
25e jaargang nr. 2 - oktober 2017

KERKBLAD



2

Elke dag is een uitnodiging 

Elke dag is een uitnodiging
om goed te zijn voor jezelf,
om jezelf op te bouwen. 

Elke dag is een uitnodiging
om jezelf te oefenen 
in waardering voor dit leven,
in waardering voor je kunnen. 

Elke dag is een uitnodiging
om je te verwonderen 
over zoveel goeds in anderen,
over zoveel verlangen naar liefde. 

Elke dag is een uitnodiging
om tijd te nemen voor zorg,
om aandachtig te leven. 

Elke dag is een uitnodiging 
om intenser te leven dan nodig is,
om meer te horen dan gisteren. 

Elke dag is een uitnodiging
om elkaar te bemoedigen, 
om te bouwen aan een wereld van liefde. 

Elke dag is een uitnodiging
om zin te geven aan dit leven. 

Wie op de uitnodiging ingaat 
zal steeds meer van het leven houden.
Wie zich laat uitnodigen, 
leert over grenzen heen te zien.
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Oostvoorne

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.

Zondag 1 oktober
2e zondag van de herfst (groen)
Ds. J.M. Wilschut, Rockanje
Israëlzondag
Collecte: Diaconie, Kerk en Kerk en
Israël

Zondag 8 oktober 
3e zondag van de herfst (groen)
Mw. A. Klavers, Spijkenisse
Collecte: Diaconie, Kerk en Pastoraat

Zondag 15 oktober
4e zondag van de herfst (rood)
Afscheid en bevestigen ambtsdragers
m.m.v. de cantorij
Ds. A. Dekker, Brielle
Collecte: Werelddiaconaat, Kerk en
Pastoraat

Zondag 22 oktober
5e zondag van de herfst (groen)
Ds. H. Doornbos, Oostvoorne
Collecte: Diaconie, Kerk en Pastoraat

Zondag 29 oktober 
6e zondag van de herfst (groen)
Hervormingsdag,
Dienst Jong en Oud
Mw. B. Broeren-Verschoor, 
kerkelijk werker
Collecte: Diaconie, Kerk en Kerk in
Actie Hervormingsdag

Woensdag 2 november 
Stiltedienst (wit)
De kerk is open tussen 18.00 en
19.30 uur. Tussen 19.30 en 19.45
uur wordt een korte vesper
gehouden

Zondag 5 november 
7e zondag van de herfst (groen)
Najaarszending, diaconie
Mw. A. Klavers, Spijkenisse
Collecte: Diaconie, Kerk en
Najaarszendingsweek

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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Hoe de natuur kan spreken ...

Niemand kan er omheen: de herfst is dit jaar vroeg
begonnen. Storm, regen en zelfs op enkele plekken al tempera-
turen die gevaarlijk dicht bij het vriespunt kwamen. Maar het weer
heeft ook een andere kant: we zien prachtige wolkenluchten,
scherpe contrasten tussen licht en donker en plotseling verschij-
nende, heldere regenbogen. 

Pas geleden kwam ik een verhaaltje tegen over zonnebloemen.
Zonnebloemen groeien altijd met hun bloem naar het licht en 
zoeken de warmte van de zon. Wanneer hij genoeg licht en warmte
heeft gekregen gaat hij open en bloeit uitbundig. Op die manier
werkt het ook met ons mensen. We hebben licht en warmte nodig
om te groeien. Letterlijk, omdat ons lichaam licht en warmte nodig
heeft om te overleven. Maar ook figuurlijk, we gedijen het beste bij
de warmte van mensen om ons heen. Uiteindelijk bloeien we 
helemaal op en gaat ons hart open door het licht en de liefde van
God. 

Een prachtige parallel met een voorbeeld uit de natuur waar
iedereen zich iets bij voor kan stellen. In het Nieuwe Testament
lezen we dat Jezus ook veel voorbeelden gebruikt die iets te
maken hebben met de natuur. Hij zegt bijvoorbeeld: “Een graan-
korrel die in de aarde gezaaid wordt, moet sterven. Zolang hij niet
sterft, gebeurt er niets. Maar als hij sterft, levert hij veel nieuwe 
korrels op. Bedenk daarom: Als je je leven het allerbelangrijkste
vindt, dan zul je het voor altijd verliezen. Maar als je bereid bent
om je leven op aarde op te geven, dan zul je het eeuwige leven
krijgen” (Johannes 12:24, 25-BGT). Een duidelijke, maar geen een-
voudige boodschap! 

Zelfs zonder begeleidende verhalen en voorbeelden is het wonder-
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lijk hoe de natuur je soms ineens kan raken. Een vlinder die op het
juiste moment langs vliegt en je weer een beetje hoop geeft, de
stralen van de zon die op een onverwachte manier door het raam
schijnen, een eekhoorntje dat zich voorbereidt op de winter.
Ik vond een zegenbede die een aantal natuurfenomenen en voor-
beelden combineert tot een prachtige wens voor ons allemaal.

Moge de weg je tegemoet komen, 
moge de wind voor jou steeds in de rug zijn,
moge de zonneschijn je gezicht verwarmen, 
laat de regenbuien zacht neerkomen op je velden, 
en moge God je bewaren in de palm van zijn hand
tot wij elkaar weer ontmoeten,
als mensen gedragen door Zijn zegen. 
Amen. 

Hartelijke groet, Barbara Broeren (kerkelijk werker) 
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500 jaar Reformatie 
Op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther zijn beruchte stellingen op de
slotkerk in Wittenberg. De reformatie was een feit en zou een keerpunt in de
Europese geschiedenis blijken. Nederland werd calvinistisch. In 2017 zijn er
door heel Nederland verschillende herdenkingsactiviteiten geweest. Van
een estafette door de verschillende provincies tot de bioscoopfilm “Storm:
Letters van vuur”. De herdenking nadert zijn hoogtepunt uiteraard rond 
31 oktober. 

TV serie “Achter de dijken”
In september en oktober is er op vrijdagavond op NP02 een serie te zien,
getiteld “Achter de dijken”. Leo Blokhuis (zoon van een dominee) groeide
op in Wezep in een degelijk protestants milieu. In “Achter de dijken” volgen
we het spoor terug naar de hervormers Luther en met name Calvijn. Wat is
hun invloed geweest op ons leven en denken en op onze identiteit? Leo
Blokhuis maakt in deze serie een persoonlijke reis door de geschiedenis
van ons land. Het zal gaan over onder meer de versplintering en het popu-
lisme in de politiek, de vrijgevochten positie van de Nederlandse huisvrouw
en Luther als mediastrateeg. 

Reformatiedag (of Hervormingsdag) 
Wat? 
Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn
95 stellingen tegen situaties in de Rooms-Katholieke Kerk heeft gepubli-
ceerd. Uiteindelijke leidde het verzet van Luther tot de Reformatie, een
breuk met de kerk van Rome. In de 16e eeuw zijn de protestantse 
kerken ontstaan en inmiddels bestaat de protestantse kerk 500 jaar. 

Rond de Kerkdiensten
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Een vernieuwingsproces dat de kerk en de
wereld heeft veranderd. Ds. Nita van der Horst
en organiste Jolanda Zwöferink hebben met
een aantal gemeenteleden een reis gemaakt
naar Duitsland om enkele bekende Luther
gedenkplaatsen te bezoeken. We zien en
horen hiervan. 
Maar er is nog meer, namelijk de vraag hoe het toch mogelijk is dat
Maarten Luther zijn sporen achterliet in de kerk, cultuur, wetenschap, 
politiek, economie, theologie, taal en het onderwijs. 
Was 500 jaar Reformatie reden voor zo’n groot feest? 

Waar en wanneer? 
Dinsdag 31 oktober om 19.30 (inloop vanaf 19.15 uur) tot 21.45 uur in de
consistorie van de kerk. 

Allerzielen 
Wat? 
Op Allerzielen (2 november) herdenken we onze dierbaren die overleden
zijn. Een eeuwenoude traditie binnen de Rooms Katholieke Kerk die we bin-
nen onze gemeente enkele jaren geleden hebben overgenomen. 
We steken een kaarsje op en
denken aan de persoon die
we zo missen.

Waar en wanneer? 
Donderdag 2 november 
De kerk is open tussen 18.00
en 19.30 uur. 
Tussen 19.30 en 19.45 uur
wordt een korte vesper
gehouden. 

Rond de Kerkdiensten
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Startweekend
16 en 17 september was het startweekend van het jeugdwerk van de PGO. 
In dit kerkblad verschillende verslagen en foto’s over dit zeer geslaagde
weekend.

Startweekend 
Na een paar regenachtige dagen stopte het zaterdagmiddag gelukkig
met regenen en konden de kinderen van de CJO clubs het startweekend
droog beginnen.
Het programma van de CJO bestond uit een foto puzzeltocht door het
dorp waarbij de kinderen bij mensen mochten aanbellen en dan (als ze
het goede huis hadden herkend van de foto) een antwoord kregen . 

Om 18.00 uur was er een heerlijke maaltijd voor de CJO club, de tieners en
de gemeenteleden. Jong en oud genoten van vers gebakken patat,
snacks en salade. 

Rond de Kerkdiensten



Rond de Kerkdiensten
Na het eten stond er
een quiz gepland
maar deze kon helaas
niet doorgaan omdat
de computer/wifi ons
in de steek liet. Nadat
we de kerkzaal opge-
ruimd hadden, heb-
ben we met een
kopje koffie de avond 
afgesloten. De tieners zijn verder gegaan met hun eigen programma en
zijn rond 22.00 uur ergens gedropt, spannend dat dat was ...... 
En toen om 0.00 uur was het even feest, want er waren 2 jarige tieners. Na
een stuk taart en een broodje knakworst hebben ook zij hun (lucht)bedje
opgezocht. De volgende morgen hebben de tieners gezellig ontbeten, de
kerkdienst bijgewoond en was voor hun ook het startweekend afgelopen. 
We kunnen terug kijken op een gezellig startweekend en ik wil iedereen die
hieraan heeft meegeholpen daarvoor hartelijk bedanken. 
Op de website en op facebook staan meer foto’s van dit gezellige start-
weekend. 

Namens het bestuur jeugdoverleg 
Esther Verdoorn. 

Startzaterdag CJO 
Gelukkig werd het om 15.50 uur droog en konden alle kinderen van de
CJO club droog aankomen in de kerk. Het is ook de rest van de middag
droog gebleven. Er waren ongeveer 70 kinderen. 
In de kerk werden de kinderen d.m.v. een puzzel in groepjes verdeeld.
Daarna mochten de groepjes een speurtocht gaan lopen. In het kader
van het jaarthema OPEN HUIS moesten de kinderen via een fotospeurtocht
bij huizen gaan aanbellen. De kinderen moesten goed zoeken want op de
foto was maar een klein gedeelte van het huis of de tuin te zien. Hadden
zij het goede huis dan mochten ze aanbellen en moesten ze een vraag
stellen als die met het goede antwoord beantwoord werd wisten ze dat ze
goed zaten en kregen ze een letter. 
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De kinderen hebben goed moeten zoeken voor het goede huis en de
begeleiders moesten ook goed kaart lezen om de juiste route te vinden.
Aan het einde hadden de kinderen alle letters en daarmee konden zij het
woord OPEN-HUIS! maken. Daarna hebben we genoten van de frieten,
frikandellen, kroketten met iedereen. 
Het was een zeer geslaagde middag en we willen alle mensen bedanken
die dit mogelijk gemaakt hebben, en hebben zin in het nieuwe seizoen van
de CJO. 
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Crèche 
1/10: Karin & Julia
8/10: Ingrid 

15/10: Esther van Driel
22/10: Bas & Joelle
29/10: Ingrid 
5/11: Bep 
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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.



Van de scriba - Het startschot is gegeven 
We zijn weer onderweg! Het startweekend zit er al weer op met de vele 
activiteiten voor de jeugd op zaterdag en de gezamenlijke maaltijd waar
ook veel gemeenteleden aan deelnamen. 
Startweekend is traditiegetrouw het begin van al het jeugdwerk en de
clubs in het bijzonder maar eigenlijk voor de gehele PGO. 
Omdat het op de zaterdag nou niet bepaald nazomerweer was, moest er
binnen gegeten worden, dus de hele kerkzaal omgebouwd tot één grote
eetzaal! Daar hebben uiteindelijk ca. 150 mensen (!) gezamenlijk aan de
vele tafels gegeten. Van heel jong tot mensen met een respectabele hoge
leeftijd, aten zij met veel plezier van het heerlijke eten. Salades, saté er
heerlijke boerenpatat stonden op het menu en afgesloten met een heerlijk
handgeschept ijsje uit een echte ijscokar. 
Het was letterlijk een oorverdovend succes. Geweldig en prima geregeld
door de vele vrijwilligers van het jeugdwerk. Complimenten en een heuse
pluim voor hen. Het was ook heel fijn om bij de startdienst te zijn ditmaal
ondersteund door 4TUNE uit Sliedrecht. 
Met vlotte hedendaagse muziek zorgden zij samen met Barbara Broeren
voor een mooi begin van het nieuwe kerkelijke seizoen. 
In de week voor het startweekend is ook de eerste kerkenraadsvergadering
van het nieuwe seizoen geweest. De samenstelling was dit keer iets anders
dan anders. Zoals u al wist is ds. Helene Perfors voorlopig onze consulent,
dit heeft uiteraard te maken met de arbeidsongeschiktheid van ds. Nita
v.d. Horst. Daarnaast hadden we ditmaal een nieuwe notulist: Marijke
Wapenaar uit Rockanje heeft de taak van Miranda Göbel overgenomen.
Wij zijn dankbaar, dat Miranda die taak het afgelopen seizoen heeft ver-
vuld en evenzo zijn wij blij dat Marijke ons team wil helpen door die rol van
Miranda over te nemen. Daarnaast was het voor een aantal mensen de
laatste kerkenraadsvergadering. Maar liefst 6 mensen nemen afscheid 
en gelukkig mogen we 3 nieuwe mensen welkom heten in de dienst van
zondag 15 oktober. 
Afscheid nemen we van: 
Hans Hoedemaker, Elly van der Hoek en Trudy van Noordt als diakenen,
Johan Griffioen en Hans van Driel als ouderling/kerkrentmeester en 
Jan Varekamp als jeugdouderling. 
Wij zijn erg dankbaar voor hun inzet als ambtsdragers in de afgelopen jaren!
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Nieuwe ambtsdragers: 
Gelukkig zijn er ook een aantal mensen bereid gevonden om een aantal
openvallende plekken als ambtsdrager in te vullen dat zijn: 
Els v.d. Berg-van Hazel en Joke Kruik-van Roon als diaken en Bart van der
Reijden als ouderling/kerkrentmeester. 
We kijken uit naar een goede samenwerking in een fijn kerkenraadsteam
en wensen jullie Gods zegen daarbij.
Nog meer goed nieuws: Els Groeneveldt - de Vos is met ingang van heden
aan het pastorale team toegevoegd. Wij zijn erg blij dat Els bereid is om
het pastorale team te ondersteunen, een meer dan welkome uitbreiding!

Gastpredikanten
Omdat het herstel van ds. Nita v.d. Horst nog wel enige tijd kan duren 
hebben wij ook voor het 4e kwartaal naar vervangende voorgangers
gezocht en gelukkig zijn we er daarin geslaagd dit dankzij de hulp en
medewerking van gastpredikanten en één kerkelijk werker. Wij zijn blij dat
daarmee de diensten t/m 31 december zijn ingevuld. 
Voor het pastorale team zijn het ook spannende tijden. Zonder onze vaste
predikant ontstaat namelijk een bijzondere situatie zeker in het geval met
ernstige ziekte of overlijden. 
Gelukkig hebben we naast Barbara Broeren, ook ds. Helene Perfors en 
ds. Anke Dekker bereid gevonden stand-by te staan, indien dit soort 
ernstige situaties in onze gemeente voordoen. 
Barbara Broeren ondersteunt zoals gezegd het pastorale team. Helaas is
het aantal uur per week dat Barbara beschikbaar is voor de PGO terug-
gebracht naar 8 uur dit vanwege studie. In de kerkenraadsvergadering
van september is het nieuwe werkplan van Barbara voor de periode
21/8/2017 - 31/3/2018 goedgekeurd en vastgesteld. 

Nieuw beleid 
Afgelopen seizoen is er onderzocht wat er leeft of juist niet leeft in onze
gemeente. 
Zo is eerder de groep 20-40 benaderd en afgelopen seizoen was de focus
gericht op de leeftijdsgroep tussen 40 en 65 jaar. Uit de vele gesprekken
kwam uiteindelijk een beeld. Waarbij duidelijk was dat wij als gemeente
ons niet in alles kunnen vinden, dat we soms (of vaak) iets missen of 
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spreken zaken ons niet of onvoldoende aan. Vanuit het onderzoek 40-65
jaar is een aanbevelingsplan aan de kerkenraad aangeboden. De uit-
komst van het onderzoek en de aanbevelingen die daarin worden gedaan,
worden door de kerkenraad als belangrijke punten meegenomen in een
te voeren beleid voor de nabije en verdere toekomst van onze gemeente. 
Wat willen we met het onderzoek en de aanbevelingen gaan doen? 
Jan de Rijke, onze voorzitter lichtte in het vorige kerkblad al een tipje van
de sluier op. Eerder was al duidelijk en had ook ds. Nita v.d. Horst al aan-
gegeven dat er meer werk in onze gemeente ligt dan wat 1 predikant aankan. 
De ziekte en het langdurige herstel van Nita vraagt om geduld en maakt
de situatie nijpender, daarom gaat de kerkenraad op korte termijn 2 opties
bestuderen en mogelijk in gang zetten: 
1.  Aantrekken van een interim predikant die ons in de huidige situatie kan

bijstaan en die zich voor een belangrijk deel kan richten op hetgeen uit
het onderzoek en het rapport 40-65 als aanbevelingen zijn gedaan. 

2.  Procedure voor het aantrekken van een 2e predikant in gang zetten,
een beroepingscommissie samenstellen die de opdracht krijgt op zoek
te gaan naar een nieuwe predikant. 

In het vorige kerkblad hield de voorzitter nog een slag om de arm omdat
toen nog onzeker was of wij als gemeente (financiële) toestemming 
zouden krijgen om een dergelijk traject te starten. 
Begin september is er een gesprek geweest met dhr. Oosterwijk van het
RCBB (Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken) in Zuid-
Holland. De uitkomst is positief en daarom krijgen wij toestemming om een
2e predikant aan te trekken! 
Duidelijk is wel dat de kerkenraad hiermee een boost wil geven, aan wat
wij als gemeente met elkaar beleven en hopen daarbij op uw steun en 
support. Er is nog veel werk te doen en dat met een krimpende kerkenraad.
Veel mensen hebben de afgelopen tijd waarin wij op zoek gingen naar
nieuwe ambtsdragers hun bereidheid getoond wel te willen helpen bij 
projectmatige zaken in onze gemeente. Een rol als ambtsdrager was voor
veel mensen net iets teveel maar ik hoop dat wij de komende maanden
wel een beroep op u mogen doen als we de plannen uit gaan werken en
invulling daaraan gaan geven. 

Met vriendelijke groet, 
Jan Herlaar (scriba) 
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In memoriam: 

Willemijntje (Wil) Stolk - van Gijzen

geboren 13 april 1946 - overleden 15 augustus 2017

Wil werd 71 jaar geleden geboren in een eenvoudig 
arbeidersgezin. Ze ging naar de ULO en had meteen een baantje als
typiste. Daarna was Wil, tot haar 22e, assistente bij een verzekeringsbedrijf.
In 1968 was er een ontploffing bij Shell en door het afbranden moesten alle
verzekeringspolissen overgesloten worden. De assuradeuren konden de
drukte niet aan. Wil werd gevraagd om mee naar de beurs te gaan. Ze
moest dan wel een mantelpakje aan. Dat had ze wel, maar droeg ze nooit. 
Na haar huwelijk met Huib wilde ze niet alleen tuindersvrouw zijn en ging
Wil typeles geven. In het tuindersbedrijf werkte je, als vrouw, voltijds mee.
Maar Huib en Wil wisten wat ze aan elkaar hadden en het werken was
geen probleem. 
Huib en Wil kregen twee kinderen, zoon Erik en dochter Sandra. 
Na het volgen van een catechetenopleiding, gaf Wil 15 jaar godsdienst
lessen in Oostvoorne en Rockanje. Wil ging daarna theologie studeren, de
HBO opleiding, omdat ze praktisch wilde blijven. Tegelijk met dochter
Sandra, die haar PABO examen deed, studeerde Wil af. Ze ging pastoraal
werk doen in Maassluis en later werd ze daar geestelijk verzorgster. Omdat
de zomervakantie gelijk viel met de piek in het tuinderswerk, kon Wil tijdens
haar vrije weken in de tuinderij mee aanpoten. 
Na haar pensionering werd er door de Protestantse Gemeente Tinte een
beroep gedaan om als kerkelijk werker invulling te geven aan het 
pastoraat. Dit heeft ze met hart en ziel gedaan. 
Wil voelde zich in haar leven gedragen en de woorden van Psalm 139,
nieuwe berijming, zijn heel belangrijk geweest in haar leven. “Heer die mij
ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken.” Wil wist van God wiens
naam betekent “Ik zal erbij zijn”. Wil ging met de tekst uit de Psalm en God
op weg. Dit was haar drijfveer, ook als de last te zwaar leek. “Geloven is
geloven dat God de mensen vasthoudt; ook al kan hij ze niet behoeden
voor de verschrikkelijke dingen in het leven.” En Wil heeft zware gebeurte-
nissen meegemaakt. Zoon Erik die op jonge leeftijd overleed. De zorg voor
Huib, die ziek werd en overleed. Al ging het niet allemaal vanzelf, Wil kon
blijven vertrouwen. Dankbaar was ze voor de liefde en goede contacten in
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haar leven, haar kinderen en kleinkinderen, goede vriend Koos; familie en
iedereen die op haar pad kwam. 

30 April stond Wil voor het laatst op de kansel van de Dorpskerk. De dienst
was goed en ze kreeg veel positieve reacties. Wil zei hier later over “Het
voelt voor mij als een soort van goed afscheid”. Half juni kreeg ik van Wil
het bericht dat ze ongeneeslijk ziek was. Tijdens de weeksluiting van 28 juli
in de Leemgaarde had ze graag nog een keer voorgegaan. Helaas lukte
dit niet meer. Ik schreef haar een kaartje met de Zegenbede van St. Patrick
(An lrish Blessing) en wees speciaal op de laatste regel “May God hold you
in the palm of his hand”. Haar reactie “Dank je wel voor je zegenbede. Dat
voelt goed.” Wil was realistisch en gebruikte haar laatste tijd op aarde op
een bijzonder positieve manier. 

Tijdens de uitvaartdienst hoorde we het lied “Laat me ... mijn eigen gang
maar gaan. Zo heb ik het altijd gedaan”. Voor Wil is het goed uitgepakt
dat ze haar eigen weg kon gaan. Ze ging op weg naar onbekende verten,
de volkomen vrijheid tegemoet. Wil is nu opgenomen in een groter geheel
dat we niet kunnen bevatten, maar waar het goed is. Gedragen, gekend
en in de ruimte gezet, in leven en in sterven. Vol vertrouwen en met de tekst
die op haar rouwkaart stond “Op Weg “JHWH” - Ik zal erbij zijn”. 
Naast lid van onze gemeente en haar werkzaamheden in Tinte heeft Wil
ook voor de Protestantse Gemeente in Oostvoorne veel betekend. Met
enige regelmaat ging ze voor tijdens de kerkdienst en de weeksluitingen in
de Leemgaarde. Ze leidde groothuisbezoeken, leeskringen tijdens het 
winterwerk en draaide mee in het groepje personen die de gespreks-
middagen in de Leemgaarde organiseerde. Enthousiast gaf ze, in de
Herberg, een lezing over haar reis naar het Grieks orthodox paasfeest. We
zijn dankbaar voor alles wat ze heeft gedaan.

Laten we erop vertrouwen dat Wil zich geborgen weet in Gods liefde. Dit
vertrouwen wensen we ook haar kinderen en kleinkinderen toe. 

Namens het pastorale team, Liesbeth van Wijnen
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Pastoraal team 
Stelt u een pastoraal bezoek op prijs? 
Neem dan gerust contact met ons op.

In verband met de gezondheid van de predikant kunt u voor een pastoraal
gesprek rechtstreeks contact opnemen met één van de leden van het 
pastorale team.

Ouderling Ate v.d. Kooi, tel. 48 41 82 
Ouderling Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78 
Pastoraal werker Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26 
Pastoraal werker Els Groeneveldt, tel. 48 50 75 
Kerkelijk werker Barbara Broeren, tel. 06 3074 6599 
Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79 (nieuw ingekomen leden) 
Of per e-mail via pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl 

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood
Zaterdag 7 oktober vindt weer de jaarlijkse kledinginzameling plaats. 
Sam’s kledingactie is blij met uw goede, nog draagbare kleding, 
schoenen en huishoudtextiel, graag verpakt in gesloten plastic zakken. De
Dorpskerk is het inleverpunt en zal van 10.00 uur tot 12.00 uur geopend zijn. 
Dit najaar gaat de opbrengst van de ingezamelde kleding naar een bijzonder
project waannee de slachtoffers van de hongersnood in Zuid-Soedan
geholpen worden. In samenwerking met Hulporganisatie Cordaid zullen
bijna 4000 gezinnen een hulppakket ontvangen. Zo’n pakket bevat vissers-
materiaal, gereedschappen en zaden, zodat gezinnen zelf weer voor hun
voedselvoorziening kunnen zorgen. De verwachting is dat op termijn meer
dan 11000 mensen profiteren van deze vorm van hulp. 
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. 

Commissie Kerk in Actie
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Collecten augustus
datum            doel                                                     totaal   
6-8-2017        Diaconie                                              €        91,05   

                       Kerk                                                      €        79,25   
                       Pastoraat                                             €        79,50   
13-8-2017        Diaconie                                              €        71,00   
                       Kerk                                                      €        52,00   
                       Zending                                                €        77,66   
20-8-2017:       Diaconie/ Duinzilt                                €      118,85   
                       Kerk                                                      €        91,87   
                       Pastoraat                                             €      105,85   
27-08-2017      Diaconie                                              €      111,62   
                       Kerk                                                      €        79,00   
                      Koopvaardij ds. H. Perfors                  €      171,80   

                       Leemgaarde                                       €      103,46 

                       Totaal                                                   €   1.232,91
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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. 



Ledenadministratie 
Overleden 
Op 15-8-2017 mw. W. Stolk-van Gijzen, Patrijzenlaan 266, geb. 13-04-1946

Verhuisd 
Mw. E.J.C. Appels en mw. B.A.A. Trachsler, van Kievitslaan 11 naar 
Vr. Machteldweg 28
Dhr. M. Tuk, van Hoogaars 58 Brielle naar Waterschip 1 Brielle 
Mw. S. van den Ende, van Slotlaan 118 naar Patrijzenlaan 9 
Dhr. en mw. Visser, van Slotlaan 56 naar Patrijzenlaan 23 
Dhr. A. Kruithof, van Patrijzenlaan 44 naar Zandweg 49b 
Mw. L. Braber en dhr. D.X. Slabbekoorn, van Molenweg 13 naar
Gravenlaan 25

Vertrokken 
Dhr. A. P. Voogt, van Houtsniplaan 13 naar Brielle 
Mw. N.G. de Bruin-van der Voorde, van v.d. Meerweg 2 naar Nunspeet 

Bijbel lezen met Joodse oren en ogen 

Wat? 
“De Bijbel is niet te verstaan zonder de Joodse
context. Welke is die dan? 
We maken kennis met de Midrasj, de Misjna en
de Talmoed waarin de verhalen en discussies
staan opgetekend van Joodse Rabbijnen. 
Het zal blijken dat bepaalde verhalen en passages in het Nieuwe
Testament wellicht beter verstaanbaar worden. 
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de uitlegkunde van de Bijbel en
parels wil ontdekken in Bijbelse verhalen.
Ds. Leendert Jan Lingen verzorgt een boeiende avond over dit thema. 

Waar en wanneer? 
Donderdag 5 oktober 20.00 uur (inloop 19.45 uur) in de consistorie van de
kerk. 
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De Herberg zondag 15 oktober weer open! 
Zondagmiddag 15 oktober vanaf 15.00 uur (tot ongeveer 17.00 uur) is de
Herberg weer geopend in de Dorpskerk. U bent van harte welkom, wij 
zorgen ervoor dat de koffie en thee klaar staat. 

Annie van Maanen, Anneke Poldervaart
en Liesbeth van Wijnen 

Herdenking deportatie Joodse medeburgers 
Zondagmiddag 29 oktober om 14.00 uur is de jaarlijkse herdenkingsbijeen-
komst in de voormalige synagoge van Brielle.
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Joodse families van Voorne-Putten
werden gedeporteerd. 
Tijdens die bijeenkomst worden de namen genoemd van de 45 Joden die
in 1942 van Voorne-Putten werden weggehaald en vermoord, waaronder
ook de families Wessels en Van Dijk uit Oostvoorne. Er wordt iets over de
families verteld en hun namen worden genoemd.
Na het noemen van de naam is er gelegenheid dat iemand van de aan-
wezigen een kaarsje aansteekt.
Vijf en veertig kaarsjes. 
Voor ieder van hen zijn ook Stolpersteine gelegd. Vijf en veertig stenen: 
21 in Brielle, 6 in Oostvoorne, 1 in Hellevoetsluis, 3 in Heenvliet, 5 in
Spijkenisse en 9 in Zuidland.
Medewerking: Mannenkoor Nieuwerkerk. Zij zingen liederen die eeuwen-
lang en ook nu worden gezongen in de synagoge.
Adres: Turfkade 16 Brielle. 
Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. 
Inlichtingen: Riet de Leeuw van Weenen tel. 452895 

PCOB afdeling Westvoorne
Gezellige bijeenkomst PCOB leden 
Op woensdag, 11 oktober houden we weer onze
jaarlijkse spelletjesmiddag. 
Er is weer van alles te beleven op het gebied van
spelletjes en uiteraard ontbreekt de bingo niet met leuke prijsjes.
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U kunt inlopen vanaf 13.30 uur en na de koffie/ thee starten we om 
14.00 uur. 
De locatie is in de Welkomkerk. 
Ook aspirant-leden zijn natuurlijk van harte welkom.
Als bijdrage in de kosten laten we het ‘lief-en leedbusje’ rondgaan. 
Mocht u vervoersproblemen hebben.... even bellen. 
Voor Rockanje en Tinte: Harry Luijendijk, tel. 401915 
Voor Oostvoorne: Henk Otten, tel. 483898. 
Tot ziens op 11 oktober! 

Tineke Vriend, 
Secr. PCOB Westvoorne

Data om te onthouden 
-  Elke woensdagochtend is er inloopochtend in de

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

de Leemgaarde. Zaal de Langedam. 
-  Donderdag 5 oktober. Bijbel lezen met Joodse oren en ogen. Consistorie

Dorpskerk. Aanvang 20.00 uur. 
-  Woensdag 11 oktober PCOB. Welkomkerk in Rockanje. Aanvang 13.30

uur 
-  Zondag 15 oktober Herberg. Consistorie Dorpskerk. Aanvang 15.00 uur

tot ong. 17.00 uur. 
-  Dinsdag 24 oktober. Redactievergadering aanvang 16.00 uur 
-  Dinsdag 31 oktober. Reformatiedag. Consistorie Dorpskerk. Van 19.30 tot

21.45 uur. 
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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.



Pastoraal team 
Stelt u een pastoraal bezoek op prijs? Neem dan gerust contact met
ons op.

In verband met de gezondheid van de predikant kunt u voor een 
pastoraal gesprek rechtstreeks contact opnemen met één van de
leden van het pastorale team.

Ouderling Ate v.d. Kooi, tel. 48 41 82 
Ouderling Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78 
Pastoraal werker Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26 
Pastoraal werker Els Groeneveldt, tel. 48 50 75 
Kerkelijk werker Barbara Broeren, tel. 06 3074 6599 
Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79 (nieuw ingekomen leden) 

Of per e-mail via pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl 
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Kopij 
De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 
23 oktober 2017 tot uiterlijk 22.00 uur voor het 
nummer dat in de week van 4 november 2017 zal 
verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:
Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Brielle of
Cobi Ruigrok, Schepenenweg 17
of per e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl

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


