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De pluisjes in de Pinksterdienst

In haar witte toga 
stond ze midden in de kerk

te blazen als de wind
tegen de uitgebloeide

paardenbloem 

pluisjes cirkelden rondom
beschenen door het licht
van de door glas in lood

komende zon 

het is als met de wind
je ziet hem 

door de dingen die bewegen
net als de pluisjes

neerdalend op uitgesleten tegels 

zo is de Geest, 
je ziet hem in de liefde

in al wat goed is,
vruchten geeft 

het is Gods adem 
die de Geest beweegt. 

Coby Poelman-Duisterwinkel 
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Oostvoorne

De kerkdiensten beginnen om 9.30 uur en 
worden gehouden in de Dorpskerk.
In alle diensten is kindercrèche en
kinderdienst voor groep 1 t/m 8.

Zondag 21 mei 
6e zondag van Pasen (wit)
Dienst Jong en Oud
Mevr. B. Broeren
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Donderdag 25 mei 
Hemelvaartsdag (wit)
Mevr. B. Broeren
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Zondag 28 mei 
7e zondag van Pasen (wit)
Ds. N. van der Horst
Collecte: Avondmaalsproject, Kerk,
Pastoraat

Zondag 28 mei 
Taizédienst 19.30 uur
Ds. N. van der Horst
Collecte: mandje bij de uitgang

Zondag 4 juni
Pinksteren (rood)
Ds. N. van der Horst
m.m.v. de cantorij
Collecte: Diaconie, Kerk en Zending

Zondag 11 juni
Trinitatis (wit)
Ds. H. Perfors
Collecte: Werelddiaconaat, Kerk, 
Pastoraat

Zondag 18 juni
2e zondag na Pinksteren (groen) 
Overstapdienst 
Ds. N. van der Horst
Collecte: Binnenlands diaconaat,
Kerk, Pastoraat

Zondag 25 juni
3e zondag na Pinksteren (groen)
Ds. N. van der Horst
Collecte: Diacoie t.b.v. kaarsen,
Kerk, Pastoraat

Zondag 2 juli
1e zondag van de zomer (groen)
Ds. N. van der Horst
Collecte: Diaconie, Kerk, 
JOP zomercollecte

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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Pinksteren, het feest van de Geest 

(Want de Geest spreekt alle talen en
doet ons elkaar verstaan) 

In de tijd na de opstanding van Jezus, was er maatschappelijk en
ogenschijnlijk op religieus vlak niets veranderd. De bezetting door
de Romeinen was ondanks de bevrijdende woorden van de Zoon
van God niet opgeheven. De discipelen hadden zich teruggetrok-
ken op een bovenzaal. Hoewel Jezus had gezegd, vlak voor zijn
hemelvaart, dat Hij niet lang daarna de heilige Geest zou 
sturen, duurt wachten lang. Er moest een ommekeer komen, maar
hoe? 

Het is duidelijk dat met Pinksteren een act van God uit wordt 
beschreven. Het is een actie die de hele wereld op zijn kop zet.
Mensen worden gegrepen door de Geest van God en spreken in
alle talen. De Geest is er namelijk voor iedereen. De mensen in
Jeruzalem hoorden spreken over de grote daden van God in hun
eigen taal. Meer dan 3.000 mensen kwamen tot geloof. Wat een
happening, terwijl wij bezorgd kijken naar de inkrimping van de
kerk en mensen denken dat we door een soort ‘opleuking’ van het
VERHAAL mensen kunnen boeien, blijkt dat op een totaal 
onverwachte wijze de grote daden Gods gaan klinken door de uit-
storting van de heilige Geest. Er ontstaat een nieuwe beweging,
die uitgroeit tot een wereldwijde kerk. 

Wie het Johannesevangelie leest, hoort hoe Jezus vertelt over de 
nieuwe Parakleet, dat je kunt vertalen met pleitbezorger of helper,
een soort advocaat. Jezus zegt: “Ik laat jullie niet als wezen achter,
maar ik stuur jullie de Parakleet.” Hij is de Geest van de Waarheid,
die op concrete wijze mensen begeestert en bezielt. Die Geest krijg
je nooit los van de Vader en de Zoon. De Geest is een uitvloeisel
van beiden, die volgens het Johannesevangelie niet van elkaar te
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scheiden zijn. Johannes is er heel duidelijk over: Wie zich aansluit
bij Jezus, sluit zich aan bij God en zijn gebod en ontvangt de
Geest. Het gaat om gehoorzaamheid en liefde, om het open-
stellen van je hart, je diepste zijn om te durven ontvangen. 

Op dit moment hebben we in de gemeente twee tafelgesprekken
gehad over Luther - Vijfhoinderd jaar Reformatie. Tijdens een van
deze lunchgesprekken bespraken we “de vrijheid van een 
christen”. In Luthers tijd was er veel maatschappelijke onrust dat
mede op het conto van Luther werd gezet. Boeren bevochten hun
vrijheid tegenover de adel. Edelen en vorsten wilden onder een
Roomse keizer uit en keurvorsten en kerkelijke leiders wilden onder
de macht van Rome uit. Maar Luther bedoelde niet deze vrijheid.
Het ging hem om een innerlijke vrijheid, waarbij de mens niet 
langer gebonden was aan de wetten van de Roomse kerk, maar
alleen gebonden was aan het Woord van God. Hij schrijft daar
een hele verhandeling over en vergelijkt het met een huwelijk. In
een huwelijk ben je altijd gebonden aan de zorg voor elkaar.
Er bestaat geen ware vrijheid, ook niet in het geloof, dan in 
gebondenheid. Alleen zo kun je de liefde dienen. 

Ook wij leven in een tijd van onrust. Miljarden mensen zijn op drift, 
miljoenen worden door terreur, oorlogsgeweld en vervolging 
vanwege hun geloof van huis en haard verdreven.
Maar Jezus is gekomen om de hele wereld met God te verzoenen.
Hij stuurt de Geest om mensen te overtuigen van waarheid en
gerechtigheid, maar ook van zonde en oordeel. Het zal niet de
eerste keer zijn dat door een act van God de wereld in vuur en
vlam wordt gezet. 

Gezegende Pinksteren toegewenst. 
NEvdHK
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Van lief en leed 
Op dit moment gaat onze pastorale zorg uit naar verschillende gemeente-
leden. We bidden voor mevrouw Roosenschoon van de Stationsweg. Ze
heeft de respectabele leeftijd van honderd jaar. Ongelukkigerwijs is ze
gevallen en heeft ze haar arm gebroken. Ze is overgebracht naar
Calando, een hospice in Dirksland, waar ze liefdevol wordt verzorgd. We
wensen mevrouw Roosenschoon een goede laatste reis toe en wensen
haar familie veel kracht om los te laten. 
Mevrouw Eikelhof is opgenomen in Nieuw Rijssenburgh, kamer 537. Door
een val heeft ze twee nekwervels gebroken. Het herstel vergt veel geduld.
We wensen u spoedig herstel toe en veel geduld en we hopen dat u
samen met uw man lange tijd onder ons bent. Gods zegen toegewenst. 
Mevrouw Plooster is verhuisd naar de Stuifakkers, De Duinpannen in
Rockanje. Dat is een hele verandering. We hopen dat u zich er spoedig
thuis voelt. 
Mevrouw Smoor is voor galstenen opgenomen geweest en is inmiddels
weer naar huis.
Mevrouw Veth van Prinsenpad 3 in Rockanje is opgenomen voor een 
hernia. We wensen u beiden veel uithoudingsvermogen toe en kracht om
de pijn te dragen. 
Alle mensen die met vaak langdurige en soms heftige ziektes te maken
hebben, alle mantelzorgers Gods nabijheid toegewenst. 
Mensen vragen hoe het met mijzelf gaat. Na bijna zeven weken gips, van-
wege een gescheurde achillespees, ben ik uit het gips en draag nog een
zogenaamde achilloTrain. Het blijft voorlopig nog krukken en voor lange
afstanden of langdurig staan ben ik afhankelijk van de rolstoel. Het is voor
mij een leerzame periode, omdat ik afhankelijk ben van mantelzorg. 
Alle mantelzorgers ‘chapeau’ (petje af!) 

NEvdHK

Stichting Nederland voor Oekraïne 
Namens het bestuur van de stichting willen wij alle sponsoren van het
Alzheimerhuis ‘Mandulafa’ (= amandelboom naar Prediker 12,5) bedanken
voor hun bijdragen. Voor gegevens zie ANBI-St.Nl voor Oekraïne.

Jaap en Nita van der Horst 

Pastoraal Nieuws
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Van de scriba
Het zijn bijzondere tijden nu net na Pasen. Koningsdag is ook al weer
geweest en voelen we ons ook bevrijd! Alleen wil het met het weer maar
niet echt vlotten. 
Kerkelijk zitten we in een drukke tijd in elk geval voor de kerkenraad, er zijn
zo een aantal zaken die onze aandacht vragen en tijd kosten: 

Onderzoek 40-65 
Aan het begin van het seizoen koos de kerkenraad er voor de groep leden
tussen de 40 en (ca.) 65 jaar te benaderen. Als je naar de ledenlijst kijkt
(als je zo’n lijst hebt natuurlijk) blijkt dat het om een grote groep gaat. Aan
deze groep is niet eerder echt apart aandacht besteedt. Om de groep te
benaderen is er gekozen voor een vorm van groothuisbezoek. Nou ja, niet
de hele groep maar een deel daaruit. 
We hebben ca. 20% van deze groep benaderd en hen uitgenodigd voor
één van deze gespreksavonden. Ik kan zelf zeggen dat er heel goede
gesprekken waren bij de telefonische contacten en men over het 
algemeen ook positief reageerde. Uiteindelijk hebben ca. 40 mensen
gehoor gegeven aan onze uitnodiging voor een gespreksavond die door
Barbara, Liesanne de Rijke en ondergetekende zullen worden begeleid. Er
is al een aantal avonden geweest, maar op het moment dat ik dit stukje
schrijf, zijn er ook nog 2 avonden te gaan. We hopen begin juni onze 
bevindingen aan de kerkenraad te kunnen rapporteren, dingen als wat
leeft er in deze groep, wat spreekt hen aan of wat juist niet en wat kunnen
wij als kerkenraad doen om zaken te verbeteren of te veranderen of .... 

Gemeenteavond 
Op het moment dat u dit leest, is de gemeenteavond al geweest op 
donderdag 11 mei maar ook daarvoor zijn er zaken voor te bereiden. De
jaarrekeningen van diaconie en CvK zijn in de kerkenraad beiden voor-
lopig vastgesteld. Joke Kruik en Gerard v.d. Hoek hebben hier weer 
uitstekend werk in verricht mag ik wel zeggen. Dit zijn ook zaken die van
groot belang zijn voor onze gemeente en die feitelijk achter de schermen
worden uitgevoerd, maar daarom niet minder belangrijk zijn. 
Joke en Gerard, namens de kerkenraad, van harte bedankt voor het vele
werk. Joke is inmiddels gestopt met dit werk en Jannie Kon heeft dit over-

Pastoraal Nieuws
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genomen. We wensen Jannie veel succes met de uitbreiding van haar
taken, want zij ondersteunt het CvK ook al met dergelijk werk. 
Wat ook even kort onder de aandacht kwam op de gemeenteavond, was
de aanpassing van de plaatselijke regeling. De plaatselijke regeling kunt u
via onze site onder de kop downloads terugvinden. Kortgezegd kun je in
een plaatselijke regeling zaken opnemen hoe bepaalde zaken in de 
kerkelijke gemeente zijn afgesproken en bepaald. De samenstelling van
een kerkenraad, verkiezing van ambtsdragers, predikant en de werkwijze
van de kerkenraad zijn daar voorbeelden van. 
De oude regeling is van 2014 en was aan een update toe. 
De belangrijkste aanpassingen betreft de samenstelling van de kerken-
raad, in aantallen dan wel te verstaan (zie het stukje verderop m.b.t. de
kerkenraad). De regel dat een voorzitter en scriba aan het begin van het
seizoen door de kerkenraad worden gekozen, komt te vervallen en zo zal
bij vespers en taizé diensten niet altijd meer een ouderling én diaken aan-
wezig zijn. Waar mogelijk zal er dan slechts 1 ambtsdrager aanwezig zijn in
de dienst. De wijzigingen kunt u, als u geïnteresseerd bent, bij mij opvragen,
dan stuur ik u ze toe per mail. Binnenkort komen de wijzigingen natuurlijk in
de versie op onze site te staan die u kunt downloaden. 
Ds. Marloes Meijer vulde het hoofdonderwerp van de gemeenteavond in.
Volgende maand hopelijk een korte toelichting op hetgeen is besproken. 

Bezetting kerkenraad 
Eerder dit seizoen heb ik hierover al iets geschreven, aan het begin van het
seizoen waren we erg blij met de invulling, van met name de functies van
notulist (Miranda Göbel) en voorzitter KR (Jan de Rijke). Zelf was ik nog
meer net begonnen als scriba. De notulist is geen ambtsdrager, maar de
invulling van deze 3 functies waren redenen om positief en hoopvol te zijn. 
Onlangs gaf Miranda echter aan dat zij binnenkort gaat verhuizen met
haar gezin. Er gaat een droom in vervulling, maar die droom speelt zich
(helaas voor ons) niet in Oostvoorne maar in Rotterdam af. Wij zijn uiter-
aard blij voor hen dat zij gaan doen wat ze graag willen doen, maar zullen
wel het enthousiaste en energieke van Miranda heel erg missen! 
We moeten dus weer op zoek naar een notulist, maar er is meer .... 
Aan het eind van dit seizoen zullen maar liefst 6 mensen uit de kerkenraad
stoppen met hun werk als ambtsdrager. Dat wil zeggen: de halve kerken-

Pastoraal Nieuws
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raad stopt er dus mee! Normaal gesproken wordt een kerkenraad zodanig
samengesteld, dat er jaarlijks slechts een deel stopt of als nieuwe leden
worden bevestigd dit om te voorkomen dat gebeurt wat er nu bij ons gaat
gebeuren, er stoppen (te) veel mensen op hetzelfde moment. Dit komt o.a.
omdat er tussentijds ambtstermijnen voor 1, 2, 3 of zelfs 4 jaar worden 
verlengd en zo kan het dus gebeuren dat er na verloop van tijd meerdere
mensen tegelijk aan het eind van hun termijn komen en toch gaan 
stoppen. Dit jaar is het aantal mensen wat stopt dus erg groot en met
Miranda als notulist erbij gerekend, komen we op een fors aantal van
maar liefst 7 vacatures: 
1 jeugdouderling, 2 kerkrentmeesters, maar liefst 3 diakenen en 1 notulist. 

Kort voor de zomervakanties is dit een belangrijk onderwerp waar de 
kerkenraad zich het hoofd over breekt. Daarom zullen we de komende tijd
actief op zoek gaan naar mensen die, naar wij hopen, bereidt zijn ons
team aan te vullen en te versterken. Wilt u indien u wordt benadert in elk
geval de moeite nemen serieus na te denken over een dergelijk verzoek en
serieus overwegen of en zo ja welke rol juist u zou kunnen en willen invullen
in de kerkenraad. Want ook vrijwilligerswerk moet bij je passen. Zo hopen we
dat we straks na de zomervakantie weer een team samen kunnen stellen.
Lukt dat niet of niet helemaal, dan hebben niet alleen wij als kerkenraad
een probleem, maar dan hebben we allemaal als kerkelijke gemeente
een serieus probleem! Met 6 stemgerechtigde kerkenraadsleden (incl. de 
predikant) kunnen wij natuurlijk niet het nieuwe seizoen in. Help ons daarom
om dit probleem (uitdaging?) op te lossen en de organisatie van de diensten
en allerlei andere zaken eromheen in stand te houden. Als kerkenraad 
vertrouwen wij helemaal de bereidwilligheid maar vooral het verantwoor-
delijkheidsbesef van veel van onze leden. Voor vragen over de rollen die er
ingevuld moeten worden en andere zaken omtrent dit onderwerp kunt u
mij altijd aanschieten, bellen of mailen mag ook. 

Jan Herlaar, Scriba

Ontmoeting & gesprek (voor 20ers en 30ers) - 24 mei 
Na veel gesprekken te hebben gevoerd met jongeren, jongvolwassenen
en gezinnen, bleek dat velen het prettig vonden om eens te praten over 
zingeving, geloof en de verbinding daarvan met je dagelijks leven. Dat is
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geen gesprek dat je dagelijks voert met vrienden of familie. 
Daarom organiseren we, specifiek voor de twintigers en dertigers, een
avond vol ontmoeting en gesprek. Niet alleen voor leden van de gemeente,
maar open voor iedereen die daar zin in heeft. Dus: ben je ergens in de
twintig of de dertig? Woon je in of bij Oostvoorne? Dan ben je van harte
welkom op deze avond. Centraal staat de ontmoeting met andere 20ers
en 30ers en een goed gesprek over geluk en gelukkig zijn. Don’t worry, be
happy: het klinkt mooi, maar is niet altijd even makkelijk. Het zou superleuk
zijn als je er ook bij bent. En neem gerust je vrienden mee. 
Je bent welkom op woensdag 24 mei in de Dorpskerk in Oostvoorne, we
beginnen om 20.00 uur. En ben je/bent u 40+, dan zou het leuk zijn als je/u
de uitnodiging door wilt geven aan bekenden, familie of vrienden. Meer
info via Barbara Broeren (jeugdwerker@kerkoostvoorne.nl of 0630746599) 

Ontmoeting & gesprek (voor 20ers en 30ers) - 24 mei
Datum: 24 mei 2017   Tijd: 20.00 uur   Locatie: Dorpskerk Oostvoorne 
Ben je ergens in de twintig of de dertig? Dan ben je van harte welkom op
deze avond vol ontmoeting en gesprek. Centraal op deze avond staat de
ontmoeting met andere 20ers en 30ers en een goed gesprek over geluk en
gelukkig zijn. Don’t worry, be happy: het klinkt mooi, maar is niet altijd even
makkelijk. Het zou superleuk zijn als je er ook bij bent. En neem gerust je
vrienden mee. Meer info via Barbara Broeren:

(jeugdwerker@kerkoostvoorne.nl of 0630746599) 

Crèche
21 mei                Esther Verdoorn
28 mei                Anita Eggink & Julia Hofstede 

4 juni                Esther van Driel 
11 juni                Bas & Joëlle van Oorschot 
18 juni                Anita Eggink (jeugddienst )
25 juni:               Karin van der Woerdt 

2 juli                 Helma Gorzeman 
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Jaarrekening 2016
                                                      begroting        rekening      rekening   
                                                     2016                2016             2015   
Baten
baten onroerende zaken            €       75.500     €     80.262    €         76.970
rentebaten en dividenden          €       11.000     €     12.071    €           7.245
opbrengsten uit stichtingen/
kassen en fondsen                       €       41.000     €     41.554    €         42.971
bijdragen levend geld                 €       99.300     €     95.365    €         97.124
door te zenden collecten           €                -    €               -    €                  -
subsidies en bijdragen                €                -    €               -    €                 - 

            totaal baten                     €     226.800     €   229.252    €      224.310 

Lasten
lasten kerkelijke gebouwen
exclusief afschrijvingen               €       24.100     €     77.048    €         58.191
lasten overige eigendommen
en inventarissen                           €                 -     €     47.428    €           3.191
afschrijvingen                               €                 -     €       2.363    €           2.897
pastoraat                                      €     127.250     €   121.816    €         93.546
lasten kerkdiensten, catechese,
etc.                                                €       10.000     €       9.112    €           6.477
verplichtingen/bijdragen
andere organen                          €       11.200     €     10.851    €         11.487
salarissen                                      €       39.700     €     42.082    €         36.253
kosten beheer, administratie
en archief                                     €       13.000     €       7.439    €        10.364   
rentelasten/bankkosten              €         1.100     €       1.740    €           1.257
diaconaal werk plaatselijk          €                -    €               -    €                  -
diaconaal werk regionaal           €                -    €               -    €                  -
diaconaal werk wereldwijd        €                -    €               -    €                  -

       totaal lasten                         €     226.350     €   319.879    €       223.663

       Saldo baten - lasten            €            450     €    80.627-    €              647
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toevoegingen aan fondsen
en voorzieningen                         €                 -     €  212.500-   €       19.109-   
onttrekkingen aan fondsen
en voorzieningen                         €                 -     €     84.579   €        43.632   
streekgemeenten                        €                -    €               -    €                  -
aandeel in lasten federatie         €                -    €               -    €                  -
overige lasten en baten              €                 -     €   249.769    €       17.294-   

       Totaal                                    €                 -     €   121.848    €           7.229

       Resultaat                               €            450     €     31.222    €           7.876

Bestemming van het resultaat boekjaar  2016           
                                                      toevoeging aan           onttrekking aan (-)       
Algemene reserve                        €       31.222                 €               -       
Reserve koersverschillen              €                -                 €                 -
Herwaarderingsreserve               €                -                 €                 -
Overige reserve                           €                -                 €                 -

       Totaal                                    €       31.222                 €                -

Per saldo een toevoeging/
onttrekking van                            €       31.222

Diaconale bijdrage Kerk in Actie 
Bij dit kerkblad treft u aan het verzoek om uw bijdrage aan het werk van
Kerk in Actie voor 2017. Kerk in Actie omvat het missionaire en diaconale
werk in zowel het binnen- als het buitenland van de Protestantse Kerk in
Nederland. Alle leden van de P.K.N. worden, door tussenkomst van de 
diaconie van de plaatselijke gemeente, verzocht een bijdrage te leveren
aan de kosten van die arbeid. Ook aan het werk van de plaatselijke 
diaconie alsmede aan het werk van provinciale en landelijke diaconale
commissies zijn kosten verbonden: ook daarvoor is deze actie bedoeld.
75% van de opbrengst is bestemd voor buitenlandse - zoals Wereld-
diaconaat en Zending - projecten. De resterende 25% is bestemd voor het
(boven)plaatselijke diaconale werk. Dit werk moet voortgang blijven 
vinden. Daarom doet de diaconie ook voor 2017 een beroep op u, om 
een bijdrage (richtbedrag € 15,--, maar elk bedrag is uiteraard welkom) op
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rekeningnummer NL63 RABO 0350 2541 84 t.n.v. Kerk in Actie Protestantse
gemeente Oostvoorne. Dit jaar is geen acceptgirokaart meer bijgevoegd,
vanwege de hogere kosten. De opbrengst van de actie over 2016 heeft in
totaal opgebracht € 3.710,--, bijeen gebracht door 160 gemeenteleden. 

Voedselhulp Aleppo
Tijdens de 40-dagentijd is er gecollecteerd voor voedselhulp in Aleppo.
Cordaid Mensen in Nood helpt de meest kwetsbare groepen aan een voed-
zame maaltijd. Met € 10,-- kan aan één persoon een maand lang, 5 dagen
per week een warme maaltijd worden verstrekt. De diaconie heeft € 1.002,93
van u mogen ontvangen en dit bedrag is opgehoogd naar € 1.500,--.

Donatie van kringloopwinkel “Het Vervolg”
Van het door de Kringloopwinkel geschonken bedrag is € 2.000,-- overge-
maakt naar Kerk in Actie voor noodhulp in Afrika. Het Leger des Heils heeft
een bedrag van € 1.000,-- ontvangen. 
Wij danken u allen hartelijk voor uw bijdragen. 

Diaconie/Cie. Kerk in Actie

Bestemming Paaskaars 
De Paaskaars 2016 uit de kerk is bestemd voor de fam. Naeyé. Dat het Licht
van God op hun pad moge blijven schijnen! 

Collectes maart
datum       doel                                                                totaal   

5/3           Avondmaalsproject                                        €      185,30   
                  Kerk                                                                  €        94,40   
                  Binnenlands Diaconaat                                 €        95,75   
12/3           Alzheimerhuis Oekraïne                                 €      109,30   
                  Kerk                                                                 €        74,70   
                  Voorjaarszendingsweek 40-dagentijd          €        95,90   
19/3           Werelddiaconaat Moldavië                           €      145,95   
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                  Kerk                                                                  €      102,35   
                  Voedselhulp Aleppo                                      €      127,10   
26/3           Binnenl. Diaconaat Pauluskerk                      €        67,16   
                  Kerk                                                                  €        54,50   
                  Voedselhulp Aleppo                                      €        94,20
                 Leemgaarde/maart                                       €        82,75
                 De Herberg/seizoen ‘16/’17
                 Avondmaalsproject                                        €        71,20   

                 Totaal                                                               €   1.400,56

Collectes april
datum       doel                                                                totaal   

2/4           Werelddiaconaat/steun jongeren Z-A         €      134,80   
                  Kerk                                                                  €        95,65   
                  Voedselhulp Aleppo                                      €      216,00   
9/4           Diaconie                                                          €        90,55   

                  Kerk                                                                  €        77,75   
                  Kerk in Actie/Myanmar                                  €      114,05   
                  Stille week     
                  Voedselhulp Aleppo                                      €      565,63   
16/4           Diaconie                                                          €      131,25   
                  Kerk                                                                  €      120,80   
                  JOP paascollecte                                           €      163,80   
23/4           Diaconie/voedselbank                                  €      164,25   
                  Kerk                                                                  €      128,75   
                  Eredienst en Kerkmuziek                                €      151,70   
30/4           Diaconie                                                          €        75,80   
                  Kerk                                                                  €        69,75   
                  Koopvaardij/ds. H. Perfors                             €        79,05
                 Leemgaarde/april                                          €        77,35   

                 Totaal                                                               €    2456,93
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Ledenadministratie mei
Overleden 
Op 3-4-2017 mw. T.M. Melissant-Beijer, Patrijzenlaan 232, geb. 21-06-1933 
Verhuisd 
Dhr. B.C. de Bruin, van Berkenrijsweg 3 naar Elisabethhof 10
Mw. E.C.H. van der Kaaij van IJsvogellaan 2 naar Elisabethhof 3 
Vertrokken 
dhr. W. Bouman, van Ringmuur 19 naar Nieuw-Beijerland 

Hier weer een berichtje vanuit de Tienerclub: 
De afgelopen tijd hebben we weer veel leuke dingen gedaan! Zo hadden
we een spelletjesmiddag en hebben we ook meegedaan aan Sirkelslag.
Op zondag 26 maart zijn we langs geweest bij de Voedselbank in Brielle.
Hier hebben we heel veel geleerd over wat de Voedselbank eigenlijk doet.
We zijn allemaal verbaasd over hoeveel mensen de Voedselbank nodig
hebben en hoe moeilijk het soms is voor de Voedselbank om genoeg pak-
ketten aan te kunnen bieden aan al deze mensen. Daarom was de
Voedselbank dan ook heel blij met al het voedsel, dat wij hebben verza-
meld tijdens Sirkelslag en dat de tieners nog zo veel speelgoed mee heb-
ben genomen! Het was een hele leerzame middag en hopelijk gaan we de
Voedselbank nog een keer helpen als ze onze hulp nodig hebben. 
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Van de Kringloopwinkel
Heeft u belangstelling voor ons werk en vrije tijd over, dan hebben wij een
plek op de boekenafdeling en de afdeling elektriciteit voor u beschikbaar!
Ook de meubelafdeling kan versterking gebruiken, vooral nu de vakantie-
tijd er weer aankomt! U wordt dan, afhankelijk van uw beschikbare tijd,
ingeroosterd.  Neemt u contact op met Riet Eggink of een van de andere
bestuursleden, wij willen graag met u kennismaken!

Bestuursleden van de kringloopwinkel “het Vervolg”: 

Voorzitter                    Jan Gorzeman 
Secretaris                   Bert Hamer 
Penningmeester        Jan de Rijke 
Techniek                     Bart v.d. Reijden en Johan Griffioen 
Inbreng goederen    Jaap Varekamp 
Personeel                   Riet Eggink 

Middagtocht Biesbosch op woensdag 14 juni 

Een gezellige korte dagtocht naar het prachtige natuurgebied de
Biesbosch. Ooit ontstaan tijdens de St. Elizabethvloed in 1421. Nu nog
steeds de moeite waard om dit natuurwonder te aanschouwen. De 
speciaal voor de Biesbosch gebouwde schepen kruipen door de kreken,
dicht langs de oevers waar ruim 50 jaar geleden houthakkers en riet-
snijders hard werkten voor een magere boterham.

Programma: 
13.30 uur        Vertrek te Rockanje, Vlielander Heinlaan.
13.15 uur        Vertrek te Oostvoorne, de Ruy. 
14.30 uur        We schepen in op één van de luxe rondvaartboten van

Rederij de Zilvermeeuw te Drimmelen. 
15.00 uur        Tijdens de rondvaart geniet u van een lekker kopje

koffie/thee met gebak. 
                       Ondertussen schuift de Biesbosch aan u voorbij en vertelt de

kapitein u zeer deskundig over de Biesbosch vroeger en nu. 
17.00 uur        De boot komt weer aan in Drimmelen en we vertrekken 

richting restaurant de Gouden Leeuw in Terheijden, waar u
van een heerlijk 3-gangendiner kunt genieten. 
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19.00 uur        Vertrek richting opstapplaats. 
20.30 uur        Aankomst Rockanje, via Oostvoorne.

U kunt zich tot 1 juni opgeven voor deze reis bij Tineke Vriend (tel. 0181-
404434, of tinekevriend@hotmail.com.
De kosten bedragen € 45,-. U kunt dit bedrag overmaken op rek.nr.
NL64 RABO 0178 2046 84 van de PCOB Westvoorne, met vermelding van
reisje 14 juni.

Tineke Vriend, Secr. PCOB Westvoorne 

Uit de redactie:
Sinds 1999/2000 maak ik deel uit van de redactie van het Kerkblad van de
Protestantse Gemeente Oostvoorne. In augustus a.s. komt de redactie 
bijeen voor het eerste kerkblad voor het seizoen 2017/2018. Het lijkt mij nu
het moment om na zoveel jaren te bedanken als lid van de redactie.
Daarom stel ik mijn functie per 1 september a.s. bechikbaar.
Ik wens u als lezer van het kerkblad alle goeds.

Met vriendelijke groet, Bert Hamer

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
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Wijkouderlingen:

ouderling Ate vd. Kooi, tel. 48 41 82

ouderling Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78

pastoraal werker: Jaap v.d. Horst, tel. 77 68 49

ds. Nita van der Horst, tel. 77 68 49

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 
19 juni 2017 tot uiterlijk 22.00 uur voor het 
nummer dat in de week van 2 juli 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



Allerhande Kerkelijk Nieuws

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:
mevr. J. Kon-Langendoen                      Brielseweg 47, 3233 AB                   
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


