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Tijd van leven 

Tijd van vloek en tijd van zegen
tijd van droogte tijd van regen
dag van oogsten tijd van nood
tijd van stenen tijd van brood.
Tijd van liefde nacht van waken
uur der waarheid dag der dagen
toekomst die gekomen is
woord dat vol van stilte is.

Tijd van troosten tijd van tranen
tijd van mooi zijn tijd van schamen
tijd van jagen nu of nooit
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen zin vergeten
nergens blijven niemand weten
tijd van kruipen angst en spijt
zee van tijd en eenzaamheid.

Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen -
wie niet zweert bij zelfbehoud
leven vindt hij honderdvoud.

Huub Oosterhuis 



Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Oostvoorne

Zondag 30 oktober
7e zondag van de herfst (groen)
Dienst Jong&Oud
Mw. Barbara Broeren-Verschoor, 
kerkelijk werker
Collecte: Diaconie, Kerk en
Hervormingsdag

Woensdag 2 november
Stiltedienst (wit)
18.00 - 19.00 uur

Zondag 6 november
8e zondag van de herfst (wit)
Dienst van Schrift en Tafel
Ds. N. van der Horst
Collecte: Avondmaalscollecte, Kerk
en Artsen zonder grenzen

Zondag 13 november
9e zondag van de herfst (groen)
Najaarszendingsdienst
Ds. N. van der Horst
Collecte: Diaconie, Kerk en 
Najaarszendingsweek

Zondag 20 november
Laatse zondag van het kerkelijk
jaar (wit)
Gedachtenisdienst m.m.v. de
Cantorij
Ds. N. van der Horst
Collecte: Binnenlands Diaconaat,
Kerk en Pastoraat

Zondag 27 november 
1e Advent (paars)
Dienst Jong&Oud
Ds. N. van der Horst
Collecte: Diaconie, Kerk en 
Missionair werk en Kerkgroei

Zondag 4 december
2e Advent (paars)
Dienst Jong&Oud
Mw. Barbara Broeren-Verschoor
Collecte: Diaconie, Kerk en
Binnenlands Pastoraat
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De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur en 
worden gehouden in de Dorpskerk. 
In alle diensten is kindercrèche en
kinderdienst voor groep 1 t/m 8.

Kunt u niet op eigen gelegenheid naar
de kerk gaan, neemt u dan contact op
met Trudy van Noordt, tel. 482577.
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En Hij gaat aan ons voorbij

Het is gebruikelijk dat wij tijdens de kerkenraads-
vergaderingen openen en sluiten. Tijdens de eerste vergadering van
het seizoen 2016-2017 heb ik het verhaal gelezen van Jezus die over
het meer loopt. Dat heb ik gelezen uit de NBG, omdat de NBV het
voorbijgaan van Jezus vertaalt met: “hij liep voorbij, hij passeerde,
maar het voorbijgaan van Jezus aan onze levens heeft een veel 
diepere betekenis.” 

En Jezus gaat voorbij (NBG)
45 En terstond dwong Hij zijn discipelen in het schip te gaan en Hem
vooruit te varen naar de overkant, naar Betsaïda, terwijl Hij zelf de
schare wegzond. 46 En toen Hij afscheid van hen genomen had, ging
Hij naar de berg om te bidden. 47 En bij het vallen van de avond was
het schip midden op de zee, en Hij was alleen aan land. 48 En toen Hij
zag, dat zij zich aftobden om vooruit te komen bij het varen - want zij
hadden de wind tegen - kwam Hij omstreeks de vierde nachtwake tot
hen, gaande over de zee; en Hij wilde hen voorbijgaan. 49 Toen zij Hem
over de zee zagen gaan, meenden zij, dat het een spook was en zij
schreeuwden luid. 50 Want allen zagen zij Hem en werden verbijsterd.
Maar terstond sprak Hij met hen en zeide tot hen: Houdt moed, Ik ben
het, weest niet bevreesd! 51 En Hij klom bij hen in het schip en de wind
ging liggen. En zij waren innerlijk bovenmate ontsteld, 52 want zij waren
bij de broden niet tot inzicht gekomen, maar hun hart was verhard. 

Deze geschiedenis van Jezus die over het water loopt heeft altijd tot
de verbeelding gesproken. Jezus kan dingen die niemand kan, 
daaruit kun je in stormachtige tijden hoop putten. Misschien dat we
net als Petrus ook op het water kunnen lopen, maar wellicht ga je
regelmatig toch kopje onder. Waarom loopt Jezus over het water? Het
verhaal heeft het karakter van een gelijkenis. Er zit een boodschap in
verborgen voor vandaag. Ook voor ons als kerkenraadsleden en
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gemeenteleden, die weer begonnen zijn aan een nieuw kerkseizoen
met als thema: “Deel je leven”. 
Ook in een kerk kun je overspoeld raken door hoge golven en duister-
nis. Maar dit verhaal laat ons zien dat dan juist op dat moment Jezus
aan ons voorbij gaat. Hij passeert niet, Hij gaat voorbij, zoals God bij
Mozes op de berg Sinaï voorbijgaat en zoals God voorbij gaat aan
de huizen van de Israëlieten, waar de deurposten met het bloed van
het Paaslam waren bestreken. Als mensen in zwaar weer zitten komt
de Messias voorbij en lijdt met ons mee en is met ons bewogen. In het
voorbij gaan van Jezus overwint Hij de macht van de zee. Zee is in
Bijbelse zin het zinnebeeld van de chaos. Door te zien en te letten in
het voorbijgaan van Jezus krijgt ons werk voor de kerk zin en 
betekenis. 
De startzondag is geweest. We werken aan het delen van onze levens
en proberen generaties te verbinden. Kerk-zijn is een doe-woord dat
geworteld is in ons geloof. Samen staan we sterk. Een gezegend jaar
2016-2017 toegewenst. 

NEvdHK 

Rond de Kerkdiensten
Berichten uit de kerkenraad 
De Klankbordgroep 
De klankbordgroep - iets meer dan een jaar geleden door het moderamen
geïnstalleerd - heeft als oogmerk een zo laagmogelijke schakel te zijn tussen
de gemeenteleden en de kerkenraad. Het is voor gemeenteleden soms
een te grote stap om met (een lid van) de kerkenraad contact op te
nemen, als ze vragen hebben over het beleid van de kerkenraad. Tevens
is het mogelijk dat er wensen in de gemeente leven die niet bij de kerken-
raad bekend worden. Het is dus de bedoeling dat de groep fungeert als
een luisterend oor voor de kerkenraad en als zodanig signalen doorgeeft
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aan de kerkenraad. Dit gebeurt volstrekt vertrouwelijk en dus anoniem. 
Deze klankbordgroep bestaat uit drie leden, te weten: 
-  Mw. Marry Groeneveld
-  Dhr. Jaap Varekamp en
-  Dhr. Fop Groeneveldt. 
Zij zijn dus geen lid van de kerkenraad. 
U kunt hen op het dorp of in de kerk aanschieten. En per e-mail kunt u een
afspraak met hen maken: klankbordgroep@kerkoostvoorne.nl 

Verlenging ambtstermijn 
De kerkenraad is verheugd dat ouderling-kerkrentmeester Hans van Driel
bereid is zijn ambtstermijn met een jaar te verlengen. 

Nieuwe scriba
Jan Herlaar is de nieuwe scriba van de kerkenraad. In de kerkenraads-
vergadering van 12 oktober jl. is hij als zodanig benoemd. Daarmee is
ondergetekende na zeven seizoenen scriba-af. Hij blijft vooralsnog diaken.

Met vriendelijke groet,
Hans Hoedemaker 

Crèche
30 oktober      : Bep Oosterman en Julia

6 november : Helma Gorzeman
13 november : Joëlle en Bas van Oorschot
20 november : Esther Verdoorn
27 november : Esther van Driel

4 december : Anita Eggink en Julia

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.



NIieuws uit de Kerkenraad - oktober
Kerkenraad seizoen 2016-2017 
De kerkenraad heeft sinds zondag 9 oktober een iets gewijzigde samen-
stelling. Op die dag is afscheid genomen van Liesbeth van Wijnen als
ouderling, zij heeft in de afgelopen jaren laten zien dat zij van grote 
waarde is voor onze gemeente. De kerkenraad zal haar missen want met
haar inzet en bevlogenheid was zij van grote waarde. Gelukkig heeft zij
besloten om in het pastoraal team plaats te willen nemen als pastoraal
medewerker. Niet meer de verplichtingen van een ouderling, maar wel van
grote pastorale waarde. De kerkenraad (en daarmee onze gemeente) is
blij met haar keuze/beslissing. 
Als ouderling-scriba is bevestigd Jan Herlaar, hij neemt daarmee de taak
van scriba over van Hans Hoedemaker, die diaken blijft. 
Interim voorzitter Nico Evers blijft tot het eind van 2016 onze voorzitter, of en
zo ja hoe deze rol daarna wordt ingevuld, is nog niet duidelijk. 
De kerkenraad ervaart het ontbreken van een notulist als een last. Dit werk
wordt momenteel bij toerbeurt ingevuld door de kerkenraadsleden, maar
kan niet op deze manier ingevuld blijven worden is men van mening.
Elders in het kerkblad staat een uitgebreide oproep en toelichting op deze
functie. 
De kerkenraad is momenteel erg klein, omdat er al jaren geen aanvulling
is op vertrekkende mensen en we de samenstelling dus ook jaarlijks zien
wijzigen. Feitelijk wordt de minimale bezetting ook telkens naar beneden
aangepast, omdat er tot dusverre vrijwel geen mensen bereid zijn om een
rol in te vullen in de kerkenraad. Dit baart ons ernstig zorgen. De komende
tijd zal dit punt dan ook een regelmatig terugkerend onderwerp zijn binnen
de kerkenraad. 
De samenstelling van de kerkenraad is momenteel als volgt: 1 predikant, 
1 kerkelijk werker, 1 interim voorzitter, 1 scriba, 2 ouderlingen, 1 jeugdouder-
ling, 4 diakenen, 2 ouderlingen-kerkrentmeester: 13 mensen! Mocht u niet
precies weten wie deze mensen zijn, kijk dan op onze site bij kerkenraad
2016 - 2017. Daar direct onder staat de samenstelling van het moderamen,
die na het vertrek van Liesbeth en de komst van Jan ook gewijzigd is.

Verbinding zoeken 
De kerkenraad heeft met Barbara Broeren overlegd hoe we kunnen zoeken
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naar verbinding in de gemeente. De kerkenraad spreekt regelmatig over
de vraag hoe de gemeenteleden onderling met elkaar in contact
gebracht kunnen worden. We vinden dit belangrijk om elkaars verhaal te
leren kennen en daardoor elkaar op een ander niveau te leren begrijpen.
In de vergadering van september spraken we hier heel concreet over aan
de hand van een memo van Barbara Broeren. Het zoeken naar verbinding
in de gemeente, zowel op het gebied van de diverse geloofsbelevingen als
tussen de verschillende generaties is geen kant en klare methode die we
inzetten. Dit is een proces waar we steeds opnieuw kleine stappen in willen
zetten, passend bij de gemeente en passend bij de mogelijkheden in het
jaar. 

Werkplan Barbara Broeren besproken in de kerkenraad 
In de kerkenraadsvergadering van 12 oktober is het door Barbara Broeren
(kerkelijk werker) opgestelde werkplan voor de periode 1 oktober 2016 tot
1 april 2017 besproken. 
Dit werkplan zal gedurende deze periode regelmatig geëvalueerd worden. 
Het plan behelst 4 onderwerpen: Vieringen, Pastoraat, Verbinden gemeente-
leden (generaties en geloofsbeleving) en Afstemming, overleg en 
communicatie. 

Een korte toelichting per onderwerp:

Vieringen; Borgen van diensten voor jong en oud in reguliere cyclus 
‘vieringen’ / Ontwikkelen integraal beleid (i.s.m. werkgroep vieringen) /
Ondersteunen in evaluatie, borging en planning (i.s.m. werkgroep vieringen)
/ Voorgaan in diensten voor jong en oud conform afspraken en conform
rooster.
Pastoraat; Ondersteunen pastoraal team in het kunnen bereiken van
(jonge) gezinnen en gemeenteleden 20-40 jaar / Uitvoering geven aan
pastoraal beleid op de gebieden Organisatie pastorale activiteiten (i.s.m.
pastoraal team), Pastoraat gemeenteleden leeftijd 40- (incl. pastoraat na
de diensten, individueel pastoraat, gesprekskringen), eenmalige groeps-
bijeenkomst jongvolwassenen), Pastoraat gemeenteleden diverse leef-
tijden, conform afspraken met pastoraal team (waaronder tenminste 
de gemeenteleden die wonen in Leemgaarde) (incl. pastoraat na de
diensten, individueel pastoraat, evt. begrafenissen)

Rond de Kerkdiensten
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Pastoraat geregistreerde en ongedoopte gemeenteleden, conform
afspraken met pastoraal team. 
Verbinden gemeenteleden (generaties en geloofsbeleving): Uitvoeren
activiteiten verbinden gemeenteleden / Ondersteunen activiteiten rond-
om jaarthema / Ondersteunen ‘denktank’ bij inhoudelijke thema-avonden.
Afstemming, overleg en communicatie: Communicatie naar gemeente-
leden, voortgezet in de huidige vorm / Ondersteunen kerkenraad in vorm-
geven beleid afstemming met en informeren over m.b.t. verbinden
gemeenteleden (generaties en geloofsbeleving) / Ondersteuning jeugd-
overleg in vormgeven beleid, afstemming met en informeren over m.b.t.
jeugdwerk en jaarthema / Afstemmen met predikant over lopende zaken.
Het werkplan is gebaseerd op 20 x 18 uur = 360 uur en is afgesproken voor
de periode 1 oktober 2016 tot 1 april 2017. 

WE ZIJN HARD OP ZOEK .......... NAAR UW HULP!
Het is al vaker onder de aandacht gebracht maar helaas nog niet 
opgelost... 
We zitten als kerkenraad bijna letterlijk met de handen in het haar! 
Het team is inmiddels historisch klein en bestaat uit: 
1 predikant / 1 kerkelijk werker / 1 voorzitter / 1 secretaris (scriba) /
2 ouderlingen / 1 jeugdouderling / 4 diakenen / 2 ouderlingen-kerkrent-
meester. Inderdaad... slechts 13 mensen! 
Misschien zit ik ernaast, maar ik denk dat een dergelijk kleine kerkenraad
niet eerder is voorgekomen, zeker niet in ons bestaan als PGO. 
Ja.... , vorig jaar dat is waar, maar het verbetert niet... nog niet in elk geval.
Naast de dringende behoefte op aanvulling van ons team kerkenraads-
leden is er momenteel ook zéér dringend behoefte aan iemand, die ons
op een andere manier kan helpen tijdens de vergaderingen: het maken
van de notulen 

.... JAWEL .... EEN NOTULIST!
Deze job is echt van grote waarde voor ons team want aan een vergade-
ring deelnemen en gelijktijdig aantekeningen maken valt echt niet mee en
dan heb ik het nog niet over het uitwerken van die aantekeningen! 
Wat houdt de job in? 
-  11x per jaar de kerkenraadsvergadering bijwonen, meestal op de

woensdagavond vanaf 19.30 tot 22.00 uur. Aantekeningen maken van
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die zaken die worden besproken, de beslissingen die worden genomen
en de actiepunten noteren. Je neemt geen deel aan de vergadering en
kan je concentreren op datgene wat genotuleerd moet worden. Tijd
nodig: ca 2,5 uur. 

-  Thuis uitwerken van de notulen (Word) en deze liefst binnen 8 dagen per
mail naar de scriba sturen (tijd nodig ca 2,5 uur). De scriba kan dan de
notulen nog doornemen voor eventuele correcties, waarna deze in de
eerstvolgende moderamenvergadering een handvat zijn voor de voor-
bereiding op de eerstvolgende KR vergadering. 

-  Per jaar 11 vergaderingen: het kost je dus zeg maar 11x 5 = 55 uur. Maar
het zou ook heel goed mogelijk zijn als bijvoorbeeld 2 mensen dit werk
samen willen doen, zij kunnen dan onderling kijken welke avonden ze
kunnen invullen. 

Twijfel je nog, of wil je meer informatie of heb je al zoiets van .... Ja, ik wil
wel helpen? 
Je kunt mij als secretaris/scriba altijd aanschieten om het hoe/wat waar
en wanneer etc. Per mail reageren mag ook: scriba@kerkoostvoorne.nl of
per telefoon: 0181- 484957. 
Wij hopen echt dat er iemand bereid is om ons te helpen. 
Wil je ook je steentje bijdragen of zoals je zou kunnen zeggen, je verant-
woording nemen (klinkt dan gelijk weer erg zwaar).... graag!

Jan Herlaar
Secretaris/scriba kerkenraad

In Memoriam CIara Margaretha van Zoelen 
Clara werd geboren in Ommeren op 16 maart 1926 en is
overleden in Dirksland op 13 september 2016.
Ik heb Clara leren kennen in Leemgaarde. Ze was zelfstandig,
wijs en intelligent. Met recht een markant persoon. Ze had een interessant
beroep waar ze heel boeiend over kon vertellen. Clara leefde en werkte in
de tijd na de Tweede Wereldoorlog. Een tijd van opbouw en emancipatie.
Daaraan heeft ze haar bijdrage geleverd. Hoewel ze aanvankelijk kookle-
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rares was, is ze sociaal-economisch voorlichtster geworden voor de EVAV
(Economische Vorming voor Agrarische Vrouwen). Clara heeft midden in
de emancipatiebeweging gestaan, maar dan met name voor vrouwen in
de land- en tuinbouw. 
Ook heeft ze meegewerkt aan het ruilverkavelingsproject ‘Zeevang’, waar-
over een goede vriend van haar vertelde. Later was Clara reisleidster en op
één van die reizen heeft ze haar man leren kennen, waardoor Clara
bonuskinderen en kleinkinderen kreeg. Bij de voorbereiding voor de
afscheidsplechtigheid kon je merken dat er onderling een heel goede 
verstandhouding was. Geworteld in de 20e eeuw vonden we de tekst uit
Prediker 3 over de tijd heel goed bij haar passen. Clara heeft veel ont-
wikkelingen in de 20e eeuw meegemaakt: opkomst van melkmachines en
ligboxstallen, tot de laatste jaren grote boerderijen waar koeien met robots
worden gemolken. De boer achter de computer, bezig met regelgeving.
Terwijl we van Maartje Pols, haar bonusdochter, de rollator van Clara mee
mochten nemen voor het Alzheimerhuis, vond ik tussen de papieren die
uitleg gaven over de rollator, een A4-tje met uitleg over de verschillende
kamers voor zeugen en biggetjes. 
Alles heeft zijn tijd en wij kunnen ondanks onze kennis niet alles door-
gronden. Denk alleen maar aan het mysterie van geboorte en dood. Het
laatste lied bij het afscheid van Clara was: “Blijf bij mij Heer, nu de dag ten
einde spoed. Alles verdoft wat glans bezat en gloed. Alles vervalt in ‘t 
wisselend getij, maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.” Clara hebben we
overgegeven in handen van de barmhartige God. Wij wensen haar bonus-
familie sterkte toe. 

In Memoriam Adriana Elizabeth Quak-de Jonge 
Mevrouw Quak werd op Rozenburg geboren op 4 juli 1926
en ze is overleden op negentig jarige leeftijd op
25 september 2016.
De laatste vijf jaar verbleef ze in de Bollaershoeve en heb ik
haar niet meer kunnen bereiken. Ze heeft de tijd meegemaakt, dat boeren
en tuinders hun grond moesten afstaan aan de vooruitgang van de indus-
trie. Daar stond een compensatie tegenover en zo heeft het jonge paar
Quak-de Jonge een huis met grond gekocht in de jaren ‘60 aan de
Sleepseweg. Ze kregen drie kinderen. De oude meneer Quak vertelde over
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die tijd. Ook over de reactie van zijn vader, toen hij zei dat ze een huis had-
den gekocht. Zijn vader kon zo’n ondernemende stap niet begrijpen. 
Tijdens de afscheidsdienst in de aula van de Algemene Begraafplaats te
Rozenburg werd muziek gespeeld van Johan de Heer. “De Heer is mijn 
herder” en “Als ik maar weet ...”. Voor meneer Quak is het een definitief
afscheid, maar eigenlijk was hij zijn vrouw jaren geleden al kwijt. Alzheimer
is een wrede ziekte. We hebben het lichaam van mevrouw Quak toe-
vertrouwd aan de schoot van de aarde en haar geest overgedragen in
handen van onze barmhartige God. 

In Memoriam Teunis Boekee 
Teunis werd geboren in Oud-Beijerland op 17 maart 1930 en
hij overleed op 1 oktober 2016, na een vrij kort maar heftig
ziekbed. Teunis Boekee kwam uit “de eeuw van mijn vader”,
zoals Geert Mak dat beschrijft. Hoewel de mensen in Oostvoorne hem ken-
nen van stomerij Piet Hein, had hij een talent voor houtdraaien. Een van zijn
eerste werkjes was een molentje. Zijn grote hobby was dan ook hout
bewerken en bomen zagen. Als je de laatste jaren voorbij Piet Hein kwam,
dan stond er vaak een hobbelpaard of ander houtwerk te koop. Vader
Boekee was ondernemend. In 1960 kocht hij een boot, in die tijd was er
nog geen jachthaven in zijn woonomgeving. Ook begon hij met stomerij
Piet Hein, in die tijd een gouden greep. Op 6 oktober hebben we Teunis
Boekee begraven, terwijl mevrouw Boekee op 6 oktober 2013 overleed. Hij
miste zijn partner heel erg. Vader Boekee was een verwoed visser. Daar
hebben we een Bijbeltekst bij gekozen uit Mt. 13,44-48 tijdens de afscheids-
dienst. “Het is met het Koninkrijk der hemelen als met een sleepnet dat 
in het meer wordt geworpen en waarmee allerlei soorten vis worden
gevangen. Toen het net vol was, trok men het aan de oever en ging men
zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd wegge-
gooid.” Ook hebben we nog even gefilosofeerd over de tijd uit Prediker 3.
Tijd om te genieten van het leven, dat is een geschenk van God. Samen
met zijn vier zonen en familie en kennissen hebben we het lichaam van
Teunis Boekee toevertrouwd aan de schoot van de aarde en zijn geest
overgedragen in handen van de barmhartige God.
We wensen de nabestaanden Gods zegen toe. 

NEvdHK
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Allerzielen woensdag 2 november 
In het kader van kerk voor het dorp heeft het pastorale team besloten om
de kerk open te stellen op Allerzielen van 18.00 - 19.00 uur. 

laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar (LZKJ) 20 november 
De gedachtenisdienst vindt plaats op de Laatste Zondag van het Kerkelijk
Jaar, waarin wij de mensen gedenken die ons dit jaar zijn ontvallen. De
cantorij o.l.v. Elly Bakker verleent medewerking. 

Activiteiten winterwerk de komende tijd 

U wordt van harte uitgenodigd voor de volgende activiteiten: 

Presentatie over Openbaring van Johannes
door Arnoud J. de Zoete 

Aan de hand van geselecteerde tekstdelen
en een groot aantal fraaie afbeeldingen en
foto’s van kunstenaars wordt de gehele
inhoud van het boek Openbaring, hoofdstuk
voor hoofdstuk in kaart gebracht. Inhoud en betekenis worden toegelicht
en waar mogelijk verklaard. De visioenen van Johannes hebben veel theo-
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Op woensdag 16 november 2016 is er
weer een thema-avond voor jong en

oud met als thema: 
Deel je leven; vind ik leuk

Je bent van harte uitgenodigd om tijdens deze avond mee te praten
over social media in combinatie met het delen van je leven,

opvoeden en Jezus. 

De koffie en cookies staan om 20.00 uur klaar in de Dorpskerk. 

Groeten en hopelijk tot de 16de, 
Danny Langbroek, Gizelinde van der Zee, Barbara Broeren,

Peter en Charlotte Groeneveld



logen aan het denken en schrijven gezet, maar eensgezinde verklaringen
blijken moeilijk of helemaal niet te vinden. 
Een boeiend onderwerp dat voor iedereen toegankelijk is gemaakt. 
Datum: donderdag 3 november 
Tijd: 20.00 uur (vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar)
Plaats: consistorie van de Dorpskerk 
Aanmelden via mail: pastoraat@kerkoostvoorne.nl of telefonisch of monde-
ling bij één van de leden van het pastoraal team. 

De dementie-vriendelijke kerk lezing door ds. Annemarie Roding 
-  Hoe ga je om met mensen die dement worden?
-  Hoe blijf je hen zorg bieden? 
-  En kunnen zij naar kerkdiensten blijven komen?
-  Hoe geef je een bezoek vorm en inhoud? 
Het blijkt dat de kerk veel meer kan betekenen voor
deze mensen. Sterker: dementerenden kunnen veel
betekenen voor de kerk. 
Annemarie Roding-Schilt, predikant-geestelijk verzor-
ger en werkzaam bij Careyn in verpleeghuis Grooten-
hoek te Hellevoetsluis, schreef er een boekje over. Zij deelt graag haar 

kennis en ervaringen. 
Deze lezing is voor iedereen die betrokken is bij de
gemeente of betrokken is bij dementerenden. 

Datum: dinsdagavond 8 november
Tijd: 20.00 uur (vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar)
Plaats: Kerkzaal van de Dorpskerk 
Deze avond is georganiseerd door de diaconie en het
pastorale team. 

Helaas is het Leerhuis over de Tora “Leren in de Joodse traditie” door 
ds. Harry Doornbos niet doorgegaan wegens te weinig aanmeldingen. 

In het winterwerkboekje en op de website staat het aanbod van de geza-
menlijke kerken op Voorne-Putten. Wellicht is er een activiteit voor u bij. 

14

Pastoraal Nieuws



Voor wie steekt u een kaarsje op? 
Zoals voorgaande jaren is ook dit jaar de Dorpskerk
woensdag 2 november geopend om te herdenken. 
Woensdag 2 november is Allerzielen. Wereldwijd worden
in de Roomse traditie op deze dag overledenen 
herdacht. Het simpel aansteken van een kaarsje is een
ritueel dat je kort na een overlijden, maar ook jaren later
weer terugbrengt bij diegene die er niet meer is. Voor iedereen, 
gelovigen en niet gelovigen, wil de Protestantse Gemeente Oostvoorne de
Dorpskerk openstellen en de mogelijkheid bieden om stil te staan bij hen
die ons ontvielen. De kerk is geopend van 18.00 uur tot 19.00 uur. U kunt
een kaarsje branden of gewoon stil zijn. 
Op zondag 20 november zal in de gedachtenisdienst stilgestaan worden
bij de leden van de PGO die het afgelopen jaar overleden zijn. In de
Protestantse traditie vind dit plaats op de laatste zondag van het kerkelijk
jaar, de zondag voor het begin van de Adventstijd. 

Het pastoraal team 

Afgelopen maanden heeft het pastorale team zich bezig gehouden met
visie en beleid van ons pastoraat. Dit is in een visienota neergezet. Het
hele stuk staat onder de naam: Visie en beleid pastoraat van de PGO op
de website. 

Visie op pastoraat in de PG van Oostvoorne 

In de breedste zin van het woord is pastoraat in een gemeente: 
“Omzien naar elkaar in Christus’ Naam”.
Of in de omschrijving van het Samenwerkingsorgaan voor het Pastoraat: 
“Pastoraat is dienst aan mensen met het oog op de zingeving van hun
leven in het perspectief van het Rijk Gods”.

In grote lijnen zijn de volgende aspecten van pastoraat te onderscheiden: 

1.  Zielzorg op de hoogte- en dieptepunten van het leven, waarbij we een
diepere laag van ons mens-zijn aanspreken. 

2.  Omzien naar elkaar in contacten en het maken van verbindingen, hulp-
verlening, het verstaan van ons mens-zijn in onze situatie en onze cultuur.
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3. Omzien naar elkaar binnen en buiten de gemeente.

In de Kerkorde van de Protestantse Kerk staat het pastoraat als volgt
omschreven in artikel X.3: “De gemeente volbrengt haar pastorale taak in
de herderlijke zorg aan de leden en anderen die deze zorg behoeven
opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde.” 

In ordinantie 3.10, lid 1 wordt het pastoraat verbonden met de missionaire
roeping: “De ouderlingen hebben tot taak de gemeente toe te rusten tot
het vervullen van haar pastoraat en missionaire roeping.” 

De PGO ziet pastoraat als kernfunctie van het gemeente zijn. Wij denken
hierbij aan de wijze waarop leiding wordt gegeven in de gemeente en de
kerk én het omzien naar elkaar als gemeenteleden, waarbij een pastorale
houding van wezenlijk belang is. 

Vanwege de zending van de kerk draagt het pastoraat een publiekelijk
karakter. Het gemeentepastoraat vormt de basis en voedingsbodem voor
het pastoraat in kerk en samenleving. Het is voor de PGO een uitdaging
om een goed evenwicht te vinden tussen pastoraat binnen en buiten de
gemeente. 

Enkele Bijbelse notities: 
-  Zending van de leerlingen van Jezus in de wereld (Mt. 28) 
-  Het beeld van Jezus als de goede Herder (Joh. 10 en Mt. 9, 35-38) 
-  Het beeld van de gemeente als het lichaam van Christus (1 Kor. 12) 
-  Het gesprek over geloofs- en levensvragen, waarin mensen elkaar troos-

ten, bemoedigen, terechtwijzen, tot zegen zijn enz. (Pastorale brieven
van Paulus). 

Het pastorale team 
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Collecten september
datum    doel                                               totaal
4             Avondmaalsproject                      €        187,90   
               Kerk                                                 €          59,20   
               Missionair werk en kerkgroei        €          79,90   
11           Diaconie                                         €          90,87   
               Kerk                                                 €          72,50   
               Jeugdwerk                                     €          70,64   
18           Diaconie                                         €        116,40   
               Kerk                                                 €        113,45   
               Vredesweek                                   €        103,60   
25           Kerk in het Midden-Oosten           €        311,90   
               Kerk                                                 €          80,50   
               Pastoraat                                        €          88,70   
28           Taizédienst                                     €          28,50   
              Leemgaarde                                  €          62,85   

             totaal                                            €     1.466,91

Diaconale bijdrage Kerk in Actie 
Kerk in Actie is het missionaire en diaconale werk in binnen- en buitenland
van de Protestantse Kerk in Nederland. Onlangs heeft u bij het kerkblad
een acceptgiro ontvangen voor de jaarlijkse financiële actie voor 
missionair en diaconaal werk. Van de opbrengst is 75% bestemd voor 
buitenlandse (Werelddiaconaat en Zending) en binnenlandse projecten. 
Voor onze plaatselijke activiteiten zoals onder meer de kosten van de kerk-
telefoon, de bloemen in de eredienst, attenties voor zieken en ouderen, als-
mede verplichte afdrachten voor provinciale- en landelijke commissies, zal
25% van de opbrengst bestemd zijn. Als u alsnog een bijdrage wilt geven,
dan kunt u daarvoor de acceptgiro gebruiken. Betaalt u liever op een
andere manier, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer
NL63 RABO 0350254184 t.n.v. Kerk in Actie PGO te Oostvoorne.
De opbrengst van de actie 2015 was € 3.947,50. Dit is bij elkaar gebracht
door 158 gemeenteleden. 
De opbrengst van de actie 2016 is t/m september 2016 € 3.160,--. Dit is
door 152 gemeenteleden opgebracht. 
Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage. 

Namens Commissie Kerk in Actie
(v/h ZWO) en diaconie, Joke Kruik 
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Nieuws van de commissie Kerk in Actie

Zondag 13 november: najaarszendingsdienst
Deze dienst, waarin Ds. Nita van der Horst voorgaat, wordt voorbereid met
de commissie Kerk in Actie. Het thema is duurzaamheid. 
In het verleden is d.m.v. een project veel aandacht besteed aan “Moeder
Aarde”. Voor nu de vraag: hoe staat ze er voor en zijn er nieuwe mogelijk-
heden voor goed rentmeesterschap. 

Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood.
Tijdens de inzameling op zaterdag 1 oktober mochten wij 107 zakken met
kleding, schoenen en huishoudtextiel in ontvangst nemen. 
De opbrengst is bestemd voor extra hulp aan ontheemden in Nepal. 
Deze jaarlijks terugkerende kledingactie vindt altijd op de eerste zaterdag
in oktober plaats. 

Collecte Midden-Oosten 
In de dienst van 25 september was er aandacht voor de kerk in het
Midden-Oosten. De opbrengst van deze speciale collecte bedroeg 
€ 311,90. De diaconie zal dit bedrag ophogen naar € 400,—.
Hartelijk dank voor uw bijdragen!

PCOB afdeling Westvoorne 
Van harte nodigen wij u uit voor een thema-
bijeenkomst op woensdag 23 november met het
onderwerp: 
                                      MIj & ZORG 

Wat verandert er veel in de zorg de laatste jaren en nog steeds, bijna niet
bij te houden voor een leek. Toch hebben ontzettend veel mensen te
maken met deze veranderingen door o.a. het wegvallen van vergoedingen,
eigen bijdragen, vermindering uren huishoudelijke hulp en zo zijn er nog
wel wat ‘thema’s’ te noemen. Wanneer we 23 november de bijeenkomst
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hebben, zal er geen inleider zijn, maar de middag gaan we met elkaar
maken. Per groep van ongeveer 15 personen zal er een gespreksbegeleider
zijn. We maken in een kring kennis met elkaar en geven aan op welke
manier wij eventueel te maken hebben met deze veranderingen in de
zorg. Vervolgens licht de begeleider er een aantal thema’s uit en de vraag
is aan degenen, die zo’n thema hebben aangedragen: hoe ben je met
die verandering in de praktijk omgegaan? Er is natuurlijk ruimte voor 
discussie en we leren van elkaar hoe eventuele problemen kunnen worden
opgepakt, wellicht zelfs opgelost. Samengevat: we leren van elkaar onder
leiding van een gespreksbegeleider en brengen zo met elkaar de middag
door. Afgaande op ervaringen elders in het land belooft dit een boeiende
en leerzame bijeenkomst te worden! 
Gezien het aantal benodigde gespreksbegeleiders hebben wij graag 
vooraf inzicht in het aantal deelnemers dat wij deze middag mogen 
verwachten. Daarom graag vóór 10 november aanmelden bij Tineke
Vriend, tel. 404434 of tinekevriend@hotmail.com. Ook niet-leden zijn van
harte welkom! Aanvang 13.30 uur, inloop 13.00 uur. 
Vervoersproblemen? U kunt dit melden bij: Tineke Vriend, tel. 404434 of
Harry Luijendijk, tel. 401915 (Rockanje en Tinte), Henk Otten, tel. 413898
(Oostvoorne) Graag tot ziens op 23 november! 

Tineke Vriend, secretaris 

Verbeelden en Ontmoeten 
Op 15 oktober was de Dorpskerk weer een plaats van verbeelding en 
ontmoeting. De leden van de werkgroep symbolisch bloemschikken 
hadden de symbolische schik-
kingen voor de laatste zondag
van het kerkelijk jaar, de 4
Adventszondagen en Kerst
2016 gemaakt. 
Het thema voor deze periode
is: de wereld omgekeerd. 
Er is gekozen voor een spiegel
als dragend symbool. In de
spiegel is te zien wat op het
eerste gezicht verborgen is.
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Om dit te benadrukken heeft de achterkant van de schikking iets verras-
sends dat alleen in de spiegel te zien is. De spiegel bevat gebroken stuk-
ken, scherven die onlosmakelijk verbonden zijn met het leven. Hoe dichter
bij Kerst, hoe minder scherven op de spiegel. Er wordt steeds meer zicht-
baar van de droom over vrede, over een wereld omgekeerd. 
Heel veel belangstellenden uit de regio wisten de weg naar de Dorpskerk
te vinden, toonden hun belangstelling en lieten zich inspireren. Het aantal
bezoekers uit eigen kerkelijke gemeente was groter dan voorgaande jaren.
Kobi van der Kooi en Else van Gemeren toonden in schilderijen en beelden
hun creativiteit. Een uitstekende sfeer en het genot van een kopje koffie
maakten deze ochtend zeer geslaagd. 

A. Nuijten-Hartman

Ledenadministratie
Overleden 
Op 13-09-2016 mw. C.M. van Zoelen, Patrijzenlaan 78, geb. 16-03-1926
Op 22-09-2016 dhr. B. Nieuwpoort, Bollaarsdijk 1, k4, geb.28-10-1933 
Op 25-09-2016 mw. A.E. Quak-de Jonge, Bollaarsdijk 1, k19, geb. 04-07-1926
Op 1-10-2016 dhr. T. Boekee, Nieuweweg 3, geb. 17-03-1930 
Op 10-10 -2016 mw. K.J. Dieleman-Torreman, Scheitweekseweg 9,

geb. 11-09-1962
Verhuizing 
Mw. W.M.M. Rood-Klokkers van Burg. Letteweg 10 naar Ruy 54 
Mw. J.W. den Arend-Jansen van Oosterhoutseweg 6 naar Patrijzenlaan 284
Mw. M. Warbout-Nieuwland van Patrijzenlaan 136 naar Patrijzenlaan 190
Mw. L.W. Smit van Kasteellaan 12 naar Schepenenweg 53 
Vertrokken 
mw. N. Birkhoff - Verseput van Patrijzenlaan 318 naar Dirksland
dhr. J. de Jonge van Gijzenhoekweg 41 naar Brielle 

Jaaropening Hartelborgt in Oostvoorne in teken van
Dutch Cell Dogs

Op woensdagmiddag 31 augustus waren alle vrijwilligers van het Platform
voor de kerken Hartelborgt (12 man) in de Dorpskerk bijeen voor de jaar-
opening. Nita van der Horst verzorgde spontaan de opening (ze was haar
preek aan het voorbereiden en aangenaam verrast met onze komst) en
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heette ons, gedetineerde Elias, zijn begeleidster vanuit de Hartelborgt en
de voorzitster van Dutch Cell Dogs van harte welkom. 
Elias is als assistent trainer betrokken bij Dutch Cell Dogs. Wellicht heeft u
onlangs hierover ook de documentaire van Jan Kooiman gezien.
Gedetineerden trainen asielhonden, maar eigenlijk trainen ze elkaar.
Beiden willen weer een ander bestaan gaan leiden, buiten de muren van
de gevangenis/asiel... de opgedane vaardigheden komen hierbij goed
van pas (geduld, respect, doorzettingsvermogen, omgang met tegenslag
etc. ...) het was mooi om te zien hoe deze training Elias ten positieve heeft
veranderd... en fijn dat we als kerk hieraan een klein stukje kunnen bijdragen.
Vanuit de jaargiften (Diaconie) van alle kerken op Voorne-Putten onder-
steunen we initiatieven zoals deze.... wilt u persoonlijk iets bijdragen aan dit
initiatief dan kan dat.... SMS DOG naar 3667 en doneer eenmalig € 3. 
Oproep: in een eerder kerkblad deed ik al een oproep in de hoop een 
opvolger/opvolgster te vinden. Na 4,5 jaar wil ik het stokje graag over-
dragen. Dit betekent qua tijdsbeslag ongeveer een zondagmiddag dienst
per kwartaal meedraaien met de dominee in de Hartelborgt, waar voor
gedetineerden om de week een dienst wordt verzorgd en we met elkaar
na afloop een kort gesprekje hebben. Er zijn twee vergaderingen per jaar,
waar we naast de diensten evalueren ook de stand van zaken in de
Hartelborgt bespreken. Ook zaken als kerstattentie en groet, paasgroet
komen aan de orde.
Heeft u interesse? Laat het me weten: ariette.goslings@gmail.com of 
06-53428240. Ik hoop dit keer op een reactie.

Vriendelijke groet,
Ariette

De Herberg zondag 20 november open! 
Zondagmiddag 20 november vanaf 15.00 uur (tot ongeveer 17.00 uur) is
de Herberg weer geopend in de Dorpskerk. Mildred Hartog is te gast en
laat ons een film zien van de vakantie in Ierland, waar ze met haar man
o.a. een zeiltocht op de Eendracht gemaakt heeft. U bent van harte 
welkom, wij zorgen ervoor dat de koffie en thee klaar staan. 

Annie van Maanen en Liesbeth van Wijnen 
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Even bijpraten met het College van Kerkrentmeesters
De PGO is een dynamische kerkgemeenschap waarin van alles gebeurt.
Op dit ogenblijk loopt  er een aantal grote projecten waarvan we u graag
op de hoogte houden. 
Verbouwing consistorie. Zoals u waarschijnlijk gemerkt hebt wordt de 
consistorie op dit ogenblik verbouwd. Nu nieuwbouw niet mogelijk blijkt, is
besloten de consistorie te verbeteren. 
Toiletten. Als eerste worden de toiletten aangepakt. Het herentoilet wordt
verplaatst en de vrijgekomen plaats wordt bij de keuken getrokken. 
Keuken. Als de toiletten gereed zijn wordt de keuken verbouwd (dat zal na
de kerst in januari/februari zijn) en uitgebreid met o.a. een kookgedeelte.
Omdat er nu meer ruimte beschikbaar is zal het werken in de keuken een
stuk prettiger worden. Gedurende de verbouwing zal er zo goed mogelijk
voor gezorgd worden, dat de keuken kan blijven functioneren. 
Vergaderruimte. Hierna wordt de vergaderruimte onder handen genomen
met onder andere een nieuw plafond en nieuwe vloerbedekking. Ook
wordt er o.a. nagedacht over een nieuwe kastenwand ter vervanging van
de bestaande kasten. Mogelijk vervalt de kast onder de trap waarbij de
inhoud in de nieuwe kastenwand wordt geplaatst. 
Hal. Als laatste is de hal aan de beurt. De details zijn nog niet bekend,
maar misschien krijgt de garderobe een andere plaats. 
Zolder. Ook de zolder (het gedeelte waar de kopieermachine en de CV
ketels staan) krijgt een face-lift zodat er bijv. ook kleine groepen kunnen
vergaderen. De CV ketels waren aan vervanging toe (waren resp. 18 en 23
jaar oud). De CV ketels zijn naar achteren geplaatst om meer ruimte in het
midden te krijgen. Enkele, veel ruimte innemende goederen, zijn nu opge-
slagen in de kringloopwinkel. 
Onderhoud orgel. Ons mooie Bätzorgel is alweer sinds 2000 in de
Dorpskerk in gebruik. Sinds 1773 heeft het orgel op diverse plaatsen in
Haarlem gefunctioneerd. In de loop van de tijd hebben er verschillende
wijzigingen en samenvoegingen plaats gevonden die tot het huidige
instrument hebben geleid. 
In het gebruik van het instrument is de afgelopen jaren echter een aantal
technische en klank-technische problemen gesignaleerd waardoor het
belangrijk is om actie te ondernemen ten einde verder verval en schade
aan het instrument te voorkomen. Na goed overleg tussen de organisten,
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het college van kerkrentmeesters, de kerkenraad, de orgeladviseur van de
PKN, dhr. Bergwerff en Elbertse Orgelmakers, die het instrument in onder-
houd heeft, is er een plan voor renovatie opgesteld. We zijn als college zeer
blij dat er door de diverse legaten, die via de kringloopwinkel Het Vervolg
zijn ontvangen, financiële middelen zijn om het instrument nu zodanig te
onderhouden, dat het na herstel klaar zal zijn voor de komende genera-
ties. Zoals het er nu uitziet zullen de werkzaamheden begin 2017 plaats
gaan vinden, zodat we tijdens de kerstdagen nog gebruik van het orgel
kunnen maken. Daarna zal het orgel voor een langdurige periode van
ongeveer 5 tot 6 maanden niet gebruikt kunnen worden. Er gaat namelijk veel
gebeuren: Onder andere worden de orgel-kas en het binnenwerk grondig
aangepakt en zodanig hersteld dat vochtschommelingen van minder
invloed zullen zijn. De windvoorziening zal worden aangepast, zodat het
orgel minder geruis zal geven, de balg wordt bijvoorbeeld ook gereno-
veerd. De windladen worden hersteld, de klavieren en de speel- en regis-
termechanieken worden gedemonteerd, gerenoveerd, verbeterd en op-
nieuw afgehangen en ingeregeld. Alle orgelpijpen worden gedemonteerd
en gerestaureerd in de werkplaats van de orgelbouwer in Soest. Etc. etc.
Er is al een zeer genereus aanbod van Hans Hoedemaker ontvangen, hij
heeft aangeboden zijn huisorgel over te plaatsen naar de Dorpskerk en we
mogen dit antieke kostbare instrument vanaf die tijd blijven gebruiken in
de Dorpskerk. Op het moment van schrijven zijn we nog in overleg om het
e.e.a. in te vullen, daarover later meer. Mocht u nog vragen hebben dan
kunt u terecht bij het college van kerkrentmeesters via Hans van Driel. 

Verkoop bouwgrond voormalige Rialaankerk
In 2013 besloot de kerkenraad om de kerk aan de Rialaan te verkopen. In
eerste instantie zoals de situatie was, dus kerk en omliggende tuin. 
Diverse geïnteresseerden namen een kijkje; de één om te wonen, soms
met meerdere gezinnen, de ander wonen en werken en zelfs een 
kunstenaar meldde zich. 
Vanwege de hoge kosten om de kerk voor het beoogde doel geschikt te
maken, was er niemand die een acceptabele prijs wilde betalen. In die
periode is er ook contact gezocht met de gemeente Westvoorne met de
vraag of de bestemming kon worden gewijzigd in woningbouw. 
De gemeente wilde meewerken voor het bouwen van maximaal 2 
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woningen, geschakeld dan wel vrijstaand. 
In 2014 is besloten om de kerk te slopen en zelf de bestemmingsplan-
wijziging in gang te zetten. Vanaf toen is het aangeboden als 2 percelen
bouwgrond. Door de crisis stagneerde de verkoop. Gelukkig leeft de
woningverkoop nu weer op en zijn beide percelen verkocht. 20 september
vond de notariële overdracht plaats van de eerste kavel en 14 oktober van
het tweede perceel. De 1e koper is inmiddels begonnen met de bouw van
een vrijstaande woning en de 2e zal wel snel volgen.

Van de verbouwing van de consistorie en het onderhoud van het orgel 
zullen we allen op de een of andere manier last krijgen. Wij proberen de
overlast tot een minimum te beperken en vragen daarvoor uw begrip en
geduld. 
Verder moeten we u meedelen dat Driek ter Smitte besloten heeft het
College van Kerkrentmeesters te verlaten. Hij heeft in de afgelopen 12 jaar
veel werk verricht en daar danken wij hem hartelijk voor. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Kees Beukelman
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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. 



N ederlan dse

Evensong
Op zaterdag 5 november en zondag 6 november aanstaande organi-
seren de Sint-Catharijne Cantorij en de Cantorij van Oostvoorne weer een
Nederlandse Evensong. 
Op zaterdag wordt er de hele dag geoefend in de Dorpskerk van
Oostvoorne waarna om 17.00 uur de evensong plaatsvindt. 
Op zondag 6 november klinkt om 17.00 uur deze evensong in de

Sint-Catharijnekerk van Brielle.

Met onder andere het Magnificat & Nunc Dimittis van A.H. Brewer en vaste
gezangen voor een avondgebed volgens de anglicaanse traditie. 
In het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk zijn deze avondgebeden
opgenomen onder het gedeelte Getijden van de dag. 
De Sint-Catharijne Cantorij staat onder leiding van Rinus Verhage en de
Cantorij van Oostvoorne staat onder leiding van Elly Bakker. 
De toegang is gratis (collecte bij de uitgang). 
U bent van harte welkom!

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. 
-  3 november presentatie in de consistoire over Openbaring van

Johannes door A.J de Zoete, Aanvang 20.00 uur. 
-  5 november 17.00 uur in de Dorpskerk: Evensong.
-  8 november lezing over de dementie-vriendelijke kerk door ds.

Annemarie Roding, Aanvang 20.00 uur in de Dorpskerk
-  16 november thema-avond Deel je leven; Vind ik leuk” in de Dorpskerk,

aanvang 20.00 uur
-  20 november De Herberg. Dorpskerk 15.00 uur tot 17.00 uur. 
-  22 november redactievergadering. Dorpskerk 16.30 uur. 
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Wijkouderlingen:

Wijk 1: ouderling Ate vd. Kooi, tel. 48 41 82
Wijk 2: ouderling Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78
Wijk 3: pastorale werkers: Ditje Maassen, tel. 31 19 71

Marijke de Zoete, tel. 48 34 26
Jaap v.d. Horst, tel. 77 68 49

Wijk 4: ds. Nita van der Horst, tel. 77 68 49
Wijk 5: pastoraal werker Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26
Nieuw ingekomen leden: Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79
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Kopij 
De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 
21 november 2016 tot uiterlijk 22.00 uur voor het 
nummer dat in de week van 4 december 2016 zal 
verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:
Bert Hamer, Rialaan 25 of
Cobi Ruigrok, Schepenenweg 17
of per e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl

De kerktelefoon
Bent u niet in staat om de kerkdiensten bij te wonen en wilt u gebruik
maken van de kerktelefoon, neem dan contact op met één van de 
diakenen.
Een KerkWebRadio kan op korte termijn bij u aangesloten worden.

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

www.voedselbankspijkenisse.nl
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Protestantse Gemeente Oostvoorne, nu ook op het internet:
Website: www.kerkoostvoorne.nl

Ons mailadres is: webredactie@kerkoostvoorne.nl

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

Bezorging Kerkblad 

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

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

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

10.00 uur - 15.00 uur. 

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

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

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

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



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

diaconie@kerkoostvoorne.nl
predikant@kerkoostvoorne.nl

Predikant:
Ds. N. van der Horst-Kattenberg           Hoflaan 29, 3233 AN                      Tel. 77 68 49
Vrije dag: maandag
Kerkelijk werker
Barbara Broeren                                                                                     Tel. 06 3074 6599
kerkelijkwerker@kerkoostvoorne.nl
Koopvaardijpredikant:
Ds. H. Perfors                                           Ds. Rijckewaerdstraat 6
                                                                3232 AK  Brielle                               Tel. 41 67 51
Voorzitter kerkenraad:
Vacant                                                                                                             
Notulist:
Vacant
Voorzitter Kerkrentmeesters:
J. Griffioen                                               Patrijzenlaan 340, 3233 BP       Tel. 06-22421605
Scriba:
J.A. Herlaar                                             Zwartegatseweg 2, 3233 CJ          Tel. 48 49 57
scriba@kerkoostvoorne.nl
Administrateur/penningmeester
G. v.d. Hoek                                            Molendijk 6a, 3233 LN                   Tel. 48 27 43
Voorzitter Diaconie:
E. v.d. Hoek-Febus                                  Molendijk 6a, 3233 LN                   Tel. 48 27 43
Administrateur Diaconie:
J.M. Kruik-van Roon                               v.d. Meerweg 14, 3233 BX             Tel. 48 45 30
Ledenadministratie:
E.B. van Driel-Luijendijk                          Gildenlaan15, 3233 DA                 Tel. 47 25 67
ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl
Preekvoorziening:
A.H. Herlaar-van Marion                        Zwartegatseweg 2, 3233 EW         Tel. 48 49 57
preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl
PR van de PGO:
C.B. van Walsum                                    Lijsterbeslaan 32, 3233 CJ             Tel. 48 04 13
fam.vanwalsum@planet.nl

Protestantse Gemeente Oostvoorne                         IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90
Diaconie Prot. Gemeente Oostvoorne                      IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93
Kerkinactie Prot. Gemeente Oostvoorne                  IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84
Kerkblad P.G.O.                                                          IBAN: NL82 INGB 0000 6651 28

Koster:
J. van Balen-Doolaar                             Gijzenhoekweg 52, 3233 TP           Tel. 48 42 15


