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Kerkgangers na Pasen

Komend uit de kerk 
nog vol van wat ze hoorden,

verkondigd door de
opgetogen predikant 

voelen ze 
vernieuwd, herboren 

een diep versterkte band met
de verrezen liefdevolle Heer. 

Ze groeten blij wie hen passeren
ontsluiten sloten van hun fiets,

uiten hun vreugde 
tussen uitlaatgassen, 
omzeilen glansrijk 

glas langs de terrassen. 

De kracht van overwonnen dood
doet Zijn nabijheid stralen, 

het leven ademhalen 
op wegen van geloof en hoop,

ze rijden in de wereld 
met opgewekt gemoed 

de warme gloed van Pinksteren
vol overtuiging tegemoet.

Coby Poelman-Duisterwinkel
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Oostvoorne

De kerkdiensten beginnen om 9.30 uur en 
worden gehouden in de Dorpskerk.

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

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

Zondag 29 april 
5e zondag van Pasen (wit)
Ds. P. Schelling
Collecte: diaconie, kerk, Koopvaardij
(ds. Perfors)

Zondag 6 mei
6e zondag van Pasen (wit)
Ds. A. Dekker, Brielle
Collecte: diaconie, kerk, Missionair
Werk

Donderdag 10 mei
Hemelvaart (wit)
Ds. A. Dekker, Brielle
Collecte: diaconie, kerk, pastoraat

zondag 13 mei
zondag na Hemelvaart (wit)
Ds. A. Dekker, Brielle
Collecte: diaconie, kerkweb, kerk,
pastoraat

zondag 20 mei
Pinksteren (rood)
Ds. P. Schelling
m.m.v. de Cantorij
Collecte: diaconie, kerk, Zending
(KIA)

zondag 27 mei
Trinitatis (wit)
Dominee: onbekend
Collecte: diaconie, kerk, pastoraat

Kunt u niet op eigen 
gelegenheid naar de kerk
gaan, neemt u dan contact op
met Joke Kruik, tel. 484530
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Muzikaliteit 
Zintuigen 
Een tijdje terug vertelde iemand op een verjaardagsvisite
over een kennis, die door een ongeluk zijn gehoor is kwijt-
geraakt. “Ik moet er niet aan denken,” merkte een ander op, “dat me
dat zou overkomen.” Zij was een enorme muziekliefhebber, en leven
zonder muziek zou voor haar heel moeilijk zijn. Zo werd er nog wat
heen en weer gepraat, en toen wierp weer een ander de vraag op:
“Welk zintuig is je het dierbaarst?” Ook werd naar mij gekeken. Ja, wat
wil ik onder geen voorwaarde kwijt? Zo’n vraag is niet te beantwoorden,
want je wilt niets kwijt. “Maar, stel dat?” vroeg m’n buurvrouw door. 
Ja, stel dat. In vogelvlucht ging ik de zintuigen na. Niet meer kunnen
proeven - de smaak van zoute drop, tomaten, bruine boterhammen,
een tompouce, voor altijd kwijt? Het lijkt me heel erg. Niet meer kunnen
horen - het geluid van het gelach van je kleinkind, een cantate van
Bach, de plagerijtjes van je kinderen, de ontroerende stem van
Jacques BreI, het ruwe gezang van de oude blueszanger voor altijd
weg? Vreselijk moet dat zijn. Niet meer kunnen ruiken voorgoed 
verdwenen de geur van pas gebakken brood, een parfum als Dolce
& Gabbana, de koeienstal, de zilte zeewind, wierook? Afschuwelijk
moet dat zijn. Niet meer kunnen voelen dat de aanraking van de huid
van je lief je niets meer doet, dat je niet meer goed het verschil tussen
koud en warm kunt onderscheiden - je moet er niet aan denken! En
wat te denken van blindheid - alles donker, geen contouren, geen
horizon, geen opkomende en ondergaande zon, geen ogen die je
toelachen - ik vind het een onverdraaglijke gedachte. 
Aan zulke mijmeringen met “stel dat” heb je niet veel. Gelukkig worden
we niet voor de keus gesteld. Soms kan het iemand overkomen dat
een van zijn zintuigen wordt ontnomen, Dat is verschrikkelijk, want er
wordt meer afgenomen dan een vijfde van het waarnemings-
vermogen! Iets wezenlijks wat bij je hoort, verdwijnt. Maar dit gemijmer
is niet helemaal zinloos. Al denkend besef je hoe je gehecht bent aan
je zintuigen. Je levensgeluk is er in grote mate van afhankelijk. En: hoe
kostbaar is een mens en hoe kostbaar is alles wat wij van de Schepper
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hebben meegekregen. Tegelijkertijd beseffen we hoe kwetsbaar die
scheppingsgaven zijn. Maar ook hoor je weleens bij het wegvallen
van een zintuig, dat als reactie daarop andere zintuigen scherper zijn
geworden. Dat is het bijzondere van de schepping: vaak wordt een
tekort van het één een beetje opgevangen door het krachtiger 
worden van wat er wel is. 
Karaoke-psalmen 
In Engeland is een karaoke-apparaat met geestelijke liederen ontworpen.
Voor ongeveer 2700 euro is het te koop. Er kunnen drieduizend liederen
in opgeslagen worden. Er blijkt in het Verenigd Koninkrijk veel belang-
stelling voor te zijn. De laatste jaren kampen de kerken daar met een
chronisch tekort aan musici. Het zou me niet verbazen als er op 
termijn ook in ons land belangstelling voor is. In de eerste plaats zien
we ook in Nederland een toenemend tekort aan organisten. Er is te
weinig aanwas van nieuwe organisten. In de tweede plaats kan de
muziekmachine allerlei varianten laten horen. Psalm 23 (de Heer is
mijn herder) met de gebruikelijke orgelbegeleiding, maar evengoed
op discoritme, of wat te denken van deze psalm in een variant op rap-
muziek. We krijgen dan dit beeld: de dominee kondigt aan “we zingen
nu Psalm 84 in de blues versie, begeleid door mondharmonica en
akoestische gitaar”; op het beeldscherm verschijnt de tekst en de
gemeente kan meezingen. 
We maken met de machine een evenwichtige mix van uiteenlopende
soorten muziek: een meedeinend worship-lied, een psalm op hele
noten, een rockversie van “Hoger dan de blauwe luchten” enzovoorts.
We zijn tegelijk verlost van de vraag naar de kwaliteit van de musici en
zangers omdat de machine topkwaliteit ten gehore brengt, er is geen
onderhoud meer van het orgel, we leren gemakkelijker nieuwe liederen
aan want het apparaat zingt voor. Wat we alleen nodig hebben is een
man of vrouw die de knop van het apparaat kan bedienen. Voor een
experiment is het wel een keer aardig, maar voor altijd? Vooralsnog
moet ik er niet aan denken. Of ben ik nu te bekrompen? 

Ds. Piet Schelling 
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Bij de diensten 

Zondag van 29 april heeft een feestelijk karakter. Niet zozeer omdat 
het twee dagen daarvoor Koningsdag was en wellicht nog een en ander
daarvan nagalmt, maar omdat het een dienst van Schrift en Doop is. De 
dopeling is Teun Pieter Bram, zoon van Anita en Martijn Eggink en 
broertje van Floor. Dopen is een feestelijk ritueel. Over de betekenis ervan
valt veel te zeggen. Denk aan het beeld van water: ondergaan en
opstaan. Denk aan water dat reinigt: je mag in zuiverheid je weg door het
leven gaan. Denk aan de geloofsgemeenschap: die ene, hoe klein ook, bij
de doopvont wordt opgenomen in het geheel. Prachtig. Maar het rijkste en
diepste is wellicht dat de naam van een mensenkind wordt verbonden met
de naam van de Eeuwige. Wat dat betekent, valt nauwelijks te beschrijven. 

Op pinksterzondag luidt het thema (ongeveer, ik ben er nog mee bezig)
van de dienst: “Taal die verbindt”. Pinksteren geeft mensen de mogelijk-
heid om elkaars taal te leren verstaan. Niet alleen letterlijk de taal die we
spreken, maar bovenal de taal van elkaars cultuur en geloof. Taal die 
verbindt - dat is een motto dat in onze tijd ongewoon is geworden.
Vandaag horen en lezen we veel taal die kwetst, kloven graaft, 
beschadigt, opruit, verloedert. Zelfs sommige politici doen eraan mee, 
terwijl die toch de taal van verbinding zouden moeten spreken. Kortom, de
taal van de vervreemding overheerst. En dan vieren wij Pinksteren, het feest
van de verbinding. De Geest die tussen mensen waait en met haar adem
samenbrengt. Wat een actueel verhaal! De cantorij is ditmaal in ons 
midden. Dat geeft de gelegenheid om onder haar leiding met een paar
liederen meer vertrouwd te raken.
De grote lieddichter Willem Barnard zei eens op college: elk lied dat de
gemeente zich eigen maakt, is een stukje hemel op aarde! Neem lied 839
uit ons Liedboek. Een schitterend lied om op Pinksteren te zingen. Wie het
zingt komt in beweging, begeeft zich vrolijk op de vleugels van de Geest.
En wat willen we nog meer.
Als u vooraf dit lied wilt beluisteren, verwijs ik naar internet.
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=aXhDzVrBcBs en 
https://www.youtube.com/wotch?v=IKJuf7dUYLE 

Ds. Piet Schelling

Rond de Kerkdiensten
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Crèche
22 april         Helma
29 april         Esther Verdoorn
6 mei          Charlotte

13 mei          Julia, Meike en Iefke
20 mei          Bep
27 mei          Bas en JoelIe 

Peuter- en kleuterdienst 18 maart 2018
Op zondag 18 maart hebben we met elkaar
een hele leuke peuter- en kleuterdienst
gehad. Deze dienst ging over kikker en de
vreemdeling. Toen de dienst net begonnen
was kwam er iemand binnen lopen in een
rare rok, met een gekke hoed en een rugzak
op. Wat maakte deze mevrouw een herrie! Ze
liep overal tegenaan en praatte dwars door
iedereen heen. Toen Ingrid het verhaal van
kikker verder wilde vertellen, kwam ze tot
deconclusie dat dit niet zo makkelijk ging
zonder het boek. Gelukkig kon de vreemde

Rond de Kerkdiensten

Voorbeden
In de kerk staat een kistje waarin een briefje met een intentie voor een
voorbede gedaan kan worden. Dan wordt die voorbede in de dienst
der gebeden opgenomen.
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mevrouw helpen.... zij had het boek
toevallig in haar tas! 
Ingrid en Liana hebben met hulp
van de vreemde mevrouw het 
verhaal uitgespeeld aan de vertel-
tafel. Daarin zagen we dat varkentje
nou ook niet zo gecharmeerd was
van een nieuwkomer in het bos: rat.
Uiteindelijk bleek rat een waardevolle toevoeging voor de vrienden van 
kikker; hij hielp en bewees dat hij een goede en betrouwbare vriend was. 
Na het zingen en luisteren naar de liedjes en het gebed hebben we 33,55
euro opgehaald voor de vluchtelingen. Na de dienst hebben we zoals
altijd weer een leuk knutselwerkje gemaakt: een kikker. Deze heeft vast bij
iedereen thuis een mooi plekje gekregen. Het was een leuke en gezellige
middag! Komen jullie 11 november ook allemaal weer?! 

Van de scriba - Nieuws vanuit de kerkenraad 
Eindelijk voorjaar .... heeft u er ook zo naar uitgekeken! Afgelopen week-
end was alweer de zoveelste Rotterdam Marathon en ook Max is al weer
aan een nieuw jaar Formule 1 begonnen. De eredivisie loopt op z’n eind
en wij... zitten middenin een heel drukke periode. 
En er is nogal wat gebeurt in de afgelopen weken. U bent al op de hoogte
gebracht van de beroepingscommissie (BC) die we in hooguit 4 weken
rond hadden. Een compliment aan degenen die op pad gingen om 
kandidaten te benaderen en dank aan degenen die uiteindelijk hun
medewerking aan dit prachtige project gaven. Twee mensen gaven zich
vrijwillig op als geïnteresseerden! Zonder bereidwillige, enthousiaste en dus
gemotiveerde mensen wordt het een stuk lastiger! De BC wordt dinsdag 
17 april geïnstalleerd, op het moment van schrijven nog toekomst maar
voor u als lezer van het kerkblad hoogst waarschijnlijk al weer verleden tijd.
In april en mei zal de BC nog een PKN cursus/training volgen gericht op
beroepingswerk dit uiteraard om de groep niet zonder enige informatie en
kennis het bos in te sturen of in het diepe te gooien. Wie er zoal in de BC

Rond de Kerkdiensten

Pastoraal Nieuws



Pastoraal Nieuws
zitting nemen.... lees verderop meer over de beroepingscommissie. 
Op zondag 18 maart namen we na de dienst afscheid van Barbara
Broeren als kerkelijk werker. Barbara heeft in de afgelopen ca. 4 jaar een
heel belangrijke rol in onze gemeente gespeeld, eerst als jeugdwerker en
later als kerkelijk werker in het pastorale team. Ze ondersteunde Nita in de
tijd dat Nita nog haar werk kon verrichten en na het uitvallen van Nita
speelde Barbara een belangrijke rol ter ondersteuning van het pastorale
team en voor veel andere zaken in de gemeente en dat terwijl haar
arbeidscontract wat besteedbare uren in 2017 betreft was gehalveerd. Die
halvering was overigens op eigen verzoek i.v.m. haar studie theologie. Wij
wensen Barbara alle goeds toe in haar studie maar weten ook dat we haar
dit jaar en ook volgend jaar ongetwijfeld nog gaan zien als gastvoorganger. 
Eén van de onderwerpen waar wij als kerkenraad mee bezig zijn geweest
in de afgelopen weken is een nieuw PGO Beleidsplan 2019-2023. Er is door
velen informatie aangedragen en nagedacht over dit beleidsplan maar
niet onbelangrijk is daarbij te vermelden dat de inbreng van ds. Piet
Schelling daar heel veel aan heeft bijgedragen en het proces heeft
bespoedigd. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de profielschets van de
gemeente. De beleidsplannen en profielschetsen van de afgelopen 4 tot 6
jaar zijn daarbij ook een informatiebron geweest waaruit geput kon worden. 
De gemeenteavond is inmiddels DEFINITIEF vastgesteld op woensdag 23
mei en wijkt iets af van de aankondiging in het vorige kerkblad. De kerkzaal zal
dit keer al om 19:00 uur open gaan en er is koffie of thee voor u beschikbaar. 
Om 19:30 uur willen we de avond beginnen met een presentatie van 
mw. Sanny de Zoete die een uitleg komt geven over het nieuwe Avondmaals-
linnen wat kortgeleden door de diaconie is aangeschaft. Aansluitend 
willen we de jaarcijfers van 2017 met u doornemen en daarbij zullen
Jannie Kon en Gerard v.d. Hoek ons uiteraard bijstaan en een toelichting
geven op de cijfers en indien van toepassing uw eventuele vragen over de
jaarcijfers beantwoorden. De cijfers worden binnenkort gepubliceerd zoals
u dat altijd gewend was: via kopieën in de kerk of door e.e.a. op te vragen
bij de penningmeester. U wordt hierover tijdig geïnformeerd via de 
zondags- en nieuwsbrief. Daarnaast is het een avond waarop we u als
gemeente graag verder op de hoogte willen brengen van al onze plannen
rond het beroepingswerk, kunnen we desgewenst ingaan op de samen-
stelling van de beroepingscommissie en uiteraard over de zaken daarom-
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heen zoals het beleidsplan en de profielschets van de gemeente. We
hopen u op een ontspannen wijze door al deze zaken heen te loodsen
waarbij u informatie van ons kunt verwachten. U wordt deze avond 
uiteraard ook in de gelegenheid gesteld ons als kerkenraad vragen te 
stellen of juist ideeën aan te dragen. Het beroepingswerk is niet alleen een
zaak voor de kerkenraad of de beroepingscommissie maar is een zaak die
voor heel de gemeente van groot belang is! Na de vergadering is er weer
traditioneel een drankje en een hapje en kunnen we nog even 
ontspannen met elkaar napraten. 

Beroepingscommissie
In de vergadering van 14 maart heeft de kerkenraad ingestemd met de
samenstelling van de beroepingscommissie (BC). 
Dit zijn de namen van de leden in alfabetisch volgorde: 
Rinus Dommisse                  Annette Maassen 
Martijn Eggink                     Els van Teijlingen 
Peter Groeneveld                Liesbeth van Wijnen 
Gerard van der Hoek         Ada Worst 
Naast de m/v verdeling is de leeftijdsverhouding mooi verdeeld en zijn de
verschillende deelnemers tevens ‘gerelateerd’ aan colleges/commissies
en doelgroepen (pastoraat, diaconaat, CvK, jeugd).
17 april is de installatie van de BC en kan dan van start gaan te beginnen
met de cursus beroepingswerk. 

Gemeenteavond woensdag 23 mei 
Een avond waarop we naast ontspanning ook een belangrijk stukje 
informatie willen verstrekken over de gestarte zoektocht naar een 
predikant. Een presentatie van mw. Sanny de Zoete geeft een presentatie
over het nieuwe Avondmaalslinnen wat door de PGO is aangeschaft en
over de productie daarvan.
De jaarcijfers van 2017 zijn bekend en worden gepresenteerd door Jannie
Kon (diaconie) en Gerard v.d. Hoek (CvK).
Veel informatie over het beroepingswerk en de zaken daaromheen zoals het
beleidsplan en de profielschets van de gemeente.
Allemaal belangrijke zaken voor de beroepingscommissie in de zoektocht
naar een predikant. 
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Programma: 
Tijd                Onderwerp 
19.00 uur        Kerkzaal open, koffie en thee staan klaar
19.30 uur        Presentatie Avondmaalslinnen door mw. Sanny de Zoete
20.00 uur        Presentatie en bespreking jaarrekeningen diaconie & CvK
20.20 uur        Overige mededelingen en rondvraag
20.30 uur        Pauze
20.45 uur       Beroepingswerk
                       Beleidsplan 2019 - 2023
                       Profielschets gemeente 
21.30 uur        Gezellig napraten onder genot van drankje/hapje
22.00 uur        Einde gemeenteavond 

Collectes maart 2018
Datum       Doel                                                                Totaal   
04/3/18     Diaconie                                                   €     111,20   
                  Kerk                                                           €       78,00   
                  Voorjaarszendingsweek KiA                    €     122,95   
11/3/18     Diaconie                                                   €       69,95   
                  Kerk                                                           €       59,25   
                  Binnenlands diaconaat KiA                    €       60,70   
18/3/18     KiA 40 dagentijd                                      €       89,62   
                  Kerk incl. Ontvangen gift van € 20,00    €       96,07   
                  Pastoraat                                                  €     105,05   
25/3/18     Diaconie                                                   €     119,75   
                  Kerk                                                           €     102,00   
                  KiA gezinnen N. Oeganda                      €     162,20 
                 Leemgaarde maart                                 €     128,00   
                 Avondmaalscollectes       
                  Sobere maaltijd                                       €       75,00   
                 Witte donderdag                                     €       77,00   
                  De Herberg seizoen 2017-2018               €       64,75
                  totaal                                                         €  1.521,49
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Sobere maaltijd
In de stille week, op woensdag 28 maart, 
is de door de commissie Kerk in Actie 
georganiseerde maaltijd gehouden.
Met elkaar eten is elkaar ontmoeten.
Ontmoeten is met elkaar in gesprek gaan
over gewone dagelijkse dingen.
Of praten over de afbeelding, die op tafel
lag, van het laatste Avondmaal geschilderd
door Leonardo da Vinci.
Wij mogen terugkijken op een goed 
samenzijn.
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Voedselbank Spijkenisse tel. 0187 632932
e-mail: ancobonninga@voedselbankspijkenisse.nl

www.voedselbankspijkenisse.nl

Collectebonnen
Voor het verkrijgen van collectebonnen zijn er nu 2 mogelijkheden: 

1. Bestellen en bezorgd krijgen. 
Bonnen kunt u bestellen door storting van het juiste bedrag op 
rekening nr: NL11 INGB 0000 1786 90 t.n.v. Protestantse Gemeente
Oostvoorne.
Naast uw naam in het vak ‘mededelingen’ van uw overschrijving ook
s.v.p. uw adres opgeven en het aantal en de gewenste waarden van
de bonnen. 
De bonnen worden dan bij u thuis bezorgd. Houdt u er rekening mee
dat het minimaal 4 weken duurt voor u de collectebonnen ontvangt.

2. Afhalen tegen contante betaling. 
Omdat het vaak wat langer duurt als u de collectebonnen bestelt,
kunt u deze ook ophalen tegen contante betaling. 
U kunt terecht bij Johan Griffioen (tel. 06 - 224 216 05) en Els van
Teijlingen (tel. 06 - 519 036 61), Patrijzenlaan 340. 



Ledenadministratie 
Overleden 
Op 11-3-2018, mw. M.C. van Gemeren-Buijk, Briggemandreef 76, Rockanje,
geb. 19-12-1932 
Verhuisd 
Fam. Maassen-Jenczmyk, van Kruisbooglaan 1 naar Mosterdijk 1,
Vierpolders
Mw. C. Roon-Hopman, van Fazantenlaan 33 naar Patrijzenlaan 314 
Dhr. C.A. Roskam, van Patrijzenlaan 292 naar Bollaarsdijk 1 k10 
Ingekomen 
Uit Rockanje, mw. l.C. van der Meij, Kantelenweg 38
Uit Oudenhoorn, dhr. C.J. den Boer, Stationsweg 24a
Uit Werkendam, dhr. A. Vroegh, Patrijzenlaan 32 
Vertrokken 
Mw. G. de Reus - Manintveld, van De Ruy 14 naar Barendrecht 

Aktie Kerkbalans 2018
Beste gemeenteleden, 
Als College van Kerkrentmeesters willen we u het volgende over de Aktie
Kerkbalans 2018 onder de aandacht brengen: Van de ongeveer 700 
verzonden brieven hebben wij tot nu toe zo rond de 155 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 toezeggingsbrief toch graag terug voor onze financiële planning. Het
totaal toegezegde bedrag is nu rond de 42.300 euro. Van die toezeg-
gingen is inmiddels ongeveer 16.000 euro overgemaakt. Totaal hebben wij
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De kerktelefoon
Bent u niet in staat om de kerkdiensten bij te wonen en wilt u gebruik
maken van de kerktelefoon, neem dan contact op met één van de 
diakenen.
Een KerkWebRadio kan op korte termijn bij u aangesloten worden.

Allerhande Kerkelijk Nieuws



nu, begin april, 35.500 euro mogen ontvangen. 
Waarvoor namens de gehele gemeente hartelijk dank! 
Het college van kerkrentmeesters doet u bij deze nogmaals 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 voor de actie kerkbalans graag tegemoet!! 

Vriendelijke groet namens het College van Kerkrentmeesters

Nieuws van de CJO club
Een zonnige woensdagmiddag in maart was een topmiddag voor groep 6
van de CJO club. Na eerst lekkere broodjes knackworst te hebben 
gegeten, zijn we op de fiets naar de kinderboerderij de Agathahoeve
gefietst. Daar aangekomen werden we door de medewerkers al 
opgewacht.
Ze vonden het erg leuk en spannend dat wij hun deze middag komen 
helpen. Ze hadden een hele lijst met klusjes voor ons verzonnen zoals; hout 
verslepen, hokken verschonen, eieren zoeken, stal uitmesten, ezel verzor-
gen en de dieren boenen. Voor iedereen zat er wel iets bij waar hij/zij heel
goed in is, of gewoon heel leuk vindt om te doen. Iedereen deed flink zijn
best en de eerste jassen gingen al gauw uit.
Na een korte pauze waarin we koude limonade met wat 
lekkers kregen werden de laatste klusjes afgemaakt en natuurlijk mocht er
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ook nog gespeeld worden in de speeltuin. Maar dan... is het ineens 
15.00 uur en tijd om naar huis te gaan.
We bedanken de medewerkers van de Agathahoeve voor deze leuke en
leerzame middag. Dit was voor ons de laatste clubmiddag van dit seizoen. 

Winterwerk activiteiten 
Zingen 
In één van de vorige kerkbladen kon u het enthousiaste verslag van Els van
Teijlingen lezen over de vorige zangbijeenkomst. Binnenkort is er nog een
middag 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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Pinkstermuziek van diverse componisten donderdag 17 mei 
In de muziekgeschiedenis heeft het Pinksterfeest, zoals alle christelijke feest-
dagen, vaak als inspiratiebron gediend voor de componist. 
Welke muziek is ontstaan?
Wat uit het pinkstergebeuren is van invloed geweest op de componist en
hoe heeft hij dat verwerkt? Welke verschillen en overeenkomsten hebben
componisten als Bach, Brahms of Berlioz? 
Tijdens deze avond zal Jolanda Zwoferink - aan de hand van muziek-
fragmenten aan de piano - kort uitleg geven. Zij bespeelt ook het Bätz-
Friedrich-orgel en brengt pinkstermuziek van verschillende componisten
ten gehore. 
Aanvang 19.30 uur, kerk open 19.15 uur. Einde ongeveer 21.30 uur. 
In de korte pauze is er koffie en thee. 
Toegang is gratis. Er staat een mandje voor een vrije gift. 

PCOB afdeling Westvoorne 
Van harte nodigen wij u uit voor een
bijeenkomst van de PCOB. 
Datum         : 16 mei. 
Tijdstip         : 14.00-16.00 uur
                    (inloop vanaf 13.30 uur)
Locatie        : Welkomkerk, Rockanje. 
Onderwerp : Lezing over de KNRM 

(de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij) 
De vrijwilligers van de KNRM redden mensen op zee en op het ruime 
binnenwater in Nederland. Gemiddeld varen zij 2.000 keer per jaar uit en
helpen daarbij 3.100 mensen weer veilig aan wal. Ze zijn dag en nacht
paraat, 365 dagen per jaar en bieden direct hulp aan iedereen die dat
nodig heeft. Die hulp is kosteloos, 
Hierover en nog veel meer wordt u op deze middag door de heer Kees
Groeneveld verteld. 
Vervoersproblemen? Even bellen ... 
Voor Rockanje en Tinte: Harry Luijendijk, tel. 401915 
Voor Oostvoorne: Henk Otten, tel. 483677 
Graag tot ziens op 16 mei! 
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Bedankje van Willie van Wijnen-de Ruiter 
U ziet mij niet meer in de kerk, iets wat ik zelf erg mis. Mijn gezondheid laat
dit helaas niet meer toe.
Maar ondanks dat vergeet u mij niet! Daarom dank ik u heel hartelijk voor
de kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoekjes die ik mag ontvangen.
Onlangs werd ik verrast met de bloemen uit de kerk.
En van de bezoekers van de inloop, waar ik ook niet meer heen kan, krijg
ik nog regelmatig een kaart met vele namen erop. 
Dit alles doet mij erg goed, nogmaals heel hartelijk dank voor al uw mede-
leven. 

Met vriendelijke groet,
Willie van Wijnen-de Ruiter 

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.

      Woensdag 25 april: Samen zingen in de Dorpskerk,
      14.30 tot 16.00 uur of 19.30 - 21.00 uur.
-      Woensdag 23 mei: Gemeenteavond in de Dorpskerk.
      Aanvang 19.30 uur, kerk open 19.00 uur.
--     Donderdag 17 mei: Pinkstermuziek met Jolanda Zwoferink
      19.30 - 21.00 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 
14 mei 2018 tot uiterlijk 22.00 uur voor het 
nummer dat in de week van 26 mei 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


