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liefde
volhardt 

in het scheppen
van ruimte 

blijft waaien 
als een milde lentewind 

die bloeien laat 
en nooit verstikt 

liefde 
loopt niet te koop

uitdagend
met hoge borst 

liefde
kent geen trots 
die beschadigt 

en beschaamd maakt 

liefde 
wil niet winnen 

niet zelfgenoegzaam zijn
zich niet handhaven 

liefde 
verdraagt geen

onbetrouwbaarheid 
maar deelt de vreugde 

om mensen 
die op elkaar 
aan kunnen 

liefde 
is een alomvattend huis 

en biedt een dag 
voor totaal vertrouwen 

voor grenzeloos verwachten 

liefde 
houdt eindeloos vol

valt niet af 

liefde alleen
laat zich kennen

als toekomst
die blijft

De hoogste weg

(Naar 1 Korinthiërs 13:4-8)
Sytze de Vries, uit Liefde, uitgave van de Protestantse kerk
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Oostvoorne

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur en 
worden gehouden in de Dorpskerk.
Met ingang van 1 april is de aanvangstijd 9.30 uur

In alle diensten is kindercrèche en kinderdienst 
voor groep 1 t/m 8.

Zondag 25 maart
Palmzondag (paars)
Bijzondere dienst
Ds. P. Schelling, Monster
Collecte: diaconie, kerk, 
Kerk in Actie/Palmzondag

Donderdag 29 maart 
Witte Donderdag (wit)
Aanvang 19.30 uur
Dienst van Schrift en Tafel
Ds. H. Perfors, Brielle
Collecte: avondmaalscollecte

Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag (paars)
Aanvang 19.30 uur
Ds. H. Perfors, Brielle
m.m.v. de Cantorij, o.l.v. Elly Bakker
Collecte: bij de uitgang

Zaterdag 31 maart
Paaswake (wit)
Aanvang 22.00 uur
Ds. H. Perfors, Brielle
m.m.v. de Cantorij, o.l.v. Elly Bakker
Collecte: bij de uitgang

Zondag 1 april 
1e Paasdag (wit)
Ds. P. Schelling, Monster
Collecte: diaconie, kerk, jeugdwerk
Vanaf deze zondag is de 
aanvangstijd 9.30 uur

Zondag 8 april
2e zondag van Pasen (wit)
Mw. B. Broeren-Verschoor
(kerkelijk werker)
Collecte: diaconie, kerk, pastoraat

Zondag 15 april
3e zondag van Pasen (wit)
Mw. A. Klavers, Spijkenisse
Collecte: voedselbank, kerk, 
pastoraat

Zondag 22 april
4e zondag van Pasen (wit)
Ds. A.G. Endeveld, Bredevoort
Collecte: diaconie, kerk, eredienst &
kerkmuziek

Kunt u niet op eigen 
gelegenheid naar de
kerk gaan, neemt u dan
contact op met Joke
Kruik, tel. 484530
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Pasen: Nieuw Leven 

Op zondag 1 april hopen we met elkaar het Paasfeest te 
vieren. In de kerk is deze dag de climax na weken van ingetogenheid.
Met een beetje geluk doet de natuur daar aan mee: wat kan 
een mens opknappen van een aangename buitentemperatuur, een 
zonnetje erbij en een tuin die barst van het nieuwe leven. Ook al zijn
de paaseieren en kuikentjes in de kerk meestal afwezig, toch zeggen
die symbolen precies wat Pasen is: nieuw leven. 

Als ik denk aan de perfecte tuin in bijbelse zin, dan denk ik aan de Hof
van Eden. Een schitterende tuin waarin allerlei bomen stonden die er
aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. Er ontsprong daar een
rivier, die de tuin bevloeide en ervoor zorgde dat de tuin prachtig
bleef (Genesis 2). Behalve dat de tuin een lust voor het oog was, was
het ook fijn om daar te wonen. Er is geen enkele plaats geweest, waar
de verbondenheid tussen God en mens zo sterk was, als in de tuin van
Eden, aan het begin van de schepping. 

In Johannes 20 lezen we over Maria die huilend bij het graf van Jezus·
staat. Zij ontmoet de Opgestane, maar weet het nog niet. Twee keer
moet Jezus haar aanspreken, voordat haar ogen opengaan. Twee
keer moet zij zich omkeren, voordat het licht van Pasen ook voor haar
doorbreekt. Het verdriet maakt plaats voor vreugde en de dood
maakt plaats voor het leven. Opnieuw wordt een tuin een plek van
ontmoeting, een plaats waar God en mens in vrede samenzijn. Deze
tuin wordt een open deur naar Gods onvoorwaardelijke liefde. Een
open deur naar nieuw leven: leven in verbondenheid met God. 

Met Pasen vieren we dat het nieuwe leven doorbreekt. Verlangen we
daar niet allemaal naar? Naar een hernieuwd bestaan? Misschien is
dat wel de reden dat je je in de lentezon met zicht op alle ontluikende
bloesemknoppen zo dicht bij God kunt voelen. Omdat dat symbool
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van vernieuwing, van de omkering van doodsheid naar opwekking, je
aanmoedigt om daar zelf ook deel aan te nemen. 

We wensen en bidden elkaar gezegende Paasdagen toe vol met
Nieuw Leven. 
Of anders gezegd: 

Licht moge stralen in de duisternis 
Nieuwe vrede stralen waar geen hoop meer is
Geef ons dan te leven in het nieuwe Licht

Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, U zij alle eer

(Lied 634:2)

Hartelijke groet,
Barbara Broeren (kerkelijk werker
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Crèche
25 maart       Julia, Meike en Iefke

1 april          Bas en Joëlle
8 april          Karin

15 april          Anita
22 april          Helma

In Memoriam Johanna Stevine Beenker-van den Brink
Amsterdam, 8 mei 1937 - Dirksland, 4 februari 2018 

Boven aan het overlijdensbericht van Hanny Beenker staat:
“Die ik liefheb, laat ik achter, 
die ik liefhad, daar ga ik heen.”

Zij beminde haar dierbaren en zij werd door hen bemind. 
Dan komt er die fatale dag, waarop een einde komt aan dat liefdevolle
bestaan. Hoe verdrietig was het voor haar en haar geliefden, dat haar
krachten het plotseling lieten afweten. Zij die altijd zo sterk in het leven
stond! 
Op 9 februari hebben we in de Dorpskerk afscheid van haar genomen. En
daarbij hebben we haar leven geschetst. Haar kritische blik; ze nam niet
vanzelfsprekend alles aan. Ze durfde met een ontwapende eerlijkheid 
vragen te stellen. Haar betrokkenheid op de natuur; wat heeft ze veel tijd
doorgebracht in de grote tuin om haar huis. Tussen bloemen en planten
voelde ze zich thuis. Ze verstond hun taal. En daar was haar passie voor
klassieke muziek; hoeveel concerten, van onder andere Schubert, heeft ze
niet bijgewoond en beluisterd. 

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.

Pastoraal Nieuws
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Hanny was geen vrouw die met velen contact legde. Het liefst was ze in
haar eigen omgeving. Maar zij genoot, als er iemand uit haar vertrouwde
kring op bezoek kwam: haar dochters en kleinkinderen, vrienden. Die 
verwende ze graag. 
Een grote klap was het toen in 2011 haar man Gerard overleed. Zij en hij,
wat hebben ze veel ondernomen en beleefd! Na zijn dood viel er een groot
gat in haar leven. In het begin voelde ze zich verloren en ontheemd.
Gelukkig stond ze stukje bij beetje weer op, hoewel het gemis haar nooit
heeft verlaten. 
Nu is haar levensverhaal ten einde gekomen. Zij zal gemist worden. Door
Dona en Anna, haar dochters; door Wolter en Pien, haar kleinkinderen.
Ook door Aad, die de laatste jaren in haar leven was gekomen. Wij wensen
allen kracht toe. Dat de mooie herinneringen aan haar blijvend als troost
bij hen mogen zijn! 
In de dienst trokken we een lijn tussen Psalm 84 en haar leven. Zoals er voor
de vogels plaats was in de tempel, zoals er voor de dichter ruimte was 
in de kring van Gods liefde, zo mogen we met Hanny Beenker erop 
vertrouwen dat zij deel heeft aan de goedheid van de Eeuwige. 

Ds. Piet Schelling 

Vanuit de pastorie 
Terwijl ik het vorige kerkblad lees, genieten Jaap en ik van het kostelijke 
verhaal ‘pastoriepraat’. Het lijkt er in het nieuwe jaar 2018 op, dat we door
kerstbomen worden achtervolgd. Overal kom ik ze tegen. Ik heb er echter
geen behoefte aan om me op te splitsen en stelling te nemen tegen of
voor de vensterbankisten of de kachelisten. Mooie term. Mijn spelling-
controle geeft dikke vette rode strepen onder de woorden. Dat kent ie niet.
Maar ik zal u uit de brand helpen. Beide partijen hebben gelijk. Er is geen
sprake van optisch bedrog. Het vensterbankboompje heeft werkelijk in de
vensterbank gestaan. Zo’n kant-en-klaarboompje dat je opgetuigd uit de
kelder haalt, stekker in het stopcontact en voilá, de boom is klaar. Dit
boompje heeft de hele wereld al rondgereisd. Het boompje behoorde toe
aan mijn oudste zus, die jaren in Zuid-Afrika heeft gewoond en gewerkt en
midden in de zomer kerstfeest vierde met het vensterbankboompje. Toen
ik het verhaal las, keek ik rond in de pastorie. Het boompje was verdwenen.

Pastoraal Nieuws
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Vanmorgen wakker geworden in onze slaapkamer in Balkbrug, deed ik de
kledingkast open en wat vond ik daar..., je zult het niet geloven...., het 
vensterbankboompje. Aha, daar was de kleine splijtzwam. Nadat ik mijn
geheugen was afgegaan, herinnerde ik me dat ik het boompje had mee-
genomen ter vergroting van de feestvreugde tijdens het jaarlijkse kerst-
diner bij ons in Balkbrug. En ja, het boompje stond weer in de vensterbank.
Onze jongste dochter had het boompje opgeruimd. 
De kachelisten hebben ook gelijk. Het boompje stond op een lectuurtafeltje
naast de kachel. Ook dit is een kunstboompje dat we ooit in Leeuwarden
hebben gekocht, evenals de ster. Maar hiermee is het kerstboomverhaal
niet afgelopen. Tot mijn verbazing vonden we afgelopen maandag tussen
de struiken, links vanuit de pastorie gezien, een afgezaagde kerstboom.
“Die ken ik”, dacht ik licht geërgerd. De afgezaagde boom was een zwerf-
boom. Ik zei tegen Jaap: “Die boom heb jij na Oud en Nieuw toch bij het
groenvuil gezet?” Jaap bevestigde dat. “Kijk daar is ‘tie weer”, zei ik 
wijzend op de afgezaagde boom en verdorde takken. Jaap heeft de
boom in de groencontainer gestoken en nu komt het kerstboomverhaal
toch echt tot een einde. 

Nita van der Horst 

Vanuit de pastorie vervolg ... 
Vorig jaar, voor mijn beroerte, hebben verschillende mensen zakken met
kleding gebracht en een aantal dames in de gemeente truien, dassen,
wanten en mutsen gebreid. Die zijn inmiddels afgegeven bij vrienden in
Hongarije en van daaruit heeft het zijn weg gevonden bij mensen in het
bergland van Karpaten. Ik kreeg een mailtje met bedankjes, bij deze door-
gegeven. Het bedlinnen dat is afgegeven, heeft zijn plek gevonden in het
bejaardentehuis van Beregovo. Eergisteren kregen we een mail van het
hoofd van de diakonie van de protestantse kerk in Karpaten. Het
Alzheimerhuis is tot onze grote vreugde geopend. Ik stuur twee foto’s mee.
Die vindt u op de volgende pagina. 
Uit de pastorie: “Hoe gaat het met de dominee?” 
Allereerst wil ik iedereen bedanken, die een blijk van medeleven heeft
getoond. Regelmatig krijg ik mooie teksten, een kaartje, een bloemetje,
een mailtje, telefoontje of bezoekje. Het is geen gemakkelijke tijd. Want we
wachten zomaar. We wachten vanwege procedures en protocollen. Vorig

Pastoraal Nieuws
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week heb ik telefonisch contact gehad met de arbo-arts. Zij gaf aan dat ik
zelf de afkeuringsprocedure moet aanvragen. Dat heb ik inmiddels schrif-
telijk bij de arbo-arts gedaan met een afschrift naar Jan Herlaar als scriba
van onze gemeente. Nu kan Jan Herlaar het aanvragen bij de landelijke
kerk, waarbij ik via een keuringsarts zo snel mogelijk uitsluitsel hoop te
geven. Dat is voor de gemeente goed en voor mij. Volgende week heb ik
twee onderzoeken bij VISIO. Ik kan namelijk bijna niet lezen. Dat is een
ramp. Dat is een basisnoodzaak voor mijn vakgebied. Ook heb ik blijvende
problemen met het waarnemen in grote ruimten en vooral daar waar veel
licht is. Lopen, lang staan, balans verbeteren niet. Deze periode beleef ik
als een rouwproces. Afscheid nemen van mijn ambt en met emeritaat
gaan, had ik me anders voorgesteld. Tegelijkertijd heb ik wel zoveel vertrouwen
dat als er deuren dichtgaan, andere deuren zich zullen openen. De tijd zal
het leren. Ik wens de kerkenraad Gods zegen toe en veel wijsheid om alle
werk te begeleiden en te faciliteren. De gemeente staat voor nieuwe 
uitdagingen en ik hoop en bid dat onze jonge mensen het oppakken om
anno 2018 kerk te zijn.

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie 
Jaap en Nita van der Horst 
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Van de scriba - Nieuws vanuit de kerkenraad 
Vorige maand heb ik u uitgebreid geïnformeerd, dat wij als kerkenraad
een zoektocht waren gestart voor het samenstellen van een beroepings-
commissie (BC). U werd daarbij tevens uitgenodigd te reageren, als u het
gevoel had iets te kunnen, en niet te vergeten, te willen doen voor onze
gemeente. 
Nu precies 5 weken verder kan ik u het goede nieuws doorgeven, dat er
een aantal mensen van u gereageerd heeft op onze oproep. Daarnaast
bleek dat een groot aantal van u toch ook al serieus had nagedacht over
de beroepingscommissie. Niet iedereen die we benaderd hebben was
direct positief, sommigen zagen zo’n rol niet zitten en dat om verschillende
redenen. Maar gelukkig dat een flink aantal mensen na een korte bedenk-
tijd hun ja-woord hebben gegeven aan een BC. 
Het feit dat we al na 5 weken kunnen melden, dat de samenstelling van de
BC rond is mag toch zeker goed nieuws genoemd worden, vind u ook niet? 
Omdat op het moment van schrijven de kerkenraad nog definitief over de
BC moet praten en ook de BC leden daarvan nog op de hoogte moeten
worden gebracht, kan ik uiteraard in dit stukje nog niet bekend maken wie
er in de BC zullen plaatsnemen. 
U hoeft echter niet tot het volgende kerkblad te wachten, want wij zullen u
via zondagsbrief en nieuwsbrief op de hoogte brengen zodra alles rond is.
En het zou zomaar kunnen zijn dat, op het moment dat u dit leest, dat
nieuws al is rondgegaan via de nieuws- of zondagsbrief. 
Op de gemeenteavond van dinsdag 15 mei willen wij u in elk geval nader
informeren over het beroepingswerk en de commissie. Die avond worden
ook de jaarcijfers van 2017 besproken. 
Het hele programma voor die avond leest u binnenkort in zondags- en
nieuwsbrief en uiteraard in het volgende kerkblad. 

Was vorige maand onze interim ds. Piet Schelling nog maar net (officieel)
begonnen, inmiddels heeft Piet al veel werk in de gemeente verzet.
In de voorbereidingen voor het beroepingswerk zijn belangrijke stappen
gezet zoals het herschrijven van het beleidsplan. Dit plan is een belangrijk
onderdeel bij de start van de BC. Er is echter nog veel werk te doen en ook
de gemeente (u dus) zal daarbij betrokken worden we houden u op de
hoogte! 
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De oproep in het vorige kerkblad m.b.t. de generatie proeverij heeft wel
een enkele reactie opgeleverd, maar niet voldoende om er al iets mee te
kunnen gaan doen. 
Daarom nog maar een keer het stukje: Gezocht - mensen die van lekker
eten en praten houden.
We zijn op zoek naar mensen die hun huis beschikbaar willen stellen voor
een avond, waarop een groep van 8-10 mensen samen de maaltijd gaat
gebruiken, maar ook naar mensen die graag aan zo’n avond en dus de
maaltijd en de gesprekken willen deelnemen. Daarnaast zoeken we mensen,
die mee willen helpen om dit soort avonden te organiseren. De kerkenraad
nodigt u en jou uit voor zo’n generatieproeverij, waarbij verschillende 
mensen van allerlei leeftijden met elkaar aan tafel in gesprek gaan. 
Want: waar leer je elkaar beter kennen dan tijdens een maaltijd? Waar leer
je beter samen gemeente-zijn dan aan tafel? Tijdens de maaltijd en tussen
de gangen door worden de aanwezigen uitgenodigd om met elkaar in
gesprek te gaan. Aan de hand van vragen, een filmpje of een opdracht
leer je elkaar beter kennen.
De kerkenraad heeft dit concept vorig jaar zelf uitgeprobeerd en kijkt met
veel plezier terug op deze maaltijd. Het was gezellig, maar men heeft
elkaar ook beter leren kennen. Zoals hierboven al gezegd, zouden we
graag een aantal van dit soort maaltijden (‘generatieproeverijen’) willen
organiseren, maar... daarvoor hebben we hulp nodig. 
We zoeken mensen die: 
-  Van lekker eten houden 
-  Graag andere mensen leren kennen 
-  Hun huis tijdens de avondmaaltijd open willen stellen voor 10-12 personen
-  Het leuk vinden om deze maaltijden te organiseren (mensen uitnodigen,

de vragen en werkvormen tijdens de maaltijd willen voorbereiden, etc.
Hiervoor is een handleiding beschikbaar) 

Voelt u/jij wel iets voor zo’n generatieproeverij of herkent u zich maar in
één deel, of wil je wel iets betekenen maar weet je nog niet precies wat? 
Laat het ons weten en neem contact op! De generatieproeverijen zijn
bedoeld voor de hele gemeente: jong en oud, dus het hele gezin is welkom. 
Contact graag via de scriba Jan Herlaar/scriba@kerkoostvoorne.nl 

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Jan Herlaar (scriba) 
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Gemeente-avond dinsdag 15 mei 
Dit is de jaarlijkse voorjaarsgemeente-avond, waarin we weer graag 
informatie met u uit willen wisselen. 
Naast de jaarcijfers van 2017 willen we u ook graag nader informeren over
het beroepingswerk, de beroepingscommissie en alles wat daarmee voor
de PGO samenhangt. 
Dit is slechts een deel van het programma, u wordt de komende weken
verder op de hoogte gebracht via zondags- en nieuwsbrief en uiteraard in
het volgende kerkblad. 
De avond begint om 20.00 uur en de kerkzaal is al om 19.30 uur open en
de koffie/thee staat klaar! 
Wij hopen op een goede opkomst. 

De kerkenraad

Geloofsgetuigen

Weinig Amerikaanse predikanten waren zo beroemd als de onlangs op 
99-jarige leeftijd overleden Billy Graham. Hij was een machtig getuige. Ik
weet nog goed, hoe opgetogen de hele familie in de jaren ‘50 naar de
meeting in het Feyenoordstadion ging. Zeer tot mijn spijt mocht ik niet mee,
want “het kon wel eens laat worden”. Miljoenen mensen over de hele
wereld heeft hij met zijn tv-optredens bereikt. Wegens zijn warme banden
met vrijwel alle naoorlogse presidenten, wordt hij wel de “predikant van de 
presidenten” genoemd. 

Het was in Modesto, een stad in Californië, waar de toen 29 jarige Billy
Graham in 1948 enkele regels opstelde om zijn missie - de verspreiding van
het christelijk geloof - te beschermen. De regels werden bekend als het
Modesto Manifesto. Hiermee werden afspraken gemaakt over geld, 
huwelijkse trouw, omgang met lokale kerken en publiciteit. In de loop van
al die jaren hebben die regels hun zegenrijke uitwerking niet gemist. Billy
Graham heeft zijn ambt nooit te grabbel gegooid door een greep uit de
kas te doen of onderwerp te zijn van de #metoo discussie. De krokodillen-
tranen van Amerikaanse evangelisten op t.v. waren hem vreemd. Billy
Graham ging er vanuit dat de mens nu eenmaal van nature zwak is en gaf
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in zijn “bescheiden manifest” regels ter navolging. Die regels zijn inmiddels
actueler dan ooit. 
Hij behoort samen met die andere baptistenpredikant, dr. Martin Luther
King jr., tot een van de sterkste geloofsgetuigen van de tweede helft van
de 20e eeuw. 
Toen in 1967 dr. Martin Luther King jr. voor de studenten in Amsterdam
sprak, zorgde ik ervoor dat ik er nu wel bij was en zat op de eerste rij adem-
loos te luisteren. Een half jaar later is hij vermoord. 
Toegerust met uitzonderlijke retorische gaven predikten beide getuigen -
ieder op zijn eigen wijze - de onontkoombare evangelische waarheid.
Overal waar ze kwamen, waren de zalen tot de nok toe gevuld en raakten
de mensen door hun optreden geïnspireerd en gestimuleerd. 
De uitvaarten van beiden kunnen als ‘symbolisch’ voor hun leven en 
werken worden opgevat. Martin Luther King werd in 1968 op een ezeltjes-
kar ten grave gedragen; Billy Graham - 50 jaar later - in een eenvoudige
houten grafkist, gemaakt door gevangenen. 
Hun stemmen zijn nog steeds niet verstomd. Nog altijd wordt hun bood-
schap doorgegeven. Hun namen zijn toegevoegd aan de wolk van 
getuigen, die rondom ons is. 

Frans Worst 
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Collecten februari 
datum      doel                                                        totaal
4-2-2018  Diaconie                                                  €     126,30

                 Kerk                                                          €     112,60
                Werelddiaconaat/kinderen in Ghana €     238,80

11-2-2018 Diaconie/missionair werk                       €       82,25
                 Kerk incl. gift van € 250,00 via               €     320,95
                 Mw. Liesbeth van Wijnen     
                 Pastoraat                                                 €       85,95
18-2-2018  Kerk in Actie/ 40dagentijd                     €     150,27
                Kerk                                                          €       90,00

                 Pastoraat                                                 €     136,10
25-2-2018  Kerk in Actie/ 40dagentijd                     €       71,51
                 Kerk                                                          €     114,48
                 Pastoraat                                                 €       62,00
               Leemgaarde februari                             €     115,25

                Totaal                                                       €  1.706,46 

Avondmaalscollecte voor Alzheimer Nederland 
In de dienst van Schrift en Tafel op Witte donderdag 29 maart a.s. is de
Avondmaalscollecte weer bestemd voor het doel van dit jaar: Stichting
Alzheimer Nederland. RonaId van de Vliet is contactpersoon voor
Alzheimer Nederland in onze regio Voorne-Putten en Rozenburg. Hij schrijft: 
In Nederland zijn er op dit moment 270.000 mensen met dementie. Op
Voorne zijn er op dit moment ruim 1000 mensen met dementie. De 
verwachting is dat deze cijfers in de komende twintig jaar zullen verdubbelen,
zeker in een sterk vergrijzende regio als Voorne. Het is goed om te beseffen
dat 70% van deze mensen zelfstandig thuis woont en dat dat percentage
stijgt. Die mensen komen we dus steeds vaker tegen in het gewone maat-
schappelijk leven, op straat, in de winkel, bij de vereniging en in de kerk. 
Stichting Alzheimer Nederland zet zich in voor mensen met dementie en
hun dierbaren. Samen werken we aan een toekomst zonder dementie én
aan de kwaliteit van leven van patiënten nu. We geven onder andere 
trainingen voor vrijwilligers of winkelpersoneel over wat dementie is en hoe
je kunt omgaan met mensen met (beginnende) dementie in onze samen-
leving. Zie hiervoor ook www.samendementievriendelijk.nl 
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In de regio Voorne-Putten en Rozenburg organiseren we in samenwerking
met lokale zorgaanbieders Alzheimer Cafés. Elke maand komen daar 
mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden samen voor
informatie en contact met lotgenoten. De bijeenkomst begint met een
lezing of interview. Daarna kunnen bezoekers vragen stellen en ervaringen,
tips en ideeën met elkaar delen. In Brielle is het Alzheimer Café elke 2e
woensdag van de maand in de Infirmerie; in Hellevoetsluis elke 1e maan-
dag van de maand; en in Spijkenisse elke 3e dinsdag van de maand. De
avonden beginnen om 19.30 uur, elke maand behalve in juli en augustus.
Het onderwerp dat in Brielle op 11 april aan de orde komt, is “Ik hou nog
steeds van jou”, veranderingen in de onderlinge relatie bij dementie. Op 
9 mei gaat de lezing over “hulpmiddelen en domotica, welke hulpmid-
delen (kunnen) helpen om zo lang mogelijk veilig thuis te wonen”. Met uw
avondmaalscollecte ondersteunt u het werk van Alzheimer Nederland in
deze regio, waarvoor hartelijk dank. Meer informatie is te vinden op de
website www.alzheimernederland.nl 

Verslag diaconievergadering inzake verdeling ontvangen
bedragen van de Kringloop/de Cirkel van het jaar 2016 en 2017 
De Kringloop/de Cirkel loopt zo goed en brengt zo
veel op, dat het bestuur heeft besloten aan het eind
van het jaar de diaconie een bedrag te schenken,
wat dan aan goede doelen kan worden besteed. 
Over het jaar 2016 heeft de diaconie € 6.880 ont-vangen. Dat is als volgt
verdeeld in 2017: 
-  € 1.000 is geschonken aan Artsen zonder grenzen
-  € 2.500 aan de Voedselbank te Brielle 
-  € 1.000 aan het Leger des Heils 
-  € 2.000 aan Kerk in Actie, hongersnood Afrika en 
-  € 380 aan Alleppo, Mensen in Nood 
Over het jaar 2017 heeft de Kringloop/de Cirkel € 12.206 overgemaakt
naar de diaconie. 
Wij hebben besloten de volgende verdeling te maken: 
-  35% voor goede doelen in het buitenland
-  35% voor goede doelen in het binnenland 
-  10% houden wij voor eventuele rampen, die gebeuren in binnenland of
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buitenland.
-  20% voor goede doelen die door de medewerkers van de Kringloop-

winkel/de Cirkel aangedragen kunnen worden.
Wij hebben begrepen dat de medewerkers ook graag willen zien dat er
een percentage in onze eigen regio terecht komt. Dit hoeft niet allemaal
tegelijk te gebeuren, wij kunnen er het gehele jaar 2018 over doen. 
Ook zal de diaconie de Kringloop/de Cirkel op de hoogte houden waar
het geld naar toe gaat. 

Nieuwe avondmaalskIeden 
Leden van de diaconie, die inmiddels zijn afgetreden, hadden vorig jaar
besloten om een nieuw avondmaalskIeed aan te schaffen. Nu, een jaar
later, is er toch een ontwerp uitgerold, wat prachtig geworden is. Het kleed
is in Ierland gemaakt. Zaterdag 24 februari is het door mevrouw Sanny de
Zoete gebracht en hebben wij het avondmaalskIeed in volle glorie uit-
gerold, bekeken en instructies gehad hoe er mee om te gaan. Het is 
werkelijk een uniek exemplaar met een prachtige rand van druivenranken
met korenaren. 

Ook het logo staat er op van de PGO met het jaartal Anno Domini 2017.
Het verjaardagsfonds heeft een grote bijdrage geleverd voor deze aan-
schaf. Een bedrag van € 1.727. Wat het dan ook zo bijzonder maakt is dat
nu de gehele gemeente er aan bijgedragen heeft! 

16

Diakonaal Nieuws



Mevrouw Sanny de Zoete kan
ook eventueel hierover nog
een lezing houden. Wanneer
het avondmaalskleed in ge-
bruik wordt genomen en of
mevrouw de Zoete hierover
een korte lezing zal houden, is
nog niet bekend. Als de
datum bekend is, wordt u
daarover zo spoedig mogelijk
ingelicht. 

Giften: 
In januari zijn er twee giften binnengekomen via Maartje Bergwerff voor
een totaal bedrag van € 45,45. De diaconie mocht daar zelf een bestem-
ming aan geven. 
Wij ontvingen dat bedrag op zondag 4 februari en hebben de collecte van
die zondag hiermee verhoogd. Die collecte was bestemd voor het
Werelddiaconaat (Kerk in Actie). De partnerorganisatie van Kerk in Actie is
Challenging Heights. Deze organisatie bevrijdt kindslaven, die werken in
Ghana in de visserij. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden
uitgebuit. 

Joke Kruik, diaconie 
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Voedselbank Spijkenisse tel. 0187 632932
e-mail ancobonninga@voedselbankspijkenisse.nl

www.voedselbankspijkenisse.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.



Ledenadministratie 
Geboren: 
Op 24-2-2018 Teun Pieter Bram Eggink, zoon van Martijn en Anita Eggink,
Burchtlaan 25 
Overleden: 
Op 4-2-2018 mw. J.S. Beenker-van den Brink, Hoflaan 19, geb. 8-5-1937 
Op 17-2-2018 mw. A.E. Priester-van Liere, Noordweg 10, geb. 3-8-1927 
Op 27-2-2018 dhr. J.L. Torreman, Duinlaan 5, geb. 21-5-1930 
Vertrokken: 
Mw. M.E. Mensink, van Donjonweg 60 naar Brielle
Mw. P.M. Klok-Haverkamp, van Patrijzenlaan 300 naar Bilthoven 
Dhr. R. Snijders, van Kasteellaan 3 naar Dirksland 
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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. 



Ervaring gespreksavond 
Hoe we in liefde kerk zijn met elkaar
De avond werd geleid door Ds. A. Worst (dit is elke keer een andere
gespreksleider). Liesbeth van Wijnen had enkel bespreekpunten voor ons
op papier gezet. 
Zoals: Durven wij nog een nieuwsgierige houding te hebben naar de kerk
en durven wij ook naar ons zelf te kijken. Hoe gaan wij om met de verschillen
tussen de (kerk)generaties. En nog 4 bespreekpunten. 
Het was een prettige avond met soms diepgaande gesprekken waar in wij
ons konden uiten. Ben je nieuwsgierig geworden, deze avond hoort bij een
viertal gespreksavonden. De volgende en al weer de laatste is op donderdag
12 april om 19.30. Het onderwerp wordt nog op de nieuwsbrief vermeld. 

Nettie Jongejan 

Winterwerk activiteiten 
Gespreksavond donderdag 12 april 
Zoals u in het stukje van Nettie Jongejan heeft kunnen lezen, is er donder-
dag 12 april, in de consistorie van de kerk van 19.30 - 21.30 uur, weer een
gespreksavond. De laatste van dit seizoen. 
Voor informatie zie het winterwerkboekje of de zondagsbrief. 

Zingen 
In het vorige kerkblad kon u het enthousiaste 
verslag van Els van Teijlingen lezen over de vorige
zangbijeenkomst. Binnenkort is er nog een mid-
dag of avond. Zingt u ook een keer mee? Jong of
oud, man of vrouw, zingt u als een nachtegaal of
knarst het wat meer? Het maakt niet uit, iedereen is van harte welkom! 
Elly Bakker begeleidt deze zangmiddag of -avond samen met één van de
organisten. Tijdens een korte pauze drinken we een kopje thee of koffie. 
Waar en wanneer?
Woensdag 25 april ‘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. 
U kunt zich aanmelden bij Liesbeth van Wijnen of
via mail:  winterwerk@kerkoostvoorne.nl 
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Nieuw magazine: Petrus 
Het nieuwe magazine Petrus vertelt hoe men-
sen in de kerk geloof, hoop en liefde vinden.
Het tijdschrift komt vier keer per jaar uit en
wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk.
Petrus vertelt kleine en grote verhalen over
mensen en lokale protestantse kerken in heel
Nederland.
Verhalen over hoe samen kerkzijn mensen
troost, hoop en zin geeft. Hoe nieuwe initiatieven
als Kliederkerk of pioniersplekken voor nieuw
elan zorgen. Hoe mensen soms twijfelen en
toch blijven zoeken. Hoe de kerk hulp biedt aan mensen in nood. Doel van
het blad is om lezers te inspireren. 
Het magazine verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement is gratis. Bent
u geïnteresseerd?
Kijk op: www.protestantsekerk.nl of bel naar: 030 880 1880. 

Kindertheater
zondag 15 april om 15.00 uur in de Dorpskerk

Vanuit de Protestantse gemeente
Oostvoorne zijn we blij om deze speci-
ale kindervoorstelling van Simon en
Zo te presenteren. In deze voorstelling
speelt het kindertheater met hulp van
de kinderen een eigentijdse versie
van de “Barmhartige Samaritaan”
beschreven in Lucas 10:30-35. 
Ben je tussen de 4 en 84? Dan ben je
samen met je papa, mama, broertjes
en zusjes van harte welkom!
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PCOB afdeling Westvoorne 
Uitnodiging tot deelname aan Tulpentocht op woensdag 18 april 2018 

Programma: 

13.00 uur vertrek Oostvoorne 
13.15 uur vertrek Rockanje 
Met de Tulpenroute Goeree-Overflakkee laten wij u genieten van de 
prachtige kleuren van de tulpenvelden. Tijdens deze route is het uiteraard
mogelijk een fotomoment in te lassen. 
15.00 uur Aankomst bij restaurant De Grevelingen, waar u kunt genieten
van koffie/thee met gebak. 
15.45 uur Vertrek van de Grevelingendam en we vervolgen de route over
Goeree-Overflakkee.
17.00 uur Aankomst bij restaurant ‘t Wapen van Stellendam, waar u kunt
genieten van een heerlijk 3-gangen diner, U heeft de keuze tussen vlees 
en vis. 
19.00 uur Vertrek uit Stellendam 
19.30 uur Aankomst in Rockanje en Oostvoorne 
U kunt zich opgeven voor deze middagtocht vóór 8 april bij Tineke Vriend,
tel. 0181- 404434 of tinekevriend@hotmail.com. 
De kosten bedragen € 41,- voor leden en niet-leden betalen € 45,- U kunt
dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL 06 RABO 0355 7577 29,
onder vermelding van “reisje 18 april.” 

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.

-  12 april: Gespreksavond consistorie Dorpskerk. Aanvang 19.30 uur. 
-  15 april: Kindertheater in de Dorpskerk. Aanvang 15.00 uur 
-  15 mei: Gemeenteavond in de Dorpskerk.

Aanvang 20.00 uur. Kerk open 19.30 uur.
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Pastoraal team 
Stelt u een pastoraal bezoek op prijs? Neem dan gerust contact met
ons op.

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

Interim predikant ds. P Schelling, tel. 0174 28 73 65
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 
Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79 (nieuw ingekomen leden) 

Of per e-mail via pastoraalteam@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.

Kopij 
De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 
10 april 2018 tot uiterlijk 22.00 uur voor het 
nummer dat in de week van 21 april 2018 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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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
Interim predikant
Ds. P Schelling                                                                                         Tel. 0174 - 28 73 65
interimpredikant@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


