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Wie alleen loopt

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt, 
alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.
Een hand alleen kan geen touw 
om een bundel knopen. 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt - 
Wie dan valt, heeft niemand om haar op te helpen.
Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort.
Wie alleen loopt, gaat zwaar gebukt onder haar last,
niemand deelt haar vreugde of verdriet. 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt. 

Ze heeft maar twee voeten, 
ze heeft alleen maar twee armen,
Ze heeft maar twee ogen. 

Maar in de gemeenschap
heeft ieder duizend handen,
heeft ieder duizend voeten,
loopt niemand ooit alleen.

Patrice Kayo uit Kameroen 
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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.

Vanaf oktober is de aanvangstijd van alle 
diensten, tenzij anders vermeld, weer om 10.00 uur.

Zondag 27 augustus
10e zondag van de zomer (groen)
Ds. A. Worst, Oostvoorne
Collecte: Diaconie, Kerk en
Koopvaardij ds. H. Perfors

Zondag 3 september 
11e zondag van de zomer (groen)
Dienst van Schrift en Tafel
Ds. H. Doornbos, Oostvoorne
Collecte: Avondmaalsproject, Kerk, 
Missionair werk en Kerkgroei

Zondag 10 sptember
12e zondag van de zomer (groen)
mw. B. Broeren
Collecte: Diaconie, Kerk en Jeugdwerk

Zondag 17 september
13e zondag van de zomer (groen)
Dienst voor jong en oud,
Startzondag
mw. B. Broeren
Collecte: Diaconie, Kerk en
Vredeswerk

Zondag 24 september 
14e zondag van de zomer (groen)
Ds. A. Worst, Oostvoorne
Collecte: Diaconie, Kerk en
Pastoraat

Zondag 1 oktober
Ds. J.M. Wilschut, Rockanje

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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Welkom!

Zacheüs wilde wel eens zien wie Jezus was. Daarom
klom hij in een boom waar Jezus voorbij zou komen. Toen Jezus
langs de boom liep, zei hij: “Zacheüs, kom snel naar beneden!
Want ik kom bij jou logeren.” Zacheüs kwam meteen naar bene-
den. Hij was blij dat Jezus met hem mee naar huis ging. [....] 
En Jezus zei: “Jij en jouw gezin zijn vandaag gered”. 
(verkorte versie van Lukas 19:1-10) 

Er zijn gebeurtenissen waar je reikhalzend naar uit kan zien.
Verlangend naar het moment dat het zover is. Eindelijk beginnen
op die nieuwe school, met die nieuwe baan, verhuizen naar een
ander huis. Tegelijkertijd kunnen juist die dingen ook spanning
geven. Je wilt graag dat het gebeurt en toch ben je wat 
afwachtend of zenuwachtig. Het zou mooi zijn als je dan even 
letterlijk “de kat uit de boom
zou kunnen kijken”. Naar die
plek toegaan, maar van een
afstandje toekijken, zodat jij
alles ziet, maar niemand jou. 

Zacheüs wilde wel eens zien
wie die Jezus was, vanuit een
boom, zodat hij alles goed
kon zien. Maar hij blijft niet
anoniem, want Jezus ontdekt
hem. Voor die ontmoeting
met Jezus hoeft hij niet zenuw-
achtig te zijn, want Jezus 
verwelkomt hem met open
armen. Hij, de belastingamb-
tenaar, degene die zijn rijk-
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dom heeft verworven met oneerlijkheid, de man waar niemand
een liefdevol oog voor had. Jezus wil hem ontmoeten, maar de
mensen waren nogal cynisch. Jezus logeert bij een dief!
Toch zegt Jezus, dat hij juist vandaag bij Zacheüs thuis moet zijn.
Hij zegt niet dat Zacheüs eerst zijn fouten moet erkennen of zijn
geld moet teruggeven. Jezus noemt hem bij zijn naam, hij ziet hem
staan en nodigt hem uit om te ontmoeting aan te gaan. Die 
ontmoeting had amper plaatsgevonden of Zacheüs zette uit zich-
zelf een wonderlijke stap. Hij merkte dat Jezus hem accepteerde,
dat hij mocht zijn wie hij was. En hij kon niet anders, dan het juk
dat hij al tijden voelde van zich af te gooien. Hij ontving redding.
Redding in het hier en nu: bevrijding van zijn last, een vernieuwde
relatie met alle mensen om zich heen en ook met die man die hem
zo verwelkomend tegemoet trad. 
Op zondag worden we verwelkomd in Gods aanwezigheid. Een
ieder is daar welkom. Ongeacht je verleden, inclusief al je daden,
gewoon zoals je bent. Wij als mensen zijn daar niet altijd even uit-
nodigend in, het is soms moeilijk de mens achter zijn daden te zien
en herinneringen los te laten. Maar toch, met vallen en opstaan,
willen we een verwelkomende gemeenschap zijn in Gods naam.
Wees dus welkom, elke zondag. Om ook die open armen van
Jezus te ervaren en hem te ontmoeten. Het hele komende jaar zal
in dit teken staan, want het jaarthema is “Een open huis”. Een plek
die we willen zijn als kerk, heel letterlijk. Maar ook een plek die je
mag vinden en ervaren op allerlei plaatsen waar je je ‘thuis’ mag
voelen. 

Met een hartelijke groet van Barbara Broeren (kerkelijk werker) 

PS:
heeft u nog nagedacht over mijn vroag in het vorige kerkblad? 
Wilt u zich aansluiten bij een plek om zegen te ontvangen en tot
zegen te zijn? Vanaf september starten er weer verschillende 
kringen en groepen waar u van harte welkom bent!
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Crèche
27 augustus    : Esther Verdoorn & Julia Hofstede
3 september : Helma Gorzeman 

10 september : Charlotte Groeneveld 
17 september : Anita Eggink 
24 september : Ingrid Langbroek 
1 oktober       : Karin van der Woerdt & Julia Hofstede 

Startweekend 
In het derde weekend van september, 16 en 17 september, is het weer
zover. Dan starten we het nieuwe seizoen met het startweekend.
Ook dit jaar hebben we weer voor iedereen leuke activiteiten opstaan
waarbij de gehele gemeente welkom is.
In de middag starten we met een programma voor de jeugd van de CJO
clubs. Zij gaan gezamenlijk een leuke activiteit doen.
De uitnodiging, met informatie, hiervoor krijgen de kinderen via de CJO
club.
Rond 18.00 uur willen met de hele gemeente gezellig gaan eten in de kerk-
tuin. We hopen dan ook op goed weer.
Vorig jaar was dit al een geslaagde opzet en we willen dat dit jaar ook
graag herhalen. Dus iedereen is dan welkom om aan te sluiten.
Wel is het voor de organisatie belangrijk dat u, uzelf opgeeft. U kunt uzelf
opgeven via een mailtje aan diaconie@kerkoostvoorne.nl of dit even 
persoonlijk te doen. Via de nieuws- en zondagsbrief volgt verdere informatie.
Na afloop van de maaltijd is iedereen nog welkom om gezellig te blijven
en organiseren we nog wat leuks voor iedereen.
De definitieve tijden volgen in de nieuws- en zondagsbrief. In ieder geval
gaan de tieners de zaterdag afsluiten met hun programma. Op de zondag
is iedereen weer van harte welkom bij de startdienst. We zorgen dat de 
koffie klaar staat. 
Als u wilt helpen bij één van de activiteiten, dan horen we dat natuurlijk
ook graag. Vele handen maken immers licht werk en het is ook gezelliger. 
Dus geef u op voor de gezamenlijke maaltijd van zaterdagavond! 

Namens de Diaconie en het Jeugdoverleg, 
Jan Varekamp jeugdouderling 

Rond de Kerkdiensten
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Lieve mensen, 
Graag houd ik u en jullie op de hoogte van de ontwikkelingen rondom
mijn ziekte. 
Ik heb de operatie aan mijn rechter halsslagader goed doorstaan.
Afgelopen week heb ik contact gehad met de vaatchirurg die mij heeft
geopereerd. Het team (vaatchirurgen en neurologen) durft het niet aan
om de linker halsslagader ook te opereren. Het risico van herhaling van
een beroerte door een operatie is groter dan geen operatie. Ik verlaat mij
maar op de deskundigen. 

Ik ben u en jullie dankbaar voor alle blijken van medeleven, dat geeft
troost. Je voelt je gedragen door de gemeenschap. Zoveel mensen die
een kaartje sturen en schrijven, dat ik in hun gebeden wordt opgedragen. 
We zijn ook gezamenlijk het lichaam van Christus en we lijden mee met
onze medemensen. Ik merk echter, dat ik hersenbeschadiging heb opge-
lopen en dat heel veel zaken die je normaal ‘even’ doet, veel moeite 
kosten. Het gaat om vermoeidheid en weinig prikkels kunnen verdragen.
De neuroloog noemt dat “het uitvallen van de hogere cognitieve functies”:
linken leggen, oog-handcoördinatie, concentratie, lezen en onthouden,
overzicht hebben en dingen samenvatten, schakelen enz. Toch merk ik
op sommige punten verbetering. Mijn linker zichtsveld komt terug, ook de
dieptepeiling in het verkeer verbetert. 

Zoals u wellicht weet verblijven we bij tijd en wijle hier in Oostvoorne en dan
weer in Balkbrug en combineren zo zaken met onze bezoeken aan het 

Rond de Kerkdiensten

Pastoraal Nieuws

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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ziekenhuis. Als u of jullie een bezoekje wil brengen (hartelijk welkom), neem
dan s.v.p. eerst even contact op met Liesbeth van Wijnen of Maartje
Bergwerff, dan nemen zij contact met mij op en kunnen we e.e.a. 
inplannen en afspreken. 

U kunt Liesbeth en Maartje bereiken via telefoon en/of e-mail: 
Liesbeth v. Wijnen: 06-29184474, Maartje Bergwerff: 06-30605512 
E-mail: pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl 

Met vriendelijke groeten,
ds. Nita van der Horst

Mee leven met elkaar 
Samen kerk zijn is ook met elkaar mee leven. Een kaartje of digitaal berichtje
kan je zó goed doen. We horen regelmatig van mensen dat zij daardoor
kracht ontvangen en zich gedragen voelen door de mensen om zich
heen.
Denk daarbij zeker niet alleen aan de zieken of rouwdragenden, maar ook
aan ouderen of diegenen die u al een tijdje niet heeft gezien in de kerk.
Laten we op elkaar betrokken blijven en daarbij ook voor elkaar bidden. 

Behoefte aan een goed gesprek? Pastoraat nodig? 
Het is voor iedereen wel herkenbaar: soms is het fijn om eens goed door te
praten over dingen die je bezighouden. Allerlei dingen in het leven die je
aandacht kunnen vragen, maar ook bijvoorbeeld bij ziekte of rouw. 
Heeft u behoefte aan een goed gesprek? Stelt u een pastoraal bezoek op
prijs? Neem dan gerust contact op met het pastorale team. 
In verband met de gezondheid van de predikant kunt u voor een pastoraal
gesprek rechtstreeks contact opnemen met één van de leden van het 
pastorale team. 
Ouderling Ate vd. Kooi, tel. 48 41 82 
Ouderling Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78 
Pastoraal werker Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26 
Kerkelijk werker Barbara Broeren, tel. 06307465 99
Of per e-mail via pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl 

Pastoraal Nieuws



Pastoraal Nieuws
In memoriam

Cornelia Roosenschoon - van der Voorde 

Geboren 7 januari 1917   overleden 10 mei 2017

Cornelia Roosenschoon is geboren op de Nieuweweg als 
Cor van der Voorde, al heel snel verhuisde ze met haar ouders naar de
Stationsweg. Er werden nog 3 zusjes en 3 broertjes geboren. 
Na de lagere school ging ze naar de huishoudschool, en werkte daarna
nog enkele jaren als assistente bij tandarts Kros. Ze kreeg verkering en
trouwde jaren later met Toon Roosenschoon. Met haar man nam ze de
melkhandel over van haar vader en moeder. Mevrouw Roosenschoon
werkte in haar winkel met een altijd schoon wit schort, en haar man deed
de melkwijk. Eind 1947 werden zij verblijd met de geboorte van hun 
dochter Helma. Oppas was altijd aanwezig, van de familie die rondom hen
woonden. Het assortiment in de winkel werd steeds uitgebreid en mevrouw
Roosenschoon had het naar haar zin, ze hield van mensen. 
Iedereen was welkom. Toen Helma ging trouwen en elders ging wonen
werd het toch wel stil, maar na enige jaren werden ze opa en oma van een
kleinzoon. Maar ook een verdrietige periode volgt, wanneer haar man
Toon overlijdt in 1982. In deze tijd wordt ook de winkel gesloten en gaat zij
met pensioen. Nu was er tijd voor andere dingen zoals, wandelen, muziek
luisteren, naar concerten in De Doelen en de puzzel uit de krant.
In 2004 en 2005 wordt ze ook nog overgrootmoeder! “Dat ik dat nog mag
meemaken” was een veel gehoorde uitspraak van haar. Wat heeft ze veel
meegemaakt in haar eeuw!
Door verschillende valpartijen en revalidatie in De Vier Ambachten kon ze
toch, dankzij haar zus Nel en de thuiszorg, in haar geliefde huis blijven
wonen.
In april is mevrouw Roosenschoon gevallen en haar arm gebroken. De pijn
hiervan kon haar lichaam en geest niet meer aan. Na enkele dagen 
verzorgd te zijn in Calando, is ze overleden op 10 mei. Voor de laatste keer
klingelde de winkelbel bij het uitdragen van Cornelia Roosenschoon uit
haar geliefde nog intact zijnde winkel.
De uitvaartdienst vond plaats op 17 mei in de Dorpskerk, liefdevolle woor-
den werden gesproken en zorgvuldig uitgekozen muziek beluisterd.
Daarna was de begrafenis onder het luiden van de klokken van de

9



Dorpskerk. 
Helma & Hugo, klein- en achterkleinkinderen, Nel en verdere familie: veel
sterkte gewenst. 

Maartje Bergwerff (ouderling) 

“Een leven vol van arbeid
van liefde en verdriet 
ik ging u hier verlaten 

treur om mijn heengaan niet.
Ik ging niet naar de kerk
geloofde wel in God 

heb gepoogd hier goed te leven
zeker naar zijn grootst gebod.

Het is naastenliefde 
denk daar in Godsnaam aan

zij die dit eerlijk geven
kunnen rustig sterven gaan” 

Bericht van de voorzitter van de kerkenraad 
Beste gemeenteleden, 
Vorig jaar heb ik het voorzitterschap van de kerkenraad op me genomen.
Ik kan het gelukkig goed combineren met mijn overige werkzaamheden.
De sfeer in de kerkenraad is constructief.
Dit voorjaar pikten we diverse signalen uit de gemeente op, o.a. uit het
groothuisbezoek en het onderzoek onder de groep 40-64 jaar, dat we onze
koers moeten wijzigen. Er is behoefte aan aansprekende diensten voor
iedereen en ook gewoon meer sociale cohesie en gezelligheid. Nita gaf
aan dat er meer werk te doen is in deze gemeente dan 1 predikant aan-
kan. Barbara gaf aan, dat ze na de zomer door haar studie een beperkt
aantal uren per week te besteden heeft als kerkelijk werker.
Als kerkenraad hebben we toen unaniem besloten, dat we een traject in
gaan zetten om een 2e predikant aan te trekken. Behalve dat het onzeker
is of daar de benodigde toestemming wordt gegeven, is dit vaak ook een
langdurig traject. Dit is de eerste keer, dat we aan dit beleidsvoornemen
ruchtbaarheid geven in het kerkblad. Ik vind dit echter hier op zijn plaats,
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omdat inmiddels de omstandigheden gewijzigd zijn. 
Nita is herstellende na haar zware operatie, dit is een proces van 
maanden. Gelukkig worden we als kerkenraad in de tussentijd bijgestaan
door Heleen Perfors als consulent. Zij doet dit naast een volledige baan,
dus ze kan zeker niet alle predikantstaken overnemen. 
Van zes kerkenraadsleden loopt de ambtstermijn af en ze hebben aan-
gegeven in oktober af te treden. Tot nu toe is er slechts één opvolger
gevonden. Een paar mensen denken er nog over na, maar het is duidelijk
dat er een groot probleem ontstaat als er geen andere gemeenteleden
gevonden worden, die diaken, jeugdouderling of ouderling willen worden.
Als kerkenraad leggen we er ons niet bij neer en blijven we persoonlijk bij
mensen thuis langs gaan, om te vragen of ze mee willen doen aan het
vormgeven van nieuw beleid. Dit is geen gemakkelijke taak en de tijd
begint te dringen, vandaar deze oproep: 

Als u benaderd wordt denk dan serieus na of u een van de genoemde
vacatures wilt vervullen. Bent u nog niet benaderd en wilt u weten wat zo’n
functie inhoudt, neem dan contact op met een kerkenraadslid. Hij of zij zal
u graag vertellen, dat er interessant
en opbouwend werk te doen is, voor
de gemeente, maar ook daar-
buiten. De diaconie mag zich bij-
voorbeeld verheugen op een toena-
me van de beschikbare middelen
en kan vele noden ledigen dichtbij
en ver weg. Sommigen zien op
tegen vergaderen. Als voorzitter kan
ik u beloven dat de vergaderingen
binnen de geplande tijd afgelopen
zijn en dat we alleen vergaderen als
er ook echt iets te bespreken is. 

Ik hoop uw interesse met dit stukje
gewekt te hebben en kijk uit naar
uw reacties. 

Jan M. de Rijke 
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De scriba is (ook) weer terug van vakantie: 
een nieuw seizoen met (hopelijk) nieuwe kansen 
Augustus loopt weer op zijn eind wanneer dit kerkblad uitkomt en u 
hopelijk weer nieuwsgierig er doorheen bladert. Nu maar hopen op een
mooi najaar. 
Het Europese kampioenschap van de voetbaldames is uitbundig gevierd,
de scholen zijn weer begonnen en de eredivisie is al weer een paar 
wedstrijden ‘onderweg’. Nog even en de vette klei van de bietenwagens
ligt weer op de polderwegen, u bent gewaarschuwd! 
Ook het kerkelijke seizoen gaat weer beginnen. Maar wat is dat dan een
kerkelijk seizoen? Ja, wat is dat eigenlijk? Wat denkt u dat het is of wat vindt
u dat het zou kunnen zijn of nog verder..... zou moeten zijn? 
Als kerkenraad gaan we ons binnenkort weer bezighouden met de vraag
wat wij als gemeente de komende tijd moeten.... nee, mogen gaan doen.
Daar denken wij niet nu pas over na, want afgelopen seizoen zijn wij al
druk bezig geweest te inventariseren wat er al dan niet in onze gemeente
leeft en ook hebben we daar al een plan voor op papier gezet en zijn er
wat informatieve zaken in gang gezet. 
U leest meer hierover in het stukje van de voorzitter (Jan de Rijke). Maar er
is nog behoorlijk wat werk te verzetten, voordat we echt aan de slag 
kunnen gaan, we hopen althans dat we echt aan de slag kunnen gaan.
Dat hangt nog van veel zaken af niet in de laatste plaats van de steun, die
u als gemeente ons daarbij kunt geven. Het moet een breed gedragen
plan worden, waarbij we de toekomst van onze gemeente mee hopen te
enthousiasmeren. 
Daarnaast zullen we ons echt moeten gaan beraden, op hoe wij onze
plaatselijke kerkelijke organisatie in stand kunnen houden, want onze
gemeente lijkt inmiddels verdacht veel op één van de grootste banken
van het land...... wel gebouwen en geld maar geen medewerkers meer. 
Zwartkijker.... pessimist.... doemdenker ... ?? 
Zou kunnen, maar niet van nature want eerder ben ik optimistisch en
bovenal een realist. 
We zullen nog meer over moeten stappen op andere vormen van 
organiseren, ook een belangrijk punt voor komend seizoen. 
Eerder gaf ik al aan, dat we een nieuwe ambtsdrager mogen verwelkomen.
De bevestigingsdienst is pas in oktober, maar ik mag u nu vast laten weten
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dat wij als kerkenraad heel erg blij zijn dat mw. E.A. van den Berg-van Hazel
(Els) bereid is om ambtsdrager te worden en wel als diaken. 
In zondags- en nieuwsbrieven zal zij binnenkort nog nader worden aan-
gekondigd. Dit in het kader van de voorgeschreven procedure voor 
nieuwe ambtsdragers, maar u bent nu vast op de hoogte. Ik hoop dat wij
dan ook meer mensen mogen aankondigen, maar op het moment van
schrijven is dat nog niet het geval. 
Om toch maar weer die open deur in te trappen: op dit moment (half
augustus) komen we 5 mensen tekort om te voldoen aan de gestelde 
minimale eisen voor een kerkenraad. 
Het ziet er naar uit, dat we het met 6 mensen moeten doen en dat is 
exclusief de predikant die momenteel herstellende is. 

Consulent 
Nieuw voor u is het feit dat ds. Helene Perfors inmiddels is aangewezen als
onze consulent, dit vanwege de langdurige (meer dan 2 maanden) ziekte
en het herstel van onze predikant ds. Nita v.d. Horst. 
U heeft het de afgelopen weken natuurlijk ook al gemerkt, we hebben een
heel wisselend gezelschap aan voorgangers. Door de ziekte van Nita zijn
wij gedwongen naar vervangers te zoeken, iets wat zo halverwege het jaar
en zeker midden in een zomervakantie niet echt meevalt. Gelukkig lukte
het invullen van de zomermaanden net op tijd en dan bedoel ik net voor-
dat wij met vakantie gingen. Niet in de laatste plaats, omdat er veel begrip
is en was, voor de situatie waarin wij als kerk en Nita als mens zijn terecht
gekomen. Voor de resterende maanden van 2017 gaan we op zoek naar
voorgangers, die de geplande diensten van Nita kunnen invullen, dit om
Nita zoveel mogelijk te ontlasten en om haar de ruimte te geven om aan
haar herstel te werken. 

Met vriendelijke groet,
Jan Herlaar (scriba) 

Winterwerkprogramma in de maak 
Eigenlijk is het maar een raar woord: winterwerk. Vroeger werden er vooral
in de wintermaanden, als het werk buiten op het land stillag, activiteiten
ondernomen vanuit de kerk. Denk aan de catechese bijv.
Inmiddels starten deze activiteiten in september en is er vaak in april/mei
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ook nog wel wat te doen. Zolang duurt de winter (gelukkig) niet, maar toch
spreken we nog steeds over het winterwerkprogramma. We zijn druk bezig
met de laatste voorbereidingen en binnenkort is alle informatie beschik-
baar. Een klein tipje van de sluier: 
-  Oude vertrouwde activiteiten, zoals de Taizé-vieringen, de Herberg en het

startweekend.
-  Boeiende lezingen over diverse onderwerpen, zoals Luther en de

Reformatie en het avondmaalslinnen. 
-  Gespreksavonden onder leiding van diverse voorgangers uit de regio.
-  Muzikale bijeenkomsten, om te luisteren óf zelf te musiceren 
Alle informatie wordt verder gecommuniceerd via de zondagsbrief/nieuws-
brief, de website en uiteraard het winterwerkboekje.

Namens Liesbeth van Wijnen en
Barbara Broeren

Winterwerkprogramma 2017 - 2018 
Bij dit kerkblad (uitgave september) ontvangt u het wlnterwerkboekje 
2017 - 2018. In de Leemgaarde ligt een stapeltje op de leestafel. 
We hopen dat er activiteiten instaan die u aanspreken en ontmoeten u
graag tijdens één of meerdere bijeenkomsten. 
Berichtgeving volgt via de gebruikelijke kanalen: zondagsbrief, website en
kerkblad. Als u ideeën heeft over een activiteit horen we het graag van u. 
Tot ziens tijdens een van de activiteiten! 
Heeft u geen winterwerkboekje ontvangen, terwijl u wel een exemplaar wilt
hebben, dan horen we dit graag. Het boekje is ook te raadplegen op de
website van de kerk. 
Informatie bij Liesbeth van Wijnen of één van de leden uit het pastoraal
team. (contactgegevens achterin het kerkblad). 
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Collecten juni 2017
Datum     Doel                                                            Totaal   
4/6         Diaconie                                                      €     126,50   

                Kerk                                                              €       93,15   
                Pinksterzending                                           €     128,55   
11/6         Werelddiaconaat                                       €     108,31   
                Kerk                                                              €       86,00   
                Pastoraat                                                     €       99,50   
18/6         Binnenlands diaconaat                             €       93,86   
                Kerk                                                              €       90,30   
                Pastoraat                                                     €       88,15   
25/6         Diaconie kaarsen                                       €     105,61   
                Kerk                                                              €       94,00   
                Pastoraat                                                     €     103,92   

               Taizédienst 28/5                                          €       36,50   
               Gift voor de kerk via M. Bergwerff             €       49,20   
               Leemgaarde/juni                                       €       70,70   

              Totaal                                                         €  1.374,25

Collecten juli 2017
Datum     Doel                                                            Totaal   
2/7         Diaconie                                                      €       97,77   

                Kerk                                                              €       94,15   
                JOP zomercollecte                                      €       98,05   
9/7         Diaconie St. Opkikker                                 €     137,20   

                Kerk                                                              €     101,60   
                Pastoraat                                                     €     128,90   
16/7         Diaconie                                                      €       78,75   
                Kerk                                                              €       83,00   
                Pastoraat                                                     €       80,66   
23/77       Diaconie quotum                                       €       98,49   
                Kerk                                                              €       81,50   
               Pastoraat                                                     €       81,50   

30/7         Diaconie                                                      €     106,86   
                Kerk                                                              €       84,50   
                Pastoraat                                                     €       95,47   

               Leemgaarde/juli                                         €       55,75

                Totaal                                                         €  1.504,15
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Ledenadministratie 
Overleden 
Op 26-6-2017 mw. A.A. Timmers, Molenweg 41, geb. 18-11-1927
Op 1-8-2017 dhr. L. Hagestein, Ringmuur 79, geb. 11-06-1941 
Op 2-8-2017 mw. K. Peddie-de Heus, Patrijzenlaan 90, geb. 28-1-1933 

Verhuisd 
Fam. Schop, van Bosweg 29 naar Fazantenlaan 20 
Mw. H. Smoor-Poldervaart, van Gijzenhoekweg 30 naar De Ruy 46 
Dhr. K.J.A. Varekamp, van Schrijversdijk 2, Brielle naar Van Dompselaer-
straat 85, Barneveld
Dhr. en mw. Groenewegen, van Slotlaan 30 naar Patrijzenlaan 232 

Vertrokken 
Dhr. P.P. Mulder, van Iepenblad 30 naar Vierpolders
Mw. N. van Hulst, van Leemerhof 29 naar Sommelsdijk 

Rectificatie 
Verhuisd van Elisabethhof 29 naar Vlinderslag 2: Mw. A.A. de Bruin en 
dhr. T. Ivan 
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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. 



Aankondiging 

Hagepreek Op Aarde “Een mens te zijn op aarde”
zondagmiddag 17 september 

Op zondag 17 september om 15.00 uur organiseert boerderij Op Aarde
een hagepreek. Deze feestelijke viering in de open lucht - tussen het groen
van de boerderij - heeft als thema “een mens te zijn op aarde”.
De viering wordt geleid door dominee Tineke Flim van de Sint-Catharijne-
kerk Brielle. Daarnaast wordt medewerking verleend door sopraan Helena
Biemond en organist/pianist Willem Chr. Meyboom. In de viering zullen
liederen en gedichten (psalmen) van Huub Oosterhuis een centrale plaats
krijgen. 
Aanleiding voor deze hagepreek is het 5-jarig bestaan van boerderij Op
Aarde in het komende najaar. Dit lustrum wordt gevierd met tal van 
activiteiten in de periode september - december 2017.
De start vindt plaats met een bijzondere Open Dag op zaterdag 16 september,
daags erna gevolgd door de hagepreek. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om aan de hagepreek deel te nemen.
Omdat de viering in de buitenlucht plaatsvindt: zorg voor passende 
kleding. Als het weer een buiten viering niet mogelijk maakt, zullen we uit-
wijken naar de schuur. Wij zullen zorgen voor bankjes en kleedjes. U kunt
eventueel ook uw eigen stoel meenemen. 
Locatie: boerderij Op Aarde, Sleepseweg 9 in Brielle. 

Met vriendelijke groet, 
Arjan Monteny 

Op Aarde - een boerderij met Zaai, Zorg, Zin & Zon
Arjan Monteny & RonaId van de Vliet 
Sleepseweg 9 3231 LG 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 
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Uitnodiging van de PCOB afdeling
Westvoorne 
Van harte nodigen wij u uit voor de openings-
bijeenkomst in de Duinhuisjes op: 

Woensdagmorgen, 30 augustus 2017 
Aanvang 10.30 uur (Inloop: 10.00 uur-10.30 uur) 

-  We beginnen met koffie of thee met ontbijtkoek en enkele huishoudelijke
mededelingen. 

-  Dhr. Cees Aantjes uit Giessenburg zal daarna met ons een leuk spel
doen over spreekwoorden en gezegdes. 

-  Hierna is het tijd voor een drankje en daarna krijgen we de lunch. We
hopen op mooi weer zodat we, net als vorig jaar, weer heerlijk buiten
kunnen zitten. 

Vervoersproblemen? U kunt dit melden bij: 
-  Henk Otten, tel. 483677 voor Oostvoorne of 
-  Harry Luijendijk, tel. 401915 voor Rockanje en Tinte. 
Graag tot ziens op 30 augustus! 

Namens het bestuur van de PCOB, afdeling Westvoorne, 
Tineke Vriend, secretaris 

R.O.T. - zomerkamp 
De eerste week van de zomervakantie hebben we 64 kinderen mee-
genomen op R.O.T.- vakantie. 
Het thema dit jaar was ‘vakantie’. Alle groepen zoals de dolle duikers,
koele kampeerders, stoere safarigangers, wilde wintersporters, zwoele zeil-
sters en blije badgasten hadden allemaal hun vakantiespullen ingepakt
voor een week vol met plezier maken, spelletjes, spooktocht, bonte avond
en natuurlijk ook corvee.
Want naast alle leuke activiteiten, moest er ook worden geholpen met 
het avondeten voorbereiden, afwassen en zelfs “pleeduiken”! Maar dat
vonden de kinderen helemaal niet erg, want ze konden er punten mee 
verdienen en aan het einde van de week een mooie prijs winnen.
Het was weer een goed geslaagde week, waar niet alleen de kinderen 
van hebben genoten, maar ook de 16 vrijwilligers die het kamp helpen
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organiseren. Hun inzet maakt het kamp tot zo’n groot succes.
Daarnaast kunnen we ook niet zonder de steun van de kerk. Hier zijn we
dan ook erg blij mee en willen via deze weg de kerk dan ook hartelijk 
danken hiervoor. 

Beste mensen, 

Gezocht: enthousiaste vrijwilliger 

Voor onze commissie CKVB “commissie kerkdiensten verstandelijk beperkten”
zoeken wij versterking. 
Onze commissie verzorgt (ongeveer) 6 keer per jaar voor verstandelijk
beperkten op Voorne Putten en Rozenburg laagdrempelige kerkdiensten.
De diensten zijn vrolijk en gezellig. De doelgroep zelf zorgt voor een fijne
sfeer en zijn dankbaar dat deze diensten speciaal voor hen worden 
georganiseerd. 
Wij zouden het leuk vinden als u ons team komt versterken. Door vertrek
van onze voorzitter worden de verschillende taken binnen de commissie
opnieuw verdeeld. 
Lijkt het u leuk om de diensten voor te bereiden of vindt u het een 
uitdaging om de diensten onder de aandacht te brengen bij de doel-
groep en gemeenteleden? Meldt u zich dan gerust aan.
Heeft u meer talent voor financiën? Dan zijn we daar ook erg blij mee.
Misschien bent u een echte coördinator en regelt u graag “de lopende
zaken”, ook dan is er plaats voor u!
U bent ook van harte welkom als u graag notuleert en overig secretarieel
werk doet. Kortom, uw talent kunt u bij ons kwijt! 
Het is niet nodig om opgeleid te zijn in de zorg of een baan te hebben in
de zorg. 
Uw oprechte belangstelling in de mensen is waar het om gaat. Misschien
heeft u in het dagelijks leven nooit contact met deze doelgroep. Juist dan
blijkt dit contact een verrijking te zijn. We kunnen veel leren van de open-
heid, tevredenheid en dankbaarheid van deze mensen. 
De commissie is laagdrempelig, er wordt niet veel en niet lang vergaderd.
Door de aanwezigheid van draaiboeken en de nodige ervaring bij de 
(blijvende) commissieleden verloopt het organiseren van de diensten 
soepel. 
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Kortom, een eenvoudige club men-
sen die een bijzondere groep gelovi-
gen wil laten genieten van het
evangelie op zondagmiddag. 
Kijkt u voor meer informatie op onze
website: www.ckvb.nl . 
Wilt u zich aanmelden of heeft u vra-
gen, neemt u dan gerust contact
op met Arnold Zevenbergen of
Pieter Landman 
Wij kijken naar u uit! 
telefoonnummer: 06-23395382 
e-mail: pieterlandman@hetnet.nl 

Vriendelijke groet, 
CKVB 
Pieter, Fia, Marijke, IIse en Dita 

“Feest “ bij de koffie inloop
Woensdag 9 augustus jl. hebben we bij de koffie-inloop de keuken in
gebruik genomen. Er was al een keer een cake gebakken voor bij de koffie.
Dat was een succes. Nu wat anders uitproberen.
Terwijl we aan de koffie zaten kwamen er al lekkere geuren uit de keuken.
Riet was al volop bezig om pannenkoeken te bakken. Er waren veel inlo-
pers op de lucht afgekomen. Eerst hebben we nog om 11.00 uur een
glaasje genomen. Daarna kwamen de pannenkoeken op tafel. Ze smaak-
ten heerlijk, vers gebakken en nog warm. Dit smaakte naar meer en dat zal
zeker nog wel gebeuren.
Het is een luxe, om in zo’n mooie keuken wat klaar te kunnen maken. Daar
zal meer gebruik van worden gemaakt.
Voor herhaling vatbaar, was de algemene conclusie. Het was nu nog een
beetje uitproberen, maar we weten nu al dat we er de volgende keer reke-
ning mee moeten houden om er nog wat meer te bakken.
Groeten namens de koffie-inloop, elke woensdagmorgen van ongeveer
10.00-11.30 uur. Hartelijk welkom.
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Data om te onhouden:
-  Elke woensdagochtend is er inloopochtend in de

Dorpskerk. Vanaf 10.00 uur is er koffie.
-  Elke vrijdagavond is er om 19.00 uur weeksluitiing

in Leemgaard. Zaal de Langedam
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Wijkouderlingen:

ouderling Ate vd. Kooi, tel. 48 41 82

ouderling Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78

pastoraal werker: Jaap v.d. Horst, tel. 77 68 49

ds. Nita van der Horst, tel. 77 68 49

pastoraal werker Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26

Nieuw ingekomen leden: Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79
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Kopij 
De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 
18 september 2017 tot uiterlijk 22.00 uur voor het 
nummer dat in de week van 30 september 2017 zal 
verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:
Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Brielle of
Cobi Ruigrok, Schepenenweg 17
of per e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl

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

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

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

Ons mailadres is: webredactie@kerkoostvoorne.nl

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

Bezorging Kerkblad 

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

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

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

10.00 uur - 15.00 uur. 

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

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

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

Bestuur: kringloop@kerkoostvoorne.nl 

23

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



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

diaconie@kerkoostvoorne.nl
predikant@kerkoostvoorne.nl

Predikant:
Ds. N. van der Horst-Kattenberg             Hoflaan 29, 3233 AN                       Tel. 77 68 49
Vrije dag: maandag
Kerkelijk werker
Barbara Broeren                                                                                        Tel. 06 3074 6599
kerkelijkwerker@kerkoostvoorne.nl
Koopvaardijpredikant:
Ds. H. Perfors                                            Ds. Rijckewaerdstraat 6
                                                                  3232 AK  Brielle                                Tel. 41 67 51
Voorzitter kerkenraad:
J.M. de Rijke                                             Duinlaan 2A, 3233 EC                     Tel. 77 48 70
voorzitter@kerkoostvoorne.nl                                                                            
Notulist:
M.R. Göbel-Verkade                              Pyroladreef 6, 3233 VN                  Tel. 48 64 90
Voorzitter Kerkrentmeesters:
J. Griffioen                                                Patrijzenlaan 340, 3233 BP      Tel. 06 2242 1605
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. v.d. Hoek-Febus                                   Molendijk 6a, 3233 LN                     Tel. 48 27 43
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


