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Deel in mijn vreugde

kostbare munt, 
laat je niet begraven 

spoel het aardedonker van je af. 

samen worden we 
tot één lichaam omgesmolten,

groter dan de som van onze delen. 

het licht geeft groei en leven, 
het donker knelt de ledematen af. 

deel in mijn vreugde, zegt de landheer:
laat de talenten glanzen in mijn hand.

Hester van Beers / Talenten Consulent 
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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 5 november 
7e zondag van de herfst (groen)
Mw. A. Klavers, Spijkenisse
Collecte: Diaconie, Kerk en
Najaarszendingsweek

Zondag 12 november
8e zondag van de herfst (groen)
Ds. H. Perfors
Dienst van Schrift en Tafel
Collecte: Avondmaalsproject, Kerk,
Binnenlands diaconaat

Zondag 19 november 
9e zondag van de herfst (groen)
Ds. H. Perfors
Collecte: Diaconie, Kerk en Pastoraat

Zondag 26 november
Laatste zondag kerkelijk jaar (wit)
Gedachtenisdienst
m.m.v. de cantorij
Ds. H. Perfors
Collecte: Diaconie, Kerk en Pastoraat

Zondag 3 december
1e zondag van Advent
Dienst voor Jong en Oud
Ds. P. Schelling
Collecte: Diaconie, Kerk,
Missionair Werk en Kerkgroei

Zondag 10 december 
2e zondag van Advent
Ds. P. Schelling
Collecte: Diaconie, Kerk, Landelijk
Pastoraat

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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Één lichaam: een hoofd, ledematen en
gewrichtsbanden 

Iedereen heeft gaven en talenten gekregen. Iedereen!
Gelukkig zien we dat ook om ons heen: de kerk kent vele vrijwilli-
gers die die talenten inzetten of ingezet hebben. Van de kringloop-
winkel tot de kerkenraad en van het jeugdwerk tot het ouderen-
werk. Sterker nog: “In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk,
ten bate van de gemeente” (1 Kor. 12:7). Elke gelovige ontvangt
van Christus een gave. Niemand wordt overgeslagen. Niemand
kan niets. En niemand kan alles. Samenwerking is dus van groot
belang: iedereen doet mee. 

Paulus vergelijkt de gemeente van Christus (de kerk) met een
lichaam. Een lichaam bestaat uit veel verschillende delen: armen,
knieën, tenen. AI die delen samen vormen één lichaam. Als je één
van die delen mist of het functioneert niet goed, dan voel je je 
letterlijk gehandicapt! Paulus licht er twee onderdelen in het
bijzonder uit. “Vanuit het hoofd [Christus] krijgt het lichaam
samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door
alle gewrichtsbanden.” (Ef. 4:16)

Het hoofd van het lichaam is Jezus Christus, Hij is het hoofd van de
gemeente. De kerk is dus geen gebouw of instituut met de naam
‘kerk’. De kerk is een groep mensen bij elkaar, met Jezus aan het
hoofd. Ten diepste heeft Hij de leiding. 
Maar de gewrichtsbanden zijn ook belangrijk. Die ondersteunen
het lichaam, oftewel: stellen de gelovigen in staat om hun werk te
kunnen doen. Die gewrichtsbanden houden het lichaam bij
elkaar. In de kerkenraadsvergadering van oktober zagen we dat
de kerkenraad een stukje van die rol op zich kan nemen: kijken
wat er nodig is om de gemeente te ondersteunen. Maar misschien
kun je die gewrichtsbanden ook wel vergelijken met ‘liefde’. Liefde
voor God en voor elkaar is het enige dat genoeg kracht heeft om
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de gemeenteleden bij elkaar te houden. 

Een pittige opdracht: kunnen we dat wel? Wel als we die liefde als
een jas aantrekken, want: “dat is de band die u tot een volmaakte
eenheid maakt” (Kol 3:14). Eenheid is echter iets anders dan het
altijd over alles eens zijn. Verscheidenheid is geen bedreiging van
de eenheid, maar een bevestiging van al die verschillende gaven
en talenten die een ieder heeft. Zoals een lichaam ook uit 
verschillende ledematen bestaat. 
Dus aan de slag maar, want: 
“God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats-
gegeven“ (1 Kor. 12:28a). 
Maar Paulus zegt er ook bij dat de weg van de liefde boven alles
staat. Dat zou onze eerste prioriteit moeten hebben: welke plaats
je ook hebt in de gemeente. 
Ik kan dus niet anders dan u en jou veel liefde toewensen in de
komende tijd. 

Hartelijke groet, Barbara Broeren (kerkelijk werker) 
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Crèche
5/11          Bep

12/11          Anita & Julia
19/11          Charlotte
26/11          Helma
3/12          Esther Verdoorn

10/12          Karin

Tienerkerk
De tienerkerk is elke tweede zondag van de maand en wordt met veel 
plezier begeleid door ons; Liesanne de Rijke en Annette Maassen. Wij 
bereiden samen de dienst voor, sturen een paar dagen van te voren een
aankondiging per e-mail naar de ouders en op de zaterdag ervoor geven
we de tieners nog even een herinnering en vragen hen zo nodig iets mee
te nemen. Dat is meestal hun mobiele telefoon, omdat er altijd wel een
digitale activiteit is.
Er is nu twee keer tienerkerk geweest. Twee keer hadden we een volle
groep met 10 kinderen. Ze zijn tussen de 11 en 14 jaar en de verhouding
jongens en meisjes is in harmonie. 
Elk jaar collecteren we voor een goed doel. Dit jaar is er unaniem gekozen
voor KIKA.

We vinden het leuk om jullie op de hoogte te houden wat er in een tiener-
dienst gebeurd. Over welke thema’s het gaat, welke lezingen we daarbij
gebruiken en hoe we dat vorm geven met activiteiten. Het gaat om een
impressie, want er gebeurd best veel in een uur.
Voordat we de kaars aansteken is er eerst bijgekletst met een kopje thee,
glaasje sap en een koek. We hebben er dit jaar voor gekozen om zowel het
drempelgebed als de zegen elke keer hetzelfde te laten zijn. Het is goed
om een vast ritueel te hebben. De lezingen en het gebed zijn elke maand

Rond de Kerkdiensten

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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anders. De eerste keer
ging het over; Reizen.
Jouw reizen, de reizen
van Paulus en de reizen
van Floortje Dessing. 
De zomervakantie was
voorbij, de kinderen zijn
misschien op vakantie
geweest en ze zijn
begonnen aan een
nieuw schooljaar.
Sommige een groep
hoger, anderen naar een hele nieuwe school. (Dat is heel 
spannend. Soms kan je te voet naar school, soms is dat te ver weg). Paulus
reisde te voet (misschien soms op een ezelkar) het hele Middellandse zee-
gebied door om het evangelie te verkondigen, om mensen over God en
Jezus te leren. Floortje Dessing reist (vaak met het vliegtuig) de wereld over
om mensen een kijkje te geven in het leven op plekken ver van ons huis.
En om te leren hoe je samen met de natuur en weinig luxe een goed leven
kan hebben. 
God reist mee. Of dat zo’n 2000 jaar geleden met Paulus was, met Floortje
naar het eind van de wereld, of met jou op vakantie of naar school. 

Lezingen; Psalm 119 vers 40 en Handelingen 13 t/m 28 verschillende verzen 
Een activiteit die we o.a. deden; In groepjes van 4 op een groot flap-over-
vel een gezamenlijke plattegrond maken van ieders dagelijkse reis van
huis naar school. Dat was niet makkelijk, want hoe maak je één platte-
grond van een bus en fietsreis naar het Helinium en Jacob van Liesvelt in
Hellevoetsluis, een fietsreis naar het Maerland in Brielle en een voettocht
van je huis naar de CNS??? Het is ze allemaal heel goed gelukt.
De tweede keer ging het over; Macht hebben, elkaar uitdagen of elkaar
verkeerd begrijpen, doen wat een ander zegt of toch kiezen voor iets
anders. Welke rol speelt social media in conflicten. En kan elkaar niet
begrijpen de wereldvrede in gevaar brengen. Hoe gaan Donald Trump en
Kim Jung Un om met uitdagingen en hoe pakte David en Saul het aan. 

Rond de Kerkdiensten
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Lezingen; 1 Samuel 24 en Spreuken, Jacobus en Efeziërs. 
Activiteiten; onder anderen gesproken over ruzie zoeken n.a.v. teksten uit
de Bijbel i.r.t. de actualiteit, social media en eigen voorbeelden. En daarna
de groep in tweeën verdeeld. Elke groep moest een brug bouwen (over-
brugging 50 cm) m.b.v. 100 satéprikkers en meer dan 100 piepschuim
blokjes. De samenwerking verliep goed en er zijn twee hele mooie en 
stevige bruggen gebouwd.
Daar kunnen velen een voorbeeld aan nemen.

Rond de Kerkdiensten



Pastoraal Nieuws
Van de scriba - Herfst, wintertijd en alles daaromheen 

De herfst begon dit jaar al vroeg zou je wel denken. Of het nou restanten
van tropische stormen zijn of niet het weer was goed, en dan met name
voor de watermeloenen moet je maar denken! 

Kerkenraad nieuwe samenstelling 
De bevestigingsdienst was op 15 oktober vaak een plichtmatige dienst
maar eerlijk gezegd was het een feestelijke dienst met daarbij de prima
bijdrage van de cantorij. Dit jaar moesten we noodgedwongen een gast-
predikant uitnodigen voor deze dienst maar ook dat verliep uitstekend.
Onze voorzitter, Jan de Rijke, nam in de dienst op gepaste wijze afscheid
namens de gehele gemeente van de ‘vertrekkende’ ambtsdragers.
Prachtige bossen bloemen werden daarbij uitgedeeld als dank voor de
inzet van een ieder. Elly v.d. Hoek, Trudy van Noordt en Hans Hoedemaker
als diakenen, Johan Griffioen en Hans van Driel als ouderling-kerkrent-
meester en Jan Varekamp (kon er helaas niet bij zijn) werden heel hartelijk
bedankt voor de inzet, die zij elk op hun eigen wijze gedurende meerdere
jaren voor de gemeente hebben getoond. 
De nieuwe mensen: Els v.d. Berg, Joke Kruik en Bart v.d. Reijden werden in
de dienst bevestigd en daarbij toonde en bevestigde de gemeente ook
haar vertrouwen en steun aan hen. 
De eerste kerkenraadsvergadering was 18 oktober en gelijk bleek wel dat
de groep een stuk kleiner is. Er waren wel wat afwezigen, maar toch het is
heel duidelijk dat het groepje klein is. Een echt gemis daarbij is een 
vertegenwoordiger vanuit de jeugd. Het tot op heden niet in kunnen vullen
van deze rol is een echt gemis en Oostvoorne onwaardig! 
Het is inmiddels haast tot in den treure gecommuniceerd en ook hebben
we daarbij een fors aantal mensen die wij geschikt achtten voor deze rol
direct benaderd maar helaas is er tot op heden HELEMAAL NIEMAND die
bereid is invulling te geven aan deze rol. 
Ik probeer het toch nog maar 1 keer tenslotte weet je maar nooit en is het
eerder dit jaar voor andere rollen en functies ook een paar keer gelukt. 
Twijfel je of het iets voor jou is of twijfel je of je wel voldoende tijd hebt om
deze job in te vullen? Wil je er eens met ons over van gedachten wisselen
zonder direct vastgepind te worden ... gewoon ons even aanschieten hetzij
na een dienst of bel of mail ons even. Mensen die alleen al de moeite wil-
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len nemen om er serieus over na te denken ...... dat is toch zeker het 
minste wat moet kunnen? We hopen echt op een dergelijk ‘wonder’! 

Moderamen 
Veel minder belangrijk dan het bovenstaande stuk en dan met name de
oproep voor een jeugdouderling, is het feit dat we in de afgelopen kerken-
raadsvergadering weer een nieuw moderamen hebben gekozen, het zijn:
Jan de Rijke (vz), Jan Herlaar (scriba), Frans Worst (diaconie), Bart v.d.
Reijden (vz. CvK), Maartje Bergwerff (ouderling-pastoraat) en Helene
Perfors (consulent-predikant). Zoals gezegd neemt Helene tijdelijk de rol
van predikant in zowel de kerkenraad als het moderamen waar.

En nu maar hopen op reacties en ..... op een mooi najaar of wordt het een
vroege winter? 
Tegen de tijd dat dit stukje in het kerkblad staat en u dit leest, hebben we
al onze klokken weer een uurtje terug moeten zetten. 
Het was wel weer een lekker lang weekend vond u ook niet? 

Met vriendelijke groet,
Jan Herlaar (scriba) 

De dienst van de tafel 
In onze kerken vieren we de “Dienst van de Tafel”, het Avondmaal. Voor
veel mensen is dat een bijzondere gebeurtenis, anderen weten eigenlijk
niet goed wat ze er mee aan moeten. In de komende kerkbladen willen
Barbara Broeren en ondergetekende wat dieper op het Avondmaal
ingaan.
Deze eerste aflevering is bedoeld om wat achtergrond te geven: waarom
vieren we eigenlijk Avondmaal en wat is de betekenis van de aparte
onderdelen. In de ene gemeente liggen de accenten net wat anders dan
in de andere, maar ik ga hier uit van de meest gangbare liturgie. (En laat u
zich niet afschrikken door de termen die gebruikt worden.) 

Van de beker heet het: “Zo dikwijls gij die drinkt” (I Kor. 11:25). Het is duidelijk
vanuit het Nieuwe Testament en vanuit de traditie van de vroege kerk, dat
men elke zondag gezamenlijk de maaltijd viert.
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De eeuwen door is dat veranderd.
Om een lang verhaal kort te maken: vanuit de calvinistische traditie ‘won’
de gewoonte om zo’n keer of vier per jaar het Avondmaal te vieren. In de
negentiende en twintigste eeuw werd dit zelfs vaak beperkt tot eenmaal
per jaar op Goede Vrijdag.

Daarbij kwam ook de gewoonte van een diepgewortelde avondmaals-
mijding: niet aangaan, want het avondmaal zou alleen bestemd zijn voor
bekeerden.
Misschien kennen de ouderen de uitdrukking nog: men zou zichzelf “oor-
deel eten en drinken”. Dus van te voren moest je wel heel zeker zijn of je
wel waardig was om mee te doen. Dit zelfonderzoek kwam op met de
Renaissance, toen de mens zichzelf als een individu ging ervaren, als een
’ik’ voor God. De zelfbeproeving ging in het middelpunt staan. Men moest
door diepe diepten heen voordat men de geestelijke staat bereikte om
met Christus verenigd te worden.

Echter: alles in 1 Kor. 11 wijst erop dat men de zelfbeproeving moet zien in
de gemeenschappelijke en sociale context. Gemeenschappelijk, omdat
het gaat om het lichaam van Christus, de gemeente van God, die zich
onderscheiden moet.
En sociaal, dat je de behoeftigen niet beschaamt en de gemeente niet
minacht. Dus niks naar en zondig en een zwaar geweten. Je mag vieren
en jezelf op een goede manier onderscheiden, juist als gemeente van
Christus. 

De onderdelen van de avondmaalsviering 
Het avondmaal begint eigenlijk al met de inzameling van de gaven en de
voorbeden. Dan volgt de nodiging, om Gods aanbod toch vooral niet af
te slaan. Na de nodiging komt de beurtspraak, waarbij de voorganger
begint met: “De Heer zal bij u zijn!” en de gemeente antwoordt met: “De
Heer zal u bewaren”. Dat we weten dat het ons past om de Heer te danken.
Dan komt de zgn. prefatie. (Wederom mijn excuses voor het jargon, maar
de prefatie is een gebed.) We vragen daarin God niet alleen om een
zegen, wij zegenen Hem hier ook, in de dank om zijn daden. Het is hier de
plaats om de Heer te prijzen voor zijn daden; de schepping, de verlossing
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van zijn volk, het perspectief van het beloofde land. De tekst van deze 
prefatie wisselt volgens het kerkelijk jaar. 

In Egypte is men rond het jaar 350 begonnen om de komst van de Koning
in het midden van zijn gemeente te vieren met het Sanctus en het
Benedictus. Vandaaruit is het een vast bestanddeel geworden in de 
oosterse en westerse liturgie van de grote dankzegging. 
Sanctus: De engelen zingen God toe: Heilig, heilig, heilig, de Here der heer-
scharen, de ganse aarde is vol van zijn heerlijkheid (Jes. 6:3). Net als bij de
engelen in de kerstnacht, nemen wij ook hier deze engelenzang over. 
Benedictus: Het is de Heer, die zijn intocht houdt, die komt om de aarde te
richten (Ps. 24). Zo roepen we: Och Heer, geef toch heil (Hosanna)
Gezegend hij die komt in de Naam van de Heer (ps. 118). God is ons 
reddend nabij, wat zich openbaart in de komst van Zijn Zoon. 

In het volgende gebedsgedeelte worden de verschillende aspecten van
het heil in Christus belicht.
Het gebed laat zien hoe God zelf de mensen in verdrukking nabij wil zijn.
Het loopt uit op de woorden: “... die in de nacht dat Hij werd overgeleverd,
het brood nam in zijn handen, de dankzegging uitsprak, het brak en zei:
Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u; doet dit tot mijn gedachtenis. En
evenzo na de maaltijd, als Hij de beker genomen en gedankt had: Deze
beker is het nieuwe verbond in mijn bloed: Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt
tot mijn gedachtenis.” 

Na dit gedeelte komt het gebed om verlichting met de Heilige Geest. Deze
bede benadrukt de afhankelijkheid van de vierende gemeente van de
Trooster die ons oproept en inspireert tot deze gedachtenis. Wij maken het
sacrament niet, maar de Geest heeft het initiatief, de Geest die een is met
de Zoon en de Vader. 
Om het gedachteniskarakter van de viering te onderstrepen, spreken of
zingen we de woorden uit I Kor. 11:26: Als wij dan eten van dit brood en
drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
Maranatha! (Maranatha: “Kom Heer’ of,’ De Heer is gekomen”). Dat 
gedenken van de dood is niet om het zwaar te maken, nee, we verkondigen
hiermee juist de komst van de Levende, om het leven te omarmen, dat Hij
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aflegde om het voor ons te openen. 
Vervolgens bidden we het Onze Vader. Het is het verlangen naar Gods
komende Rijk, die bij Jezus in de hele Bergrede naar voren komt.
Dat ook wij als zijn volgelingen naar dat Rijk zullen gaan verlangen en naar
zijn gerechtigheid; dat ook wij ons radicaal gaan inzetten om naar Gods
wil te leven, en dat concreet te gaan maken in ons leven.
Vanouds wordt dit gebed door de hele gemeente gebeden.

De vredegroet: Als broeders en zusters horen wij bij elkaar, dat laten we
hiermee zien. In Nederland zijn we wat terughoudend, maar een hand-
druk, gegeven aan hen die het dichtst bij zitten of staan, is duidelijk
genoeg. Dan is het ook de bedoeling dat je elkaar van harte en met een
open blik de vrede van God toewenst. 
Terwijl het brood wordt gebroken, en de beker volgeschonken wordt, kan
door de gemeente het Agnus Dei (Lam Gods) bezongen worden. Het Lam
Gods is afkomstig van Johannes de Doper, die Jezus op zich toe ziet
komen en die Hem toeroept: “Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld
wegdraagt!”. 

De gemeenschap van brood en wijn. 
In de protestantse traditie is de viering “onder twee gedaanten” - brood en
wijn voor iedereen - gebruikelijk.
Na de gemeenschap van brood en wijn wordt een kort dankgebed uitge-
sproken, bijvoorbeeld: De dankzegging kan men ook in een lied uitzingen,
bijvoorbeeld in de lofzang van Simeon, of met psalm 103. 

De viering is nu voorbij, maar net als de Emmaüsgangers die na hun 
viering opstonden om anderen met hun verhaal te gaan dienen, gaan wij
ook niet zo maar weg. We gaan met open ogen de realiteit tegemoet,
want dat kan weer. In deze wereld, waar eens een joodse man aan het
kruis werd genageld, waar nog velen sterven, is er toch een uitzicht, is er
reden om je niet bij die dingen neer te leggen. 

Helene Perfors 
bronnen: M.A. Vrijlandt, Liturgiek 

J.P. Boendermaker, Drie maal drie is negen 
P. Oskamp, N.A. Schuman, De weg van de liturgie 
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Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood 
Tijdens de inzameling op zaterdag 7 oktober mochten er weer vele zakken
met kleding, schoenen en huishoudtextiel in ontvangst worden genomen. 
Sam’s kledingactie liet weten, dat er maar liefst 465 kilo is ingezameld en
daar zijn ze ontzettend blij mee. 
Door uw hulp zijn veel mensen voorzien van goede kleding en hebben
velen weer hoop op een betere toekomst. Zo zijn we samen goed voor
elkaar.
Hartelijk dank voor uw bijdragen! 

Commissie Kerk in Actie

Avondmaalsproject 
Dit jaar staat een buitenlands project op het program-
ma, nl. dat voor het werk van de oudste kerkgemeen-
schap ter wereld: de Kerk van Antiochië in het zo 
verscheurde Syrië. Veel steden liggen daar helemaal in
puin door de oorlog, op de tv zijn daar schokkende
beelden van te zien.
Het is duidelijk dat daardoor ook de meeste ziekenhuizen en scholen geslo-
ten zijn. Alle infrastructurele werken zoals riolering, watervoorziening en de
vuilophaaldienst, functioneren vaak nauwelijks meer. Door het toenemen-
de geweld wordt ook het werk van internationale hulpverleners steeds
moeilijker.
Daarnaast is ook de kerkgemeenschap van Antiochië niet veilig. 
Toch gaat het leven door. Want “‘wij gaan”, zeggen de kerkleden. “We
moeten blijven investeren in de toekomst”. Zo zorgen ze voor zover mogelijk
overal in Syrië voor onderdak, watervoorziening, voedsel- en hygiënische
pakketten en onderwijs voor kinderen.
De Kerk van Antiochië werkt daartoe samen met ACT Alliance, een wereld-
wijde hulporganisatie van kerken.
Samer Laham geeft leiding aan die hulporganisatie, na het Rode Kruis de
grootste in Syrië.
“Het is gevaarlijk werk”, zegt Samer. “Maar wij blijven op onze post. Er zijn
zoveel ontheemden. Wie moet hen anders hulp bieden? We moeten nu
investeren in de toekomst van ons land!” 

14

Diaconaal Nieuws



Met ons avondmaalsproject willen we het werk van de Kerk van Antiochië
steunen.
We doen toch allemaal mee? 

De diaconie

Collecten september 2017
datum       doel                                               totaal   

3/9/17     Diaconie Avondmaalsproject      €     148,25   
                  Kerk                                                 €       55,00   
                 Missionair werk & kerkgroei          €       66,85   

10/9/17     Diaconie                                         €       63,10   
                  Kerk                                                 €       63,55   
                  Jeugdwerk JOP                             €       71,70   
17/9/17     Diaconie                                         €     103,34   
                  Kerk                                                 €     102,33   
                  Pastoraat                                        €       72,85   
24/9/17     Diaconie                                         €       80,05   
                  Kerk                                                 €       70,50   
                  Pastoraat                                        €       81,30

                 Leemgaarde                                  €       93,55 

                  totaal                                              €  1.072,37
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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.

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

www.voedselbankspijkenisse.nl



Ledenadministratie 
Ingekomen als voorkeurslid 
Dhr. A.P. Voogt, Kloosterweg 54, Brielle

Verhuisd 
Mw. T. Veth-Jansen van Prinsenpad 3 Rockanje naar Patrijzenlaan 104
Dhr. D.P. Mulder van Goudhoekweg 16 naar Iepenblad 30 
Mw. A.J. Adriaanse van Zwartgatseweg 6 naar F. van Borselenweg 29
Fam. de Graaf van Noordweg 35 naar Slotlaan 30 
Dhr. R.C. Boogert van Dronten naar Kerkhoekweg 2 Tinte 

Vertrokken 
Fam. Quak, van Rialaan 39 naar Rockanje 
Dhr. M. van der Kaaij, van Aalbrechtsweg naar Brielle
Mw. A.L. Lobs-Klok, van Patrijzenlaan 114 naar Brielle 

Op weg naar Kerst 2017: feest voor iedereen! 
Vindt u het ook zo leuk als de postbode komt in december? Je hoort de
brievenbus klapperen en hoopt een hele stapel kaartjes met goede 
wensen te vinden. In deze digitale tijd is zo’n echt kaartje in de hand hart-
verwarmend. De nieuwe adventskalender geeft u de gelegenheid iedere
dag tijdens Advent iemand blij te maken met zo’n kaartje. 
Aan de hand van het thema “Kwetsbaar als een kind” is er elke dag een
bijzondere tekst met passend beeld, voor wie een moment van bezinning
of meditatie zoekt. Alle bladen van de kalender kunnen als losse kerstkaart
worden gestuurd. De adventskalender brengt u iedere dag van de
adventstijd een stapje dichter naar Kerst. De kalender is te bestellen 
à € 6,99 in de webwinkel van de Protestantse Kerk (webwinkel.pkn.nl)
(bron: Protestantse Kerk). 

Sint-Catharijne Cantorij viert jubileum met Cantorijendag en
Evensong 
De Sint-Catharijne Cantorij bestaat dit jaar 30 jaar en viert dit jubileum op
zaterdag 4 en zondag 5 november. Op zaterdag organiseert de cantorij
een Cantorijendag. De cantorijen van Hellevoetsluis en Oostvoorne oefenen
samen met de Sint-Catharijne Cantorij aan een Evensong onder leiding
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van Rinus Verhage, Elly Bakker en Aart van der Gronden tevens organist. 
De Evensong begint om 17.00 uur in de Sint Catharijnekerk. Onder andere
worden uitgevoerd het Magnificat & Nunc Dimittis van Charles Wood en
vaste gezangen voor een avondgebed volgens de Anglicaanse traditie. U
bent van harte welkom. 
De toegang is gratis met bij de uitgang een collecte. 

Winterwerk activiteiten 
De Herberg zondag 19 november weer open! 
Zondagmiddag 19 november vanaf 15.00 uur (tot ongeveer 17.00 uur) is
de Herberg weer geopend in de Dorpskerk. Dhr. Roskam is te gast. Hij
brengt oude ansichtkaarten mee met dorpstaferelen van Oostvoorne,
Tinte en Rockanje. 
U bent van harte welkom, wij zorgen ervoor dat de koffie en thee klaar
staat. 

Annie van Maanen, Anneke Poldervaart en Liesbeth van Wijnen

Gespreksavond thema
“Geloven in het leven van alledag. 
Hoe doe je dat?” 
Op een gespreksavond staan
levens- en geloofsvragen centraal.
Wat lezen we in de Bijbel of een
(gespreks) boekje en wat zegt het
ons nu nog? Iedere avond is een
afgerond geheel. De avond is dins-
dag 21 november in de consistorie van de kerk van 19.30 - 21.30 uur. 

Zingen 
De eeuwen door is er veel gezongen,
zowel buiten als binnen de kerk. Deze
activiteit gaat over zingen binnen de
kerk. Er wordt gezongen tijdens de ere-
dienst, we zingen thuis een lied of een
psalm of zijn lid van de cantorij of een
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koor. Omdat het ook gezellig en leuk is om met een groepje te zingen zonder
noodzakelijkerwijs een lidmaatschap te hebben, organiseren we deze 
activiteit. 
We zingen met elkaar liederen of leren een nieuw lied aan. 
Elly Bakker begeleidt deze zangavonden samen met één van de organisten.
Tijdens een korte pauze drinken we een kopje thee of koffie.

Waar en wanneer? 
In de Advents- en Kersttijd woensdag 29 november: 
‘s middags van 14.30 tot 16.00 uur of ‘s avonds van 19.30 uur tot 21.00 uur
Het dagdeel waar de meeste belangstelling voor is gaat door. 

Lustrum Kringloopwinkel “Het Vervolg”
In oktober 2012 werd de kringloopwinkel geopend door Piet Ruigrok en
Wim Elleswijk, die beiden al jarenlang voor de rommelmarkt, de voorloper
van de winkel, spullen ophaalden. 
De afgelopen vijf jaren zijn omgevlogen. De winkel heeft zich in die tijd 
ontwikkeld tot een mooie volwassen zaak. Omdat we dankzij twee legaten
van overleden gemeenteleden van onze kerk het pand konden kopen en
verschillende verbouwingen konden plaatsvinden, is het een goed 
verzorgd pand geworden, op een centrale plaats in ons dorp. Er werden
zonnepanelen aangebracht, een overkapping werd geplaatst en allerlei
kleine verbouwingen en reorganisaties van de verschillende afdelingen
werden gerealiseerd en nu is de winkel een zaak om trots op te zijn. 
Dankzij de niet-aflatende werklust van onze 53 medewerkers hebben we
jaarlijks een geweldige omzet die voor 80% ten goede komt aan het kerk-
gebouw terwijl 20% via onze diaconie aan goede doelen kan worden
besteed. Daardoor kon het kerkorgel worden gerestaureerd en een nieuwe
keuken aangeschaft.
Voor o.a. het eiland St.Maarten werd afgelopen maand een bedrag van 
€ 2.500 overgemaakt. Wij zijn erg blij dat zoveel mensen plezier hebben van
onze activiteiten. Extra stimulans is natuurlijk ook dat wij een bijdrage
leveren aan de circulaire economie: het hergebruik van materialen en 
producten. Fijn dat velen van u klant zijn bij ons! 
Helaas moest Piet Ruigrok wegens ziekte afscheid nemen als toegewijde
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medewerker Hoofd van de keuken. Hij zorgde voor de broodjes kroket,
soep en ander lekkers bij de koffie. Wij kwamen niets tekort. Hij was ook een
geduldige toehoorder voor de vaste klanten aan de koffietafel. We missen
hem en wensen hem en Cobi veel sterkte. 
Nu gaan we met goede moed het 2e lustrum in.
Wij hopen dat dit net zo succesvol en plezierig zal verlopen als de eerste 
5 jaar. Wij houden u op de hoogte en komt u vooral eens langs! 

Namens het bestuur, 
Riet Eggink 

Inloopochtend 
Elke woensdagochtend staat de kerkdeur open voor bezoekers die trek
hebben in een kopje koffie en een praatje. Meestal zijn er tussen de 15 en
20 gasten, die het gezellig vinden om elkaar te ontmoeten.
Nu de keuken klaar is hebben we enkele weken geleden pannenkoeken
gebakken, bij wijze van lunch. We zullen dit binnenkort weer eens doen.
Rond de Kerst zal er ook weer een lunch worden georganiseerd.
Mocht u belangstelling hebben, komt u dan vooral eens langs. U bent van
harte welkom! Eventueel kunt u contact opnemen met Liesbeth van
Wijnen, tel. 482826 of Riet Eggink, tel. 401476 
Graag tot ziens! 

PCOB Westvoorne 
Van harte nodigen wij u uit voor een bijeen-
komst van de PCOB op

woensdag 15 november om 14.00 uur in de Welkomkerk
(inloop vanaf 13.30 uur). 

Vanmiddag een lezing van ds. Chr. Donner uit Den Haag over 

“Belevenissen en ontmoetingen in de gevangenis” 

Wie het geluk gehad heeft nooit achter de muren en gesloten deuren van
een gevangenis te moeten verblijven, mist aan de andere kant inzicht in
en gevoel voor wat daar gebeurt en leeft. Er wordt van alles gevonden van
mensen die delicten plegen en vooral van de straffen die zij zouden 
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moeten krijgen.
Maar wat zijn dat voor mensen en wat gebeurt er met hen achter de 
tralies? 
Geestelijk verzorgers mogen heel dichtbij komen in de levens van 
gedetineerden. Dat levert altijd een verrassende en meestal hoopvolle kijk
op, ondanks de schrijnende en vaak afstotelijke werkelijkheid. En anders
dan u wellicht verwacht: daar wordt oprecht en intens geloofd. Vooral
daarover vertel ik u graag op 15 november a.s. 
Vervoersproblemen? Even bellen ... 
Voor Rockanje en Tinte: Harry Luijendijk, tel. 401915
Voor Oostvoorne: Henk Otten, tel. 483677 

Bedankje
Voor onze 50 jarige trouwdag hebben wij veel lieve reacties ontvangen
vanuit de gemeente. 
Hartelijk dank voor alle kaarten, bloemen, telefoontjes etc. Het heeft onze
dag nog specialer gemaakt. 

Met vriendelijke groet,
Wim & Henny Stolk

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. 
-  Zaterdag 19 nov.: vanaf 15.00 uur de Herberg in Dorpskerk
-  Dinsdag 21 nov.: 19.30 uur, gespreksavond consistorie
-  Woensdag 29 nov.: zingen Dorpskerk, 14.30 uur of 19.30 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. 



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 
27 november 2017 tot uiterlijk 22.00 uur voor het 
nummer dat in de week van 9 december 2017 zal 
verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:
Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Brielle of
Cobi Ruigrok, Schepenenweg 17
of per e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl
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Protestantse Gemeente Oostvoorne, nu ook op het internet:
Website: www.kerkoostvoorne.nl

Ons mailadres is: webredactie@kerkoostvoorne.nl

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

Bezorging Kerkblad 

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

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

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

10.00 uur - 15.00 uur. 

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

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

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

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



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

diaconie@kerkoostvoorne.nl
predikant@kerkoostvoorne.nl

Predikant:
Ds. N. van der Horst-Kattenberg             Hoflaan 29, 3233 AN                        Tel. 77 68 49
Vrije dag: maandag
Kerkelijk werker
Barbara Broeren                                                                                        Tel. 06 3074 6599
kerkelijkwerker@kerkoostvoorne.nl
Koopvaardijpredikant:
Ds. H. Perfors                                            Ds. Rijckewaerdstraat 6
                                                                  3232 AK  Brielle                                 Tel. 41 67 51
Voorzitter kerkenraad:
J.M. de Rijke                                             Duinlaan 2A, 3235 CL                      Tel. 77 48 70
voorzitter@kerkoostvoorne.nl                                                                                                  
Notulist:
M. Wapenaar                                         Langeweg 28, 3235 CL        Tel. 06 - 4215 2131
                                                                Rockanje
Voorzitter Kerkrentmeesters:
B.K. van der Reijden                                Zandweg 55, 3233 ES                      Tel. 48 22 59
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. van den Berg-van Hazel                      Zandweg 73, 3233 ES                      Tel. 48 23 04
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


