de afgelopen jaren een idee te geven: 
In 2012: 106000, in 2013: 92000, in 2014: 87000, in 2015: 82000 euro. 
En ik verwacht met de huidige trend voor 2016 op ongeveer 68000 euro uit
te komen. 
Nu is het ledenaantal van de PGO dalende en dat is mede een verklaring
van de dalende inkomsten levend geld. Wel hebben we de afgelopen
jaren forse bedragen uit de diverse legaten mogen ontvangen, en ook de
kringloopwinkel Het Vervolg levert maandelijks flink wat geld op. Het is 
echter zo dat dit geld geoormerkt is voor het onderhoud van de Dorpskerk. 
We proberen als rentmeesters natuurlijk ook wat langer vooruit te kijken en
willen u erop attenderen, dat als we t.z.t. een nieuwe predikant willen gaan
beroepen, de landelijke kerk naar aanleiding van de opbrengsten kerk-
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balans/levend geld bepaald voor hoeveel uren we een nieuwe predikant
mogen beroepen. Dus bij deze een oproep om ook financieel mee te wer-
ken aan het opbouwen van uw gemeente en ook op deze manier een
steentje bij te dragen aan de toekomst van de Protestantse Gemeente
Oostvoorne. Wij zien uw toezeggingsbrieven en giften graag tegemoet!!
Vriendelijke groet namens het College van Kerkrentmeesters, 

Hans van Driel

De Herberg zondag 11 december weer open! 
Zondagmiddag 11 december vanaf 15.00 uur (tot ongeveer 17.00 uur) is
de Herberg weer geopend in de Dorpskerk. U leest het goed, deze maand
de tweede in plaats van de derde zondag van de maand.
U bent van harte welkom, wij zorgen ervoor dat de koffie en thee klaar
staat. Deze zondag staat in het teken van het naderende Kerstfeest. Bep
Oosterman-Dubach is onze gast. Ze brengt haar mandoline mee, verteld
ons over dit mooie instrument en speelt enkele (kerst)liederen. 
15 Januari is de volgende Herberg. 

Annie van Maanen en Liesbeth van Wijnen

Verslag Alpha cursus najaar 2016 
Misschien heeft u het zien staan van de zomer op de zondagsbrief of in het
kerkblad van september, maar gedacht.... Alpha cursus, is dit wel iets voor
mij???
Volgens de website bestaat Alpha uit 10 bijeenkomsten waarin je open
kunt praten over de basis van het christelijk geloof. Het is gratis, gezellig en
zonder gedoe! Een aantal van ons had de cursus vorig jaar gedaan, maar
voor de meesten van ons was het een nieuwe ervaring. De eerste keer is
van start gegaan op maandag 5 september, de laatste keer op 14 november.
We waren elke keer te gast bij Peng en Ye in hun Chinees restaurant waar
we de ruimte hadden om met elkaar te starten met een heerlijke lunch. Het
met elkaar eten zorgde al voor een ontspannen sfeer, waardoor je ook al
op een persoonlijke manier met elkaar kon kennismaken. De samenstelling
van deze groep was zeer divers: mannen, vrouwen, ouderen en jongeren
en dat maakte het juist interessant om van elkaar te leren. We werkten uit
een werkboekje met daarin voor iedere keer een hoofdstuk. Enkele voor-
beelden: Wie is Jezus en waarom stierf hij? Bidden, waarom en hoe? Hoe
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leidt God ons? Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij in ons leven?
Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Vooral de hoofdstukken over
de Heilige Geest waren heel bijzonder en soms ook emotioneel. Geloven is
immers niet een saai en droog iets maar het bepaalt hoe we in het leven
staan en hoe we met veel situaties omgaan. We zijn allemaal gegroeid in
ons persoonlijke geloof en als groep zo enthousiast over deze cursus, dat
we u allemaal aanraden deze cursus te gaan volgen, ouder of jonger, hier
of in een andere gemeente. 
We willen Nita en Liesbeth enorm bedanken voor het begeleiden van de
zeer mooie bijeenkomsten, peng en Ye voor de gastvrijheid, Anja voor het
verzorgen van de lunch en de kerkenraad dat dit gerealiseerd kon worden.
Als u vragen heeft kunt u natuurlijk bij Liesbeth of Nita terecht. 

Vriendelijke groeten
namens de deelnemers van de Alpha cursus,

Peng, Ye, Nelleke, Anita, Willie, Anneke, Maren, Jan, Anja en Miranda

PCOB afdeling Westvoorne
Op woensdag 21 december a.s. hopen we onze
Kerstviering te houden in een zaal van de
Welkomkerk te Rockanje. 
Aanvang 10.30 uur. Zaal open om 10.00 uur. 
We verzorgen zelf de liturgie en de meditatie en zullen met elkaar stilstaan
bij de Kerstboodschap. Ons eigen PCOB mannenkoor zal ook enige 
liederen ten gehore brengen. Het bestuur nodigt u van harte uit, vanzelf-
sprekend ook uw vrienden of bekenden, hierbij aanwezig te zijn. 
Rond het middaguur gebruiken we dan onze gezamenlijke Kerstmaaltijd.
Hiervoor vragen wij van u een bijdrage in de kosten van € 7,50 p.p., die u
bij binnenkomst aan de penningmeester kunt voldoen. 
Deelname aan deze kerstmaaltijd s.v.p. opgeven voor 16 december a.s. bij
Tineke Vriend (tel. 404434) of tinekevriend@hotmail.com in verband met
voorbereiding en inkopen. 
Vervoersproblemen? U kunt dit melden bij: Henk Otten. tel. 483677
(Oostvoorne) of Harry Luijendijk, tel. 401915 (Rockanje en Tinte) 
Rond 13.00 uur zal onze bijeenkomst afgelopen zijn. 
Graag tot ziens op 21 december! 
Info: Tineke Vriend, secretaris 
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Actie “Schoon Strand” Van CJO-club groep 5 
Woensdagmiddag 2 november banjerden de kinderen van groep 5 van
de CNS in Oostvoorne over het strand van Rockanje op zoek naar afval. Ze
deden mee aan de actie van de CJO-club “Schoon Strand”. De CJO-club
heeft voor deze actie gekozen om de kinderen bewust te maken dat de
stranden niet zo schoon zijn als ze lijken. Jaarlijks belandt zo’n 20 miljoen
kilo zwerfvuil in de Noordzee en daarvan komt een deel op de stranden
terecht. Het is belangrijk dat kinderen inzien, dat ze zelf kunnen bijdragen
aan schonere stranden, bijvoorbeeld door die chipszak netjes in de 
prullenbak te gooien. 
Eerst hebben de kinderen een heerlijke pannenkoek gegeten in Badhotel
Rockanje. Daarna hadden ze volop energie om de handen uit de mouwen
te steken. Er zijn heel wat zakken afval verzameld en de Gemeente
Westvoorne (René Goudzwaard) heeft er voor gezorgd, dat al dit afval
weer netjes werd afgevoerd. Het was een geslaagde middag en Rockanje
kan het viersterrenplaquêtte voor “Schoonste strand van Nederland” nu
zeker behouden. 

De leiding van de CJO-club 
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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. 
-  vrij. 9/12 en za. 10/12 in beide supermarkten voedselinzameling

Kerk in Actie!
-  11 december De Herberg 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. 

De redactie van het kerkblad wenst u goede kerstdagen
en een voorspoedig 2017!

Bert Hamer, Cobi Ruigrok en Truus Varekamp



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 
2 januari 2017 tot uiterlijk 22.00 uur voor het 
nummer dat in de week van 15 janauri 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:
Vacant                                                                                                             
Notulist:
M.R. Göbel-Verkade                              Pyroladreef 6, 3233 VN                  Tel. 48 64 90
Voorzitter Kerkrentmeesters:
J. Griffioen                                               Patrijzenlaan 340, 3233 BP       Tel. 06-22421605
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


