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Pinksterlied 

Onbestemde dagen en nachten
zijn nu plotseling voorbij. 
Want Gods gave, waarop wij wachtten,
stormt hier binnen en keert het tij.
Windvlaag, vind mij, word mijn stem,
dat ik onbezorgd zing van hem. 

Vage hoop en moed die nog wankelt
zijn op slag verleden tijd. 
Gods belofte vlamt op en sprankelt,
heelt al onze halfhartigheid.
Vuurtong, vind mij, word mijn taal,
dat ik gloedvol van hem verhaal. 

Onverstane woorden van vrede
zijn opeens een helder lied. 
Want wij mogen naar buiten treden
met het hoogste dat God ons biedt.
Liefde, vind ons, wees de geest 
die de wereld maakt tot Zijn feest. 

Bron: 
Mirjam Weijers & Cor van der Peet s.c.j. / www.liederen.org



Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Oostvoorne

Zondag 1 mei
6e zondag van Pasen (wit)
Ds. N. van der Horst
Collecte: Diaconie (Kerkweb), Kerk,
Missionair Werk en Kerkgroei

Donderdag 5 mei
Hemelvaartsdag (wit)
Ds. H. Haandrikman, Enkhuizen
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Zondag 8 mei
Wezenzondag (wit)
Ds. N. van der Horst
Dienst van Schrift en Tafel
Collecte: Avondmaalsproject, Kerk,
Pastoraat

Zondag 15 mei
Pinksteren (rood))
Ds. N. van der Horst
Collecte: Diaconie t.b.v. kaarsen,
Kerk, Pinksterzending

Zondag 22 mei
Zondag na Pinksteren (wit)
Ds. N. van der Horst
m.m.v. de cantorij
Collecte: Diaconie, Kerk en
Pastoraat

Zondag 29 mei
Trinitatis (wit)
Mw. B. Broeren
Collecte: Werelddiaconaat, Kerk en
Pastoraat

Zondag 5 juni 
1e zondag van de zomer (wit)
Ds. N. van der Horst
Collecte: Diaconie, Kerk en
Pastoraat
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De kerkdiensten beginnen om 09.30 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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Pinksteren: samen Gods liefde uitdelen 
Pinksteren is voor veel mensen een vaag feest. 
Met Kerst is het duidelijk: een Kindje in een kribbe, herders en
engelen, blijdschap om de Redder die is geboren. 
Pasen roept al wat meer vragen op. Het fysieke beeld van een kruis en
open graf helpt om het concreter te maken. De plaats van teleurstelling
en verdriet wordt op Paasmorgen ingenomen door vreugde. 
Met Hemelvaart kun je nog denken aan een wolk, maar Pinksteren, tja.
Hoe vang je dat feest in beelden en woorden? Het Pinksterlied wat in dit
kerkblad staat afgedrukt probeert het toch. In navolging van
Handelingen 2 probeert het woorden te geven en beelden te omschrijven
die iets zeggen over Gods Geest. Tussen Hemelvaart en Pinksteren is
een onbestemde tijd. Voor Jezus’ leerlingen zeker. 
Drie jaar lang hebben ze met Jezus opgetrokken Ze hebben hun 
vroegere leven aan de kant gezet en dag in dag uit met Hem samen
geleefd. Als Jezus dan plotseling verdwijnt komen ze terecht in een 
wirwar van emoties. Ze begrepen Zijn woorden niet, ze voelden zich in
de steek gelaten, verdwaasd, verloren, teleurgesteld en verdrietig.
Herkenbare emoties als iemand in ons eigen leven ons ontvalt. Midden
in die onbestemde dagen en nachten lijkt een verandering op te 
treden. Het tij wordt gekeerd. We waren de moed verloren, maar krijgen
langzamerhand nieuwe hoop. We begrepen Jezus woorden niet, maar
nu valt er een nieuw licht op. Het betekent niet dat we nu geen verdriet,
onbegrip en tranen meer hebben. Wel krijgen we zicht op een nieuwe
toekomst. God heeft ons niet in de steek gelaten. We hoeven de strijd
in dit leven niet alleen te voeren, maar mogen samen met Hem en de
vernieuwde Geest op weg. 
Samen op stap, met iedereen die dat wil. Naar buiten tredend met alles
wat de Heilige Geest aan ons geeft, zoals toen op dat Pinksterfeest voor
het eerst gebeurde. Paulus zegt ons: De vrucht van de Geest is liefde,
vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zacht-
moedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft
(Galaten 5: 22,23). 
Als we om ons heen kijken zijn die liefde en alle andere aspecten ver te
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zoeken. En toch geeft God ons in die liefdeloze wereld iets wat daar
dwars tegenin gaat. Laten we dit cadeau uitdelen aan de wereld om
ons heen, aan de mensen die we liefhebben, aan degenen die 
anderen niet zien staan, aan iedereen die het maar horen wil. 
Dát is Pinksteren. Uitdelen van onze gekregen rijkdom, Gods liefde 
brengend op plaatsen waar die nog niet is. 
Ik wens u die rijke Liefde toe, vóór en ná het Pinksterfeest. 

Barbara Broeren, Kerkelijk werker 

Geloven in een God die je niet kunt zien 

Hoe kun je nou geloven in een God die je helemaal niet zien kan
En je denkt dat ‘ie bestaat, vertel me waar is ‘ie dan 
Je ziet ‘m niet, maar Hij is er wel, ‘t is net als de wind 
Die zie je niet, maar die is er wel en wie zoekt die vindt 

Als de boomtoppen gaan zwaaien dan weet je dat de wind gaat waaien
Zo is het ook met onze Heer en daarom zeg ik ook elke keer: 
Je ziet ‘m niet, maar Hij is er wel, ‘t is net als de wind
Die zie je niet, maar die is er wel en wie zoekt die vindt 

Sla maar eens een sinaasappel fijn om te kijken of er vitaminen zijn 
Wel, je zoekt en je zoekt je sappel, naar de vitaminen in die sinaasappel
Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel, ’t is net als de wind 
Die zie je niet, maar die is er wel en wie zoekt die vindt 

Als de boomtoppen gaan zwaaien, nou, dan weet je dat de wind gaat waaien
Wel, zo is het ook met onze Heer en daarom zeg ik ook elke keer: 
Je ziet ‘m niet, maar Hij is er wel, ’t is net als de wind
Die zie je niet, maar die is er wel en wie zoekt die vindt 

Dit is een lied van Herman Boon.
Je vindt het lied op internet en op de cd “Stapelgek op jou!” 

Rond de Kerkdiensten
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Rond de Kerkdiensten
Aanbeveling nieuwe ambtsdragers 
Mede door het tussentijds aftreden van een tweetal kerkenraadsleden zijn
er in de kerkenraad enkele vacatures. 
Daarnaast treedt in oktober 2016 een aantal kerkenraadsleden af, onder
meer omdat hun termijn er op zit. 
Omdat dan het aantal vacatures danig oploopt dreigt het -dat zal duidelijk
zijn- steeds moeilijker te worden om als kerkenraad te kunnen functioneren.
De noodzakelijke werkzaamheden moeten door steeds minder kerken-
raadsleden worden verricht en dat legt een -bijkans onaanvaardbare-
druk op hen. Tevens is de kerkenraad op zoek naar een voorzitter (preses)
en een secretaris (scriba) die kerkenraadslid moeten zijn. 
Daarom vraagt de kerkenraad dringend aan de belijdende leden van de
PGO, de doopleden van 18 jaar en ouder, alsmede de gastleden om aan-
bevelingen te doen voor deze ambten. Tot en met 30 mei 2016 kunt u aan-
geven wie u voor genoemde ambten wilt voordragen. Het aanbevelings-
formulier is beschikbaar in de kerk (bij de ingang) en op de website. 
U kunt uw formulier, ondertekend en in een gesloten envelop, inleveren bij de
scriba H. Hoedemaker, Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne of deponeren in de
groene brievenbus bij het mededelingenbord buiten bij het hek. 
Nogmaals: laat uw kerkenraad niet in de steek! 

De kerkenraad

Notulist(e) gezocht!
Ook is de kerkenraad dringend op zoek naar een notulist(e) die maande-
lijks het verslag maakt van de kerkenraadsvergadering. De notulist(e}
behoeft geen kerkenraadslid te zijn. Graag aanmelden bij de scriba. 

De kerkenraad 



Diensten voor jong en oud in Oostvoorne
Jonge gezinnen meer bij de kerk betrekken, op een manier die ook voor
de ouderen in de gemeente aantrekkelijk en aansprekend is. Voor die 
uitdaging stond de Protestantse Gemeente Oostvoorne.
Als oplossing organiseert de gemeente sinds februari 2015 maandelijks
een “Dienst voor jong en oud”, een dienst waarin er net dat beetje extra
aandacht en uitleg voor de kinderen is en de generaties elkaar kunnen
ontmoeten.

“Deze diensten zijn er niet alleen voor jongeren, maar
ook voor ouderen”

Jeugdouderling Jan Varekamp uit Oostvoorne is trots op
het goed lopende jeugdwerk binnen de gemeente. Hij
vertelt: “Er zijn kinderclubs en een tienerclub en daar-
naast wordt er met regelmaat tienerkerk gehouden.
Maar bij de jonge gezinnen in de kerk was er behoefte
aan iets dat voor hen georganiseerd werd.” Dat bleek uit
het onderzoek van JOP Jeugdwerker Barbara Broeren.
Kerkenraad en jeugdwerker gingen met deze wens aan
de slag en zetten met het oog op de jonge gezinnen de
diensten voor jong en oud op. “Maar deze diensten zijn
niet alleen voor jongeren en jonge gezinnen, maar
nadrukkelijk ook voor ouderen”, aldus Jan. “Vroeger wer-
den deze diensten in de volksmond ‘bijzondere diensten’
genoemd, maar we willen het helemaal geen bijzondere diensten laten
zijn. Daarom noemen we ze nu diensten voor jong en oud, In feite zijn de
diensten voor jong en oud dan ook gewone, reguliere diensten. Alleen
wordt er extra op gelet dat er bijvoorbeeld eenvoudige woorden gebruikt
worden, dat er uitleg gegeven wordt bij rituelen en dat alles makkelijker te
volgen is.” 
In gesprek 
Daarnaast wordt geprobeerd om de gemeenteleden met elkaar in
gesprek te brengen. Bijvoorbeeld door vóór de dienst koffie en thee te
schenken, in plaats van na de dienst. Jan: “Veel mensen raakten tijdens
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de koffie in gesprek, en zetten dat gesprek na de dienst voort.” Ook is wel
eens een gezamenlijke lunch na de kerkdienst georganiseerd, waarbij
iedereen iets te eten meebracht. Na de eerste diensten voor jong en oud
werd de kerkgangers gevraagd de dienst te evalueren. Dat leidde tot
gesprek, maar leverde bovendien nuttige feedback op. Hoe zijn de 
reacties op de diensten tot nu toe? “Hartstikke positief”, zegt Jan. Een
ouder gemeentelid zei bijvoorbeeld: “Ik heb ook veel aan de diensten, en
ik ben wel 80”. Andere ouderen geven aan de diensten wel wat eenvoudig
te vinden, maar ze komen toch, omdat ze het fijn vinden dat er zoveel
jonge gezinnen en kinderen zijn.” En de jonge gezinnen? 
“Zij waarderen de praktische insteek van de preek, de uitleg en de een-
voudige en aansprekende voorbeelden.”

“De focus ligt op hoe iedereen zich aangesproken kan
voelen”

“Wat zo krachtig is aan de diensten voor jong en oud, is
dat de vraag ernaar vanuit de gemeente kwam”, zegt
jeugdwerker Barbara Broeren, “Dus op dit moment, en in
deze context, passen deze diensten heel goed bij de
gemeente en komt er ook een steeds breder draagvlak
voor.” Hoewel de diensten opgezet werden met het oog
op de jonge gezinnen, moeten de diensten niet alléén
voor hen aantrekkelijk zijn, benadrukt ook Barbara. “De
focus ligt op hoe iedereen zich aangesproken kan voe-
len. Daarom vindt de voorbereiding van de dienst ook
zoveel mogelijk plaats met een groepje mensen. Dat kan
een groepje gemeenteleden zijn, maar ook bijvoorbeeld
de gesprekskring jonge ouders, Doordat het telkens ande-
re groepen zijn, wisselen de thema’s, en dat is verfris-
send.” En daarom wordt ook het koffie drinken erg
belangrijk gevonden: “Tijdens de koffie komt het gesprek
vaak op gang. Dat geven we nog eens een extra stimulans door bijvoor-
beeld kaartjes met zogenaamde ‘omdenkvragen’ uit te delen, vragen die
aanzetten tot nadenken maar die ook uitnodigen tot gesprek. Door die
omdenkvragen raken mensen die elkaar soms helemaal niet zo goed ken-
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Rond de Kerkdiensten
nen toch samen in gesprek. Ook mensen van verschillende generaties
komen zo met elkaar in contact.” 

Kidsproof 
Hoe sluiten de diensten voor jong en oud nu aan op de wensen van de
jonge gezinnen? Barbara vertelt “Er was vooral behoefte aan meer aan-
dacht voor de praktijk van alledag tijdens de diensten, en daarnaast aan
meer aandacht voor kinderen en jongeren en extra uitleg bij de tradities.
Dus, waarom steken we eigenlijk een kaars aan tijdens de dienst? Of waar-
om bidden we?” Dat stukje uitleg wordt in de diensten voor jong en oud
geboden. Daarnaast worden onderdelen van de liturgie soms in een iets
andere vorm gegoten, of van volgorde verwisseld. Barbara: “In de diensten
voor jong en oud projecteren we bijvoorbeeld illustraties bij het
Bijbelverhaal op een scherm, zodat kinderen het verhaal makkelijker 
kunnen volgen, Ook plannen we het gebed om de Heilige Geest eerder in
de dienst in, zodat de kinderen daar nog bij kunnen zijn, voordat zij naar
de Kinderkerk gaan. We hebben ook wel eens een preekbingo 
georganiseerd. Een concrete vraag van ouders was, hoe zij hun kinderen
betrokken kunnen houden tijdens de diensten en door zoiets als een preek-
bingo te organiseren helpen we hen daarbij.” 

Uit: DUBBELBLIK 
tekst: Martha Visscher-Houweling 

Foto: Sjouke Dijkstra

Tiener/gezinsdienst voor jong & oud
Zondag 17 april werd er in de Dorpskerk een dienst gevierd voor jong en
oud. De dienst was deze keer mede voorbereid door de tieners van de 
tienerkerk. De kerkdienst was in volgorde ook aangepast op de manier
zoals de tieners de dienst vieren. Zo was er bij binnenkomst koffie en koek.
Thema van de dienst was: Passie verbindt. Barbara Broeren was de voor-
ganger en de dienst werd muzikaal begeleid door de band Thirsty. 
Voordat de kinderen naar de kinderkerk gingen werd met behulp van 
plastic bekertjes duidelijk gemaakt dat je samen sterker kan zijn. 
Niet alleen als plastic bekertje, maar als mensen en kerkgemeente. Zoals
gebruikelijk was er aan de eind van de kerkdienst ook nog tijd om na te
praten onder het genot van een kopje koffie. 
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Na de kerkdienst was er voor de gezinnen een gezamenlijke lunch georga-
niseerd. Er werd gestart met een paar spellen in de kerktuin. In een 
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heerlijk voorjaarszonnetje moesten
de groepen een kleurencode
(Mastermind) trachten te ontcijfe-
ren. Een andere groep moest 
proberen een wiebelende toren te
bouwen. Ook hebben we gelijk van
de gelegenheid gebruik gemaakt
om de brandtrap te testen. Om
vanaf de 2e verdieping te kunnen
ontsnappen bij calamiteiten is er
een brandtrap geïnstalleerd. 
De trap heeft de test goed door
staan en de kinderen hebben zo al
eens kennis gemaakt met deze 
ontsnappingsroute. Na dit alles was
er tijd om gezellig samen de zelf
meegenomen lunch te gebruiken
en hier werd ook zeer van genoten. 

Jan Varekamp, Jeugdouderling 

Crèche 
Zondag 1 mei         Helma Gorzeman
Zondag 8 mei         Esther Verdoorn
Zondag 15 mei         Esther van Driel
Zondag 22 mei         Anita Eggink
Zondag 29 mei         Charlotte Eggink 
Zondag 5 juni        Bep Oosterman
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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.



Jaarrekening Diaconie
                                                               Begroting      Rekening       Rekening
                                                               2015              2015               2014
BATEN
baten onroerende zaken                     €     4.500      €     5.580       €    4.580
rentebaten en dividenden                  €        570      €        391       €       484
opbrengsten uit stichtingen/
kassen en fondsen                               €             -      €             -       €            -
bijdragen levend geld                         €     7.775      €     8.025       €    8.357
door te zenden collecten                    €     5.750      €     6.918       €    7.722
       totaal baten                                  €   18.595      €   20.914       €  21.143

LASTEN
lasten overige eigendommen
en inventarissen                                    €        750      €     1.015       €       662
afschrijvingen                                        €             -      €             -       €            -
pastoraat                                               €             -      €             -       €            -
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €     1.304      €     1.051       €       967
verplichtingen/bijdragen
andere organen                                   €     1.300      €     1.361       €    1.404
salarissen                                               €             -      €             -       €            -
kosten beheer en administratie          €          75      €          10       €       641
rentelasten/bankkosten                       €        400      €        347       €       428
diaconaal werk plaatselijk                   €        450      €        390       €       390
diaconaal werk regionaal/
provinciaal/landelijk                            €     7.490      €     7.235       €    8.738
diaconaal werk wereldwijd                  €     6.750      €     9.070       €    8.250
       totaal lasten                                  €   18.519      €   20.479       €  21.480

       Saldo baten - lasten                     €          76      €        435       €      337-

toevoegingen aan fondsen
en voorzieningen                                  €             -      €             -       €            -
onttrekkingen aan fondsen
en voorzieningen                                  €             -      €             -       €            -
streekgemeenten                                 €             -      €             -       €            -
aandeel in lasten federatie                 €             -      €             -       €            -
overige lasten en baten                       €         76-      €         66-       €       187
       totaal                                              €         76-      €         66-       €       187
      Resultaat                                        €             -      €        369       €      150-
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Bestemming van het resultaat boekjaar 2015 
                                                toevoeging aan          onttrekking aan (-)
Algemene reserve                  €      369                        €         -
Reserve koersverschillen                                              €         -
Herwaarderingsreserve          €           -                        €         -
Overige reserve                      €           -                        €         -
Totaal                                      €      369                        €         -

Per saldo een toevoeging/
onttrekking van                      €      369

Collectes
datum           doel                                                                  totaal
6-3-2016       Diaconie/Kerk in Actie noodhulp                  121,17

                      Kerk                                                                     86,50
                      Pastoraat                                                           79,35
13-3-2016       Diaconie binnenland                                      105,00
                      Kerk + gift*                                                       588,00
                      Pastoraat                                                           81,10
20-3-2016       Diaconie/Boerinnen in Ghana                      130,00
                      Kerk                                                                     89,50
                      Pastoraat                                                           95,56
27-3-2016       Diaconie                                                          131,95
                      Kerk                                                                   127,00
                      JOP paascollecte                                            110,96
                      Avondmaalscollecte                                             
                      Witte donderdag en sobere maaltijd           111,50
                      Vastenactie en vespers     
                      voor vrouwen in Oekraïne                              509,38
                      Seizoen 2015/2016 de Herberg                       68,21
                      Bijdragen 40dagentijd kalenders                    92,50
                      Leemgaarde maart                                          81,10
31-1-2016       Taizédienst                                                         60,00 
                      *ontvangen gift via ds. Van der Horst
                      € 500,00 voor kerkpastoraat

                      totaal                                                             2.668,78
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Nieuw avondmaalsproject: Citypastoraat Domkerk Utrecht
Ds. Netty de Jong komt 26 mei op de gemeenteavond 
Zoals reeds eerder meegedeeld krijgt de opbrengst van de avondmaals-
collecte een nieuwe bestemming: het Citypastoraat van de Domkerk in
Utrecht. Het is voor dit jaar ons avondmaalsproject. Op de gemeente-
avond van 26 mei, komt ds. Netty de Jong spreken over haar werk in de
Domkerk. 
De ons welbekende (vroegere) predikante, ds. Netty de Jong-Dorland,
werkt al vele jaren in het Citypastoraat in Utrecht. Zij is -samen met haar
team- o.a. werkzaam bij de opvang van Jongeren in het “Night of Light-
project” op zaterdagavond. Jongeren -op weg om te gaan stappen- 
worden uitgenodigd om de Domkerk binnen te komen. Een spoor van
waxinelichtjes geeft de weg naar de kerk aan. Het is een ‘pioniersplek’,
zoals er in Nederland al vele zijn. Ook door de week heen is er een 
luisterend oor. De bezoekers, waaronder veel toeristen, spreken dan met
de predikant en haar team over hun zorgen, angsten en verdriet. Uiteraard
gaat het gesprek ook over de vluchtelingenstroom en andere actuele
gebeurtenissen. Het is opmerkelijk dat men zoekende is naar een ‘anker’,
een houvast. Verder voorziet het dagelijks middaggebed in een duidelijke
behoefte. In 2015 telde de Domkerk maar liefst 371.590 bezoekers! 
Vanwege het pionieren in het centrum van de grote stad, het uitdagende
werk onder jonge mensen en de sterke vernieuwende kracht die ervan uit-
gaat, spreekt dit werk ons zeer aan. We hopen dat haar komst naar de
gemeenteavond ons eveneens zal inspireren. 

Namens de Diakonie, Frans Worst

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. 
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Als u 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 rekening nummer NL63 RABO 0350254184 t.n.v. Kerk in
Actie PGO te Oostvoorne. 
De opbrengst van de actie 2015 heeft € 3.947,50 opgebracht. 
Dit is bij elkaar gebracht door 158 gemeenteleden. 
Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage. 

Namens Commissie Kerk in Actie (v/h ZWO) en diaconie
Joke Kruik 

Ledenadministratie 

Overleden 
Op 15-3-2016 dhr. C.S. de Snaijer, Groeneweg 15, geb. 13-3-1932
Op 19-3-2016 dhr. H.P. Bosman, Molenweg 37, geb. 21-01-1956
Op 29-3-2016 dhr. J.J. Wageveld, Meeuwenlaan 4, geb. 20-02-1939 

Verhuisd 
Dhr. A. van Marion en mevr. N.J. van Hennik-Barendregt van Brielseweg
19a naar Patrijzenlaan 246 

Ingekomen 
Uit Hellevoetsluis fam. Bakker, Koningslaan 21
Uit Heerjansdam fam. Van der Pols, Zandweg 49b 
Uit Dordrecht dhr. P.G.P. Reppel, Heveringseweg 20a
Uit Gouda mevr. J. Ruitenbeek, Rialaan 43 

Vertrokken 
Mevr. D. van der Kaaij van Aelbrechtsweg 7 naar Rotterdam 
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Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 6 april 2016 

Vertrek tweetal kerkenraadsleden 
Zowel Marianne Hamer (diaken) en Ton
Diepstraten (ouderling-kerkrentmeester en sedert
een klein jaar voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters) hebben schriftelijk te kennen gegeven, om hen move-
rende redenen, hun ambt te moeten neerleggen. De kerkenraad respec-
teert en betreurt tegelijkertijd hun besluit. Beiden hebben zich gedurende
vele jaren ingezet voor onze kerkgemeenschap en daar dankt de kerken-
raad hen hartelijk voor. Hun vertrek echter trekt een zware wissel op de
achterblijvers.

Werkplan komend halfjaar jongerenwerker Barbara Broeren 
Omdat met Barbara een nieuw contract is afgesloten heeft zij voor de 
periode april 2016 t/m september 2016 een werkplan aan de kerkenraad
voorgelegd. Dit werkplan sluit aan op de periode april 2014 t/m april 2016,
waarover Barbara een evaluatierapport met aanbevelingen heeft
geschreven. De rode draad daarin is het zoeken naar het verbinden van
gemeenteleden, dus van de verschillende generaties en derhalve de 
verschillende geloofsbelevingen. En dat is een hele klus. Barbara: “Het is als
experiment begonnen, een kans om iets uit te proberen”. Daarom is het
erg belangrijk dat de gemeenteleden de diensten evalueren en dat 
communiceren met de voorgangers. Pas dan kunnen zij er wat mee. In dat
kader heeft de commissie Vieringen een belangrijke (kwalitatieve) rol. 
Wat betreft pastoraat zal Barbara zoveel als mogelijk de 80+ en de 40-

gemeenteleden onder haar hoede nemen, maar af en toe kan daarvan
praktisch gezien worden afgeweken. 
Om de kerkenraad van advies te dienen zal Barbara de komende kerken-
raadsvergaderingen als gast bijwonen.

Werkplan predikant 
De werkweek van een predikant bestaat uit 40 uur. Een predikant van 55
jaar of ouder heeft recht op 7 weken vrij per jaar. Zo komt een werkjaar uit
op 1.800 uur (45 x 40 uur). Nita heeft aangegeven voor haar taken behoor-
lijk boven dat aantal uren uit te komen. Er zal naar het aantal uren, dat
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gemoeid is met het pastoraat, kritisch worden gekeken. Daarnaast zal
getracht worden de uren die opgaan aan vergaderingen, administratie en
eens flink tegen het licht te houden. Er zullen tenslotte prioriteiten moeten
worden gesteld.

ROT-kamp 
Voor degenen die het niet weten: ROT staat voor Rockanje, Oostvoorne,
Tinte. En dat is een hele geruststelling. 
Jaarlijks wordt het ROT-kamp georganiseerd en staat het in brede belang-
stelling. Zo’n 60 tot 70 kinderen doen mee o.l.v. circa 20 volwassenen, allen
vrijwilligers. Dit jaar zal het kamp plaatshebben van 9 t/m 16 juli. 
Plaats van handeling: een grote accommodatie ergens in Brabant. Veel
activiteiten worden georganiseerd: van zwemmen tot een bonte avond en
zelfs een spooktocht. Op zondag staat een door en voor de kinderen 
georganiseerde kerkdienst centraal. 
Voor de aanschaf van enig benodigd materiaal heeft de leiding aan de
kerkenraad een financiële bijdrage gevraagd. De kerkenraad heeft die
toegezegd op dezelfde manier als in voorgaande jaren. De kerkenraad
hoopt ook dit jaar weer op een uitgebreid verslag in het kerkblad.

Gemeenteavond donderdag 26 mei 2016 
Op donderdag 26 mei a.s. zal de gemeenteavond weer plaatshebben in
de Dorpskerk. 
Voor de pauze hopen we ds. Nettie de Jong-Dorland, bij velen van ons wel-
bekend, te begroeten. Zij zal ons vertellen over het wel en wee in het
Citypastoraat in Utrecht, haar huidige standplaats. Dit citypastoraat staat
centraal bij ons lopende avondmaalsproject. 
Na de pauze komen onder meer de jaarrekeningen over 2015 van zowel
de diaconie als de kerk aan de orde. 
Na afloop is er nog gelegenheid voor een hapje en een drankje. 
Vanaf 19.30 uur staan de deuren open, om 20.00 uur gaan we beginnen.
We hopen op veel belangstelling. 

De kerkenraad

Allerhande Kerkelijk Nieuws
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Nieuwe schelpen op het pad om de Dorpskerk
U zult het waarschijnlijk wel gemerkt hebben: op het pad rondom de
Dorpskerk is een nieuwe laag schelpen aangebracht. Dit was hard nodig,
want de oude laag was na ongeveer 10 jaar bijna verdwenen. Er is een
vracht schelpen op de stoep voor de kerk gestort die door Siem Emmerzael
en Bert van Balen met kruiwagens weggehaald is op het pad uitgespreid.
Het ligt er nu weer keurig bij, zo kunnen we wel weer 10 jaar vooruit. 
Siem en Bert, hartelijk bedankt voor jullie inspanning. 

Namens het CvK, Kees Beukelman

Vrijdag 13 mei om 20.00 uur

Pinksterorgelconcert (rood)
door Jolanda Zwoferink

Gift bij de uitgang

Aktie Kerkbalans

Beste gemeenteleden, 

Als College van Kerkrentmeesters willen we u het volgende over de Aktie
Kerkbalans 2016 onder de aandacht brengen: Van de 822 verzonden 
brieven hebben wij tot nu toe zo rond de 220 toezeggingen retour mogen
ontvangen. Zoals u zult begrijpen zouden we graag meer toezeggingen
terug zien. Ook al heeft u al geld overgemaakt, dan zien wij de toezeg-
gingsbrief toch graag terug voor onze financiële planning. 
Het totaal toegezegde bedrag is nu rond de 55000 euro. Van die toezeg-
gingen is inmiddels ongeveer 30000 euro overgemaakt. 
Het tot nu toe totaal ontvangen bedrag is ongeveer 38000 euro. Waarvoor
namens de gehele gemeente hartelijk dank! 
Ter indicatie; dit zijn de afgelopen jaren, wat er is toegezegd en wat er
totaal ontvangen is: 
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Vrijdag 13 mei om 20.00 uur

PiPiP nini ksksk tetet roror rgrgr elconcertrtr (r(r( oror od)d)d
door Jolanda ZwZwZ owow fefef ririr nini k

Giftftf bijiji de uitgtgt ang



2012       78000 euro     106000 euro
2013       72000 euro       92000 euro
2014       63000 euro       88500 euro
2015       56000 euro       82000 euro
2016       55000 euro 
               
U begrijpt dat deze gegevens ons als college tot zorgen stemmen, al is het
jaar natuurlijk nog niet om. Dus bij deze een oproep om ook financieel
mee te werken aan het opbouwen van uw gemeente en ook op deze
manier een steentje bij te dragen aan de toekomst van de Protestantse
Gemeente Oostvoorne. 

Wij zien uw toezeggingsbrieven en giften graag tegemoet!! 
Vriendelijke groet namens het College van Kerkrentmeesters,
de bijdrageadministrateur, 

J.J. van Driel 

Voor onze zorgboerderij Op Aarde zijn wij op zoek naar vrijwilligers 

Op onze boerderij komen vijf dagen per week thuiswonende ouderen die
last hebben van dementie of sociaal isolement. Dagelijks komen er 11 tot
12 deelnemers op de boerderij voor een zinvolle dagbesteding. 
De dieren worden verzorgd, in de moestuin en in de werkplaats wordt
geklust en in de keuken wordt de warme middagmaaltijd bereid. De deel-
nemers komen vooral uit Brielle, Hellevoetsluis, Rockanje en Oostvoorne. 
We doen dit inmiddels 3,5 jaar en kunnen dit niet doen zonder de inzet van
yele vrijwilligers. Lijkt het u leuk om ons als vrijwilliger te helpen bij het 
bereiden van de maaltijd, halen en brengen van de deelnemers of andere
klussen? Neem dan contact met ons op via info@boerderijopaarde.nl of
01.81-760130. Alvast hartelijk dank,

Arjan Monteny en Ronald van de Vliet
Zorgboerderij Op Aarde, Sleepseweg 9, Brielle 
tel. 0181-760130  -   mob, 06 - 5123 0438 of 06 -1500 3883 
Kijk ook eens op: http://www.boerderijopaarde.nl
Volg ons op: http://www.twitter.com/opaarde 

19

Allerhande Kerkelijk Nieuws



Dagtocht naar Delfts Blauw in Gouderak
Op woensdag 22 juni hopen we een bezoek te 
brengen aan het ambachtelijk familiebedrijf Fabriek
Montagne, waar Delfts Blauw wordt gemaakt. 
U wordt in Gouderak ontvangen met koffie of thee met koek. Vervolgens
wordt u een film getoond en krijgt u een rondleiding door de fabriek waar
het hele proces te zien is. Er wordt een demonstratie gegeven waar u kunt
zien hoe er met de hand keramiek geschilderd wordt en onze groep neemt
deel aan de demonstratie. Rondom het terras in de fabriek is een hele uit-
stalling van alle producten en er is een fabriekswinkel & Delfts blauw outlet.
Na afloop krijgt u een Delfts blauwe tegel naar keuze met spreuk of afbeel-
ding als herinnering. 
We vertrekken om 13.00 uur uit Rockanje, Vlielander Heinlaan en om 13.15
uur uit Oostvoorne, De Ruy, 
Na ons bezoek aan Gouderak vertrekken we om 16.00 uur naar een nog
nader te bepalen restaurant, waar u weer kunt genieten van een heerlijk
diner. De thuiskomst is om ongeveer 20.00 uur. 
Opgeven kunt u zich bij Tineke Vriend, tel. 40443 of Leen Klootwijk, tel.
413898. De all-in prijs bedraagt € 45,-. 

Theologische Vorming Gemeenteleden Rotterdam 
Op woensdagavond 11 mei 2016 is er een openbare lessenavond voor
Theologische Vorming Gemeenteleden Rotterdam in de Hoeksteen,
Rivierweg 15, Capelle aan den IJssel. Aanvang 19.30 uur. 
Wilt u gratis kennismaken met de 3-jarige basiscursus? 
Meld u aan bij Mevr. M. Bezemer-Rietveld, C. Huygenslaan 209, 3351 XB,
Papendrecht. tvgrotterdam@online.nl 
Folder en studiegids verkrijgbaar! 
Telefonische info: Mw. M. Koole-Godeschalk, 0167-536671 

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.
-  donderdag 26 mei: Gemeenteavond om 20.00 uur in de  Dorpskerk
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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. 06-22421605) en Els van
Teijlingen (tel. 06-51903661), Patrijzenlaan 340. 

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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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: ouderling Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26
Nieuw ingekomen leden: Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79
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Het adres voor al uw oude papier (geen karton):
De Blauwe container - Kloosterweg 2. 
De opbrengst is voor ons jeugdwerk.

Kopij 
De uiterste inzenddatum voor de kopij is dinsdag 
24 mei 2016 tot uiterlijk 22.00 uur voor het 
nummer dat in de week van 5 juni 2016 zal 
verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:
Bert Hamer, Rialaan 25 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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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:
Vacant                                                    
Scriba:
H.H. Hoedemaker                                   Polderweg 2, 3233 LR                     Tel. 48 38 20
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


