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Pinksterlied

Taal op de tong, 
een loflied op de lippen,
prijs ik de dag 
voordat het avond is. 

Gij die uw Naam 
eer aandoet op de aarde,
ik zing de lof 
van uw verrijzenis. 

Gaat er een licht 
de duisternis te boven,
een zon die nacht 
en nevel overwint, - 

ik loof het vuur 
dat neerdaalt uit de hoogte
en ook in mij 
een nieuwe dag begint.

Jaap Zijlstra
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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 26 mei
6e zondag van Pasen (wit)
Bijzondere dienst m.m.v.
Rob Favier, cabaretier
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Donderdag 30 mei
Hemelvaart (wit)
Mevr. A. Klaver, Spijkenisse
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Zondag 2 juni
7e zondag van Pasen (wit)
Ds. A. Endeveld, Bredevoort
Collecte: Diaconie, Kerk, Koopvaardij

Zondag 9 juni
Pinksteren (rood)
Ds. J. Wilschut, Rockanje
m.m.v. de cantorij
Collecte: Diaconie, Kerk, Zending KIA

Zondag 16 juni
Trinitatis (wit)
Ds. P. Schelling, Monster
Collecte: Diaconie (kaarsen), Kerk,
Pastoraat

Zondag 23 juni
1e zondag van de zomer (groen)
Dienst van Schrift en Tafel
Ds. P. Schelling, Monster
Collecte:  Kerk, Avondmaalsproject,
Werelddiaconaat KIA

Zondag 30 juni
Aanvang 15.00 uur!
2e zondag van de zomer (groen)
Bevestigingsdienst
Ds. P. Schelling, Ds. R. van Selm
m.m.v. de Cantorij
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Zondag 7 juli
3e zondag van de zomer (groen)
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie, Kerk,
Binnenlands Diaconaat KIA

Kunt u niet op eigen gelegenheid
naar de kerk gaan,
neemt u dan 
contact op met Joke
Kruik, tel. 484530.
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Van harte! 
Het is bekend en met vreugde onthaald: ds. Marijke
van Selm wordt met ingang van 30 juni uw nieuwe 
predikant. Na ongeveer een jaar noeste inzet van de
benoemingscommissie is het gelukt de vacature te vervullen. Van
harte gefeliciteerd! Ik ben blij voor de benoemingscommissie: fijn dat
haar werk is bekroond. Ik ben blij voor de kerkenraad: hij zag uit naar
een eigen predikant om samen met hem de gemeente te leiden en
op te bouwen. Ik ben blij voor de gemeente: zij heeft straks een vaste
herder en leraar in haar midden. Ik ben blij voor collega Van Selm: zij
mag aan een nieuwe uitdaging beginnen en haar ervaring en wijsheid
inzetten in Oostvoorne. En ik ben blij voor mezelf: ik verwelkom vanaf
1 juli wat meer vrije tijd en rust. Kortom: de toetsen van de computer
waarmee ik dit stukje schrijf, kijken mij vrolijk aan. 
November 2017 zat ik in huize De Rijke (onze voorzitter) met het mode-
ramen om de tafel. De vraag van het moderamen was helder: zou je
als interimpredikant een poosje kunnen helpen? Hoelang?, vroeg ik.
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Een half jaar, een jaar misschien ...., we
weten niet wanneer er een nieuwe predikant komt. Het werd ander-
half jaar. Met plezier en voldoening heb ik meegedaan. Ja, mee-
gedaan. Want het meeste werk wordt door vrijwilligers gedaan. Ik heb
me meer dan eens verwonderd over zoveel inzet en toewijding. 
Van harte zeg ik tegen u allen, predikant en gemeente: 

Ga met elkaar in vrede,
houdt elkaar vast in vrede,
daagt elkaar uit tot vrede, 
laat de Dorpskerk een plek van vrede zijn, 
open je steeds weer voor de vrede van Christus!

Waar we vrede (het Bijbelse sjalom) in ons blazoen schrijven, zullen
mildheid, geduld en bewogenheid zichtbaar worden. En dáár zitten
hemel en aarde op te wachten! 

Dank dat ik een poosje met jullie mocht oplopen! Wees gegroet, 

Piet Schelling 
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Rond de Kerkdiensten
Over enkele diensten in juni 

Juni is dit jaar een maand waar enkele diensten onze aandacht trekken.
In het kort wil ik bij deze diensten een paar opmerkingen maken. Zo kunt u
zich voorbereiden op de diensten. 

Zondag 9 juni 
Allereerst is daar pinksterzondag. We vieren op deze dag dat God zich als
het ware in de wereld stort, betrokken wil zijn op mensen, begaan is met
de aarde. Met één doel: mensen vrij te laten zijn en tot leven te brengen.
De voorganger deze morgen is ds. Jan Wilschut, die jarenlang in Rockanje
heeft gestaan. 

Zondag 16 juni 
De diaconie heeft zich via Kerk in Actie verbonden met projecten in
Pakistan. De avondmaalscollecten van dit jaar zullen daarvoor bestemd
worden. Ook heeft zij tweemaal een aanzienlijk bedrag voor de projecten
geschonken. In het vorige kerkblad is daarover geschreven. In deze dienst
willen we ons spiritueel met de projecten verbinden. Geld geven is prachtig,
maar wat zijn de achtergrond en het motief om projecten te steunen?
Daar gaan we vierend op in. Samen met Tom Kosters, consulent Kerk in
Actie, zal ik de dienst voorbereiden en uitvoeren. Met beeld en gesproken
taal, met gebeden en liederen. Ook de diaconie wordt erbij betrokken. Een
aandachtspunt zal zijn: lezen christenen die leven in angst en dreiging een
bijbelverhaal anders dan wij? Wat zien zij in Psalm 42-43, wat doet die tekst
met hen, halen ze er iets uit voor hun soms zware leven? En wat ervaren wij
in dat gedicht? Spannend om daarover na te denken. Waardevol dat wij
als christenen ons even verbinden (zij het op afstand) met geloofsgenoten
elders in de wereld. 

Zondag 23 juni 
Deze dienst valt in het weekend van het jaarlijkse orgelfeest. We lezen van-
daag Psalm 150. Dat is een bijzonder gedicht met onvermoede kanten. De
vraag die ik u vooraf al voorleg, is deze: Zijn de muziekinstrumenten die hier
genoemd wordt wel muziekinstrumenten? Zou het kunnen dat achter die
opsomming een andere wereld schuilgaat? We zullen het zien. Muzikaal is



het een lied waar organisten veel uit weten te halen. Want bijna alle 
instrumenten die de psalm noemt, schuilen in het orgel. Een leuk weetje. In
de Statenvertaling staat in vers 4: looft hem met snarenspel en orgel. In het
Hebreeuws staat daar niet ‘orgel’ maar ‘dans’, zoals latere vertalingen dat
goed vertalen. Maar ja, in de dagen dat de Statenvertaling ontstond was
dansen een bedenkelijke bezigheid; vandaar dat ze er maar orgel van
hebben gemaakt. Over interpreteren gesproken! 

Zondag 30 juni 
De laatste zondag van juni is een historische dag, want dan wordt Marijke
van Selm verbonden als predikant aan de gemeente. Let op de aanvang:
niet om half tien maar om 15.00 uur. Zo kunnen ook collega’s en anderen,
die ‘s morgens ergens anders dienst hebben, erbij zijn. In april vorig jaar
werd de beroepingscommssie geïnstalleerd. In dit voorjaar droeg zij collega
Van Selm voor bij de kerkenraad, die de voordracht met enthousiasme en
dankbaarheid overnam. 
We hopen met elkaar op een gezegende dienst, waarin de zegen nadruk-
kelijk naar voren komt. Ik vind het een eer om de dienst samen met haar
voor te bereiden en te leiden. Dat de vrede van Christus haar en de
gemeente zal vervullen en dragen! 

Ds. Piet Schelling 

Crèche 
26 mei:        Bep
2 juni:        Anita
9 juni:        Bas en Joëlle

16 juni:        Esther
23 juni:        Charlotte
30 juni:        Julia, Meike en Iefke

7 juli:          Helma

6
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Palmpasen 
Traditiegetrouw gingen de kinderen van de kinderkerk met Palmpasen
weer palmpasenstokken maken.
De stokken werden prachtig versierd, compleet met (chocolade) eieren,
een buxustakje en een broodhaantje. Er moest flink worden doorgewerkt,

Rond de Kerkdiensten
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maar het lukte alle kinderen om de stokken op tijd af te hebben, zodat we
onder het zingen van een lied een rondje door de kerk konden lopen.

De leiding van de kinderkerk 

Rond de Kerkdiensten



Van de scriba - ‘t goat deur’ ..... 
Jazeker het gaat door! Maar wat gaat er dan allemaal door zou u zeggen. 
Ik ga dit keer maar verder met waar ik vorige keer mee ben geëindigd: de
gemeenteavond.
Om heel eerlijk te zijn kan ik u daar zelf helemaal niets over vertellen,
omdat ik daar niet bij ben geweest. Nee toch! Een scriba die niet op de
gemeentevergadering komt.... het is toch wat!! 
Inderdaad maar daar was dit keer dan ook wel een heel goede reden
voor, omdat we voor de 3e keer opa & oma zijn geworden en dit keer van
een blom van een kleinzoon! Apetrots natuurlijk en daar kon even geen
gemeenteavond tegenop ... dat begrijpt u! 
Dit zeer heuglijke en positieve nieuwtje is er één in een periode waar er
meer positieve dingen gebeurden.... het gaat maar door! Want om het
andere verhaal van de vorige keer ook maar weer op te pakken is het
inmiddels gemeentebreed bekend dat ds. Marijke van Selm ons beroep
heeft aangenomen en de kerkenraad kennis met haar heeft gemaakt. Een
compliment aan de beroepingscommissie die, zo bleek die avond, haar
werk uitstekend had gedaan. Het positieve rapport en het enthousiaste
geluid vanuit de BC waar de KR zijn besluit op had genomen, werd die
avond bevestigd! Daarom willen we als kerkenraad dat gevoel van
enthousiasme niet voor ons zelf houden maar het ook graag met de leden
van de PGO delen. 
Woensdagavond 22 mei staat er een avond gepland om kennis te maken
met Marijke. 
Bij het verschijnen van dit kerkblad is de kennismakingsavond al geweest,
ik hoop van harte dat het een fijne en goed bezochte avond is geweest.

Als voorbereiding op de volgende stap: de bevestiging op zondag 30 juni
is er een commissie gevormd die deze dienst gaat voorbereiden. We zijn
inmiddels al bij elkaar geweest en hebben onze eerste stappen gezet om
de dienst gestalte te geven. Er is echter nog veel werk te doen, maar het
begin is er. We hopen natuurlijk dat er op die 30e juni weer vele handen
zullen zijn, die het werk licht zullen maken. Zoals zo vaak komt dat wel goed
denk ik, want als het nodig is zijn we altijd bereid de handen uit de 
mouwen te steken .... in vertrouwen!

Pastoraal Nieuws

9
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Pastoraal Nieuws 
Oh ja ... nog een punt waarop ik terug wil komen: nieuwe ambtsdragers. 
Ik had u al ingelicht dat er we iemand gevonden hadden, die straks bereid
is de pastorale taken van Maartje en Ate over te willen nemen zodra zij
straks in oktober stoppen als ouderling. 
Mw. Ank van der Gaag-Brobbel is degene, die we in oktober hopen te
bevestigen als nieuwe ouderling en wij als kerkenraad zien er al naar uit
om haar in ons team op te nemen. Het enthousiasme wat Ank toonde toen
ik onlangs met haar sprak over haar rol straks in de kerkenraad, hopen we
bij nog meer mensen aan te treffen, er is immers nog steeds een rol die we
per oktober hopen in te vullen ... nog een ouderling! En eigenlijk ook nog
een ouderling-kerkrentmeester, die met name Bart komt ondersteunen als
ambtsdrager-kerkrentmeester. De KR blijft toch echt hopen dat ook deze
rollen ingevuld zullen worden liefst al in oktober. Straks dus een deels nieuw
team waarin in elk geval Marijke en Ank de nieuwe gezichten zullen zijn en
we afscheid nemen van Helene als KR lid in de rol van consulent en Piet als
interim predikant. Even snel tellend blijkt de KR straks geheel in evenwicht
als het gaat om man/vrouw. Dat moeten grote bedrijven en overheid nog
maar zien waar te maken!

Juni wordt een echte overgangsmaand. Helene Perfors zal na de 30e juni
ons niet meer bij hoeven staan als consulent en dat geeft haar hopelijk
weer armslag in haar toch wel erg drukke werk. Vaak kwam zij als een soort
van vliegende non (kent u die kreet?) nog net op tijd de vergaderavond
binnenstormen.... Als kerkenraad bedanken we je nu al voor al het goede
werk wat je voor en samen met ons hebt gedaan in de afgelopen 2 jaar,
we hebben ook veel plezier met elkaar gehad en...., daar ging het uitein-
delijk om, er is bereikt waar we voor onderweg zijn gegaan: een nieuwe
predikant voor Oostvoorne. 
En Piet.... ja Piet Schelling is voor ons een toch wel heel bijzondere man. Per
1 juli eindigt de officiële overeenkomst die we sinds 1 februari 2018 met
hem hebben als interim predikant.
Piet heeft ons in die 17 maanden ontzettend goed geholpen en ons op
een professionele, maar ook hartstochtelijke wijze, van raad en daad voor-
zien, is van onschatbare waarde geweest in de periode dat ds. Nita ziek
was en waarin wij op zoek gingen naar een nieuwe voorganger en waarin
wij haar uiteindelijk hebben gevonden. Natuurlijk heeft hij niet alles alleen



gedaan, maar met hem als teamspeler erbij, was het wel heel fijn werken
en dat mag ik als scriba toch echt zeggen, want het wás heel fijn om met
Piet te werken!
Daarom Piet, nu alvast bedankt.
Later dit jaar zien we elkaar nog een paar keer maar dan echt als gast-
voorganger.
En Hanny.... bedankt dat jij Piet in de afgelopen 17 maanden zo vaak aan
ons hebt af willen staan, maar ook heel fijn dat jij er ook zo vaak bij was. 

Met een vriendelijke groet vanuit de kerkenraad,
Jan Herlaar, scriba 

Zondag 30 juni - Bevestigingsdienst ds. Marijke van Selm 
Zoals u al eerder in de zondags- en nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, zal
op zondag 30 juni onze nieuwe predikant ds. Marijke van Selm bevestigd
worden. 
Ds. Piet Schelling zal haar bevestigen in een dienst die begint om 15:00 uur
en waarin de cantorij o.l.v. Elly Bakker haar medewerking zal verlenen. 
Tijdens de dienst is er kindercrèche aanwezig. 
Na afloop van de dienst kunt u in een informeel samenzijn persoonlijk 
kennis maken met ds. Marijke van Selm. 
Let op: de ochtenddienst van die dag komt te vervallen!

Namens de kerkenraad, 
Jan Herlaar (scriba) 
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Voorbeden
Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dat dan
weten aan één van de kerkenraadsleden. Of kom voor de dienst even
naar de kerkenraadskamer om uw verzoek door te geven aan de
dienstdoende predikant. 
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Pastoraal Nieuws 
In memoriam Kathy de Jong-van Etten
4 mei 1930 - 2 april 2019 
Steevast bezocht Kathy de Jong, samen met haar man Koos,
de afgelopen jaren de vrijdagavondviering in de Leemgaarde.
Ontroerend om dat te zien, wetend dat zij in hetzelfde appartementen-
complex apart wonen, maar niet bij elkaar. Zij had voortdurende verzor-
ging nodig en verbleef in Pension ‘t Hart. Maar op vrijdagavond zaten ze zij
aan zij. Behalve de laatste weken, want Kathy verzwakte zienderogen. Op
Tweede Paasdag blies ze de laatste adem uit. Tot groot verdriet van haar
man en dochters. Maar evengoed was er opluchting, omdat haar leven zo
onwaardig was verschraald, door de mist in haar hoofd en het verlies van
zelfstandigheid. Communicatie, zo essentieel, was nagenoeg niet mogelijk
meer. 
Dat speelde zich de laatste jaren af. Daarvoor was het een ander verhaal.
Kathy die genoot van het leven, die erop uittrok en van alles deed. 
We zien haar als een creatieve vrouw. Met draad en naald wist zij de
prachtigste dingen te scheppen. Ze maakte zelfs haar eigen trouwjurk. De
kennis die zij met het maken van kleding had verworven, mocht ze ook
overdragen op leerlingen die het vak ook wilden leren. 
We zien haar als een zorgzame vrouw. Ze wilde er zijn voor haar dochters
en later voor haar kleindochters. Ze hield zoveel van haar familie en in het
bijzonder van haar gezin. 
We zien haar als zangeres in het koor Te Deum Laudamus. Ze zong graag.
Zingen in het koor was ook ontspanning en gezelligheid. Het deed haar
dan ook zeer toen daar een einde aan kwam.
Een geliefd lied van haar was “De Heer is mijn herder”. Dat lied was net
voor haar levenseinde bij haar gezongen, het stond op de kaart en in de
afscheidsdienst nam het een prominente plaats in. 
Hierbij aansluitend zien we haar als een gelovige vrouw. Kerk en geloof
maakten deel uit van haar bestaan. Ze vond daarin steun en kracht. Daar
werd haar vertrouwen gevoed. Ze geloofde dat God haar omringde en
zou dragen als ze zou vallen. In het paasweekend is ze gevallen, maar in
Gods hand. 
Wij wensen Koos en de dochters Karin, Jolande en Elina en de kleindochters
toe dat de mooie herinneringen aan haar tot troost zullen zijn. 

Ds. Piet Schelling



In memoriam Alie Dubbelman-van den Andel 
13 januari 1940 - 17 april 2019 
Ik zie haar op zondagmorgen zitten, vanaf de liturgietafel gezien
links vooraan. Ik zie haar op woensdag binnenkomen in de
inloopochtend, voor een kop koffie en een praatje. Ze geniet
zichtbaar van haar aanwezigheid binnen de gemeenschap van de kerk.
Ze voelt zich er thuis, opgenomen. Nu kost het niet veel moeite om Alie dat
gevoel te geven: de glimlach die ze uitstraalt, de waardering die ze uit voor
de aandacht die ze krijgt - die werken verbindend. Soms keek ze verbaasd
naar de genegenheid die mensen haar schonken. Als iemand haar in het
ziekenhuis bezocht, zei ze: “Dat je helemaal hierheen komt voor mij!” En
over de kaarten die ze ontving: “Dat ze aan me denken.” Dat verwonderde
haar. 
Alie was een familiemens. Met liefde sprak ze over het gezin waarin ze
opgroeide. Vooral over haar vader, die nog steeds deel uitmaakte van
haar leven. Ze was graag te midden van haar eigen gezin; ze had het liefst
iedereen om zich heen. Was trots op haar dochters en nog meer op de
kleinkinderen, Tim en lidy. Vol tederheid kon ze zeggen: “Ze zijn zo lief voor me”.
Na het huwelijk trok ze samen met Leen op hun schip door rivieren en
kanalen. Het schip was hun brood en huis. De overgang van haar leven in
de kring van de familie Van den Andel naar een meer afgezonderd
bestaan op het schip was groot. Later kwamen ze aan wal, ook daar
moest ze weer wennen. Ze was gehecht aan de vertrouwde omgeving. 
Zij was een mensenkind dat graag zorgde voor anderen. Misschien vroeg
ze weleens te veel van zichzelf ter wille van anderen. Bovenal blijft me haar
blijdschap bij over zoveel. Als jong meisje tekende ze de lente: twee vogels
bij een nest met eieren, vrolijke kleuren, pááskleuren. De tekening staat op
de voorkant van de kaart en de liturgie. Een tekening die ons in de dienst
deed zeggen: ze heeft Pasen getekend. Alie, een paaskind!
In de Stille Week stokte haar adem. Ze was moe. Ze was op. Ze vertrouwde
erop dat de liefde van God haar nabij zou zijn, ook over de grens heen.
Over die liefde hebben we bij het afscheid nagedacht en gezongen.
Dat Leen en de dochters Carla en Linda, met allen rond hen, kracht
mogen putten uit deze liefde die Alie ontving en gaf. En dat zij in die kracht
verder kunnen gaan.

Ds. Piet Schelling
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Pastoraal Nieuws 
In memoriam Han Stienstra 

Op 11 mei overleed Han Stienstra. De cantorij had een bijzondere
band met Han en ook met zijn vrouw Bep Stienstra. Beiden
waren nauw betrokken bij de kerk en niet in de laatste plaats
in muzikaal opzicht. Han was een begenadigd pianist die uitstekend kon
begeleiden en ook prachtig kon improviseren. Han speelde piano bij heel
veel Taizédiensten, cantorijdiensten, gemeentemaaltijden en andere 
activiteiten. Zijn bijdragen werden altijd erg op prijs gesteld. Samen 
zorgden ze bij vrijwel elke bevestigings- en afscheidsdienst voor een 
prachtig lied voor de nieuwe of vertrekkende predikant, dat zij met een
gelegenheidskoor instudeerden. Plezier was daarbij belangrijk, er werd
veel gelachen, maar streng waren ze ook: het moest wel goed klinken! 

Bij het begin van het Samen-op-Wegproces, dus lang voor de gerefor-
meerde en de hervormde kerk echt fuseerden, kwamen Bep en Han over
naar de cantorij en brachten in hun kielzog ook anderen mee. Zo werd de
kiem gelegd voor onze huidige PGO-cantorij. Minstens 10 jaar lang bege-
leidde Han de wekelijkse cantorij repetities terwijl Bep zong en in geval van
nood het (dirigeer-)stokje van Elly overnam. Bij zijn afscheid van de cantorij
werd Han door de kerkmusici van de PGO een concert aangeboden, wat
hij zeer gewaardeerd heeft.

Toen Han en Bep naar Leemgaarde verhuisd waren en niet meer zo 
makkelijk naar de kerk konden komen, waren zij trouw te vinden bij de
weeksluitingen en begonnen zij daar zelfs nog het Leemgaardekoor, 
gedirigeerd door Bep en met Han aan de piano.
Bep overleed in 2013 en bij de uitvaart omringde de cantorij haar en Han
met gezang. Met Han ging het daarna langzaam maar zeker achteruit.

Nu is ook Han er niet meer en zo wordt onze geschiedenis met elkaar 
afgesloten. Dona ei pacem - moge hij rusten in vrede.
Wij denken grote genegenheid terug aan Han en Bep en zijn hun zeer
dankbaar voor alles wat zij voor de cantorij betekend hebben. 

Namens de cantorij, Irene Oskam 



Themadienst Pakistan op 16 juni a.s. 
Dit jaar wordt tijdens de diensten van Schrift en Tafel gecollecteerd voor
projecten in Pakistan. In het kerkblad en op de zondagsbrief hebt u kunnen
lezen hoe dorpsbewoners en arme boeren in de regio Punjab door trainingen
geholpen worden hun inkomen aan te vullen of de opbrengst van hun
land te verbeteren. Hoe er ook aan wordt gewerkt het leven van kinderen
met een verstandelijke beperking te verbeteren en hoe christenen in
Pakistan door het Open Theologisch Seminarie in Lahore worden onder-
steund in hun geloof. 

Op 16 juni willen we in de dienst deze projecten wat dichter bij u brengen.
De heer Tom Kolsters, consulent van Kerk in Actie zal aan deze dienst zijn
medewerking verlenen. Komt u ook?

De Diaconie
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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.



Verslag van de middag Dementie & Kerk
op 23 maart j.l. in boerderij Op Aarde
o.l.v. ds. Annemarie Roding en RonaId van de Vliet
Ongeveer 30 mensen uit Oostvoorne en Brielle en enkelen uit Rockanje 
en Hellevoetsluis kwamen zaterdagmiddag 23 maart bij elkaar in boerderij
Op Aarde rond het thema Dementie & Kerk.
De middag was georganiseerd op initiatief van de diaconieën van
Oostvoorne en Brielle en werd geleid door Ronald van de Vliet van zorg-
boerderij op Aarde en ds. Annemarie Roding, die als predikant werkzaam
is in het verpleeghuis Grootenhoek in Hellevoetsluis.
Beiden zijn door hun werk nauw betrokken bij de zorg voor dementerende
mensen en ds. Roding schreef het boekje “Een dementie-vriendelijke kerk”. 
De bedoeling van de middag was de deelnemers een aantal praktische
handvaten aan te reiken om te gebruiken bij bezoekwerk of in de kerk-
dienst, bij de omgang met dementerende medekerkgangers of gewoon in
de thuissituatie. Want een gemeentelid, dat aan dementie lijdt, hoort erbij.
En hoe kun je hem of haar dan het beste zorg en aandacht blijven geven? 
Omdat het daarvoor nodig is enige kennis van dementie te hebben, werd
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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 over-
schrijving 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. 



begonnen met “dementie, wat is dat”, waarin Ronald kort wat vertelde
over de soorten dementie, wat dementie doet met de hersenen en welke
symptomen je kunt herkennen: 

- het korte termijngeheugen wordt aangetast 
      -  dingen die pas gebeurd zijn, worden vergeten 
      -  het herkennen en onthouden van tijd en plaats wordt steeds 

moeilijker. 
- vaardigheden verminderen
      -  dagelijkse handelingen kosten steeds meer moeite 
      -  het zicht wordt minder, vooral aan de zijkanten 
      -  taalgevoel gaat achteruit; het wordt moeilijker de juiste woorden te

vinden en ook om te begrijpen wat een ander zegt. 
- gedrag
      -  wordt anders dan voorheen 
      -  emoties worden sterker.

Daarna speelden Ronald en Annemarie een aantal situaties in de kerk na,
om duidelijk te maken waar iemand die aan dementie lijdt, moeite mee
kan hebben. Die collectezak zag ik niet aankomen. Welk lied gaan we ook
al weer zingen? En in de uitgereikte liturgie is het refrein van dit lied zoek,
want het staat op de vorige bladzijde.

Na een korte pauze met wat lekkers, werden de deelnemers opgesplitst.
Eén groep ging aan de slag met “Ik kom alleen een bloemetje brengen”;
waar je tegenaan kunt lopen als je iemand bezoekt, wat je het beste kunt
doen en wat je beter kunt laten.
Zoals:
-  er rekening mee houden dat iemand vergeten kan zijn dat je komt, of

niet meer weet wie je bent en waarvoor je komt. Bij de naam noemen en
je zelf voorstellen. Ook al heb je iemand vaker ontmoet. Kort vertellen wat
je komt doen: “Mag ik even naast u komen zitten ?” 

-  Oogcontact maken 
-  Herhalen 
-  Ga bijvoorbeeld samen wandelen, want beweging is goed 
-  Spreek iemand volwassen aan en laat hem of haar de regie: “Wilt u gaan

wandelen?” Wat iemand zegt heeft betekenis. Alleen kennen wij die
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betekenis niet altijd ! 
-  Neem dus wat iemand zegt serieus. Let op iemands gezicht. 
-  Iemand niet in een testsituatie brengen. “U weet toch wel wie ik ben?” (Er

wordt dan immers een beroep gedaan op het korte termijn geheugen,
dat hier juist gestoord is!)

-  Probeer het maken van een keuze te vermijden. Niet: “Wilt u koffie, melk
en suiker?” Maar: “Wilt u koffie ...... , wilt u melk ...... , wilt u suiker?”. 

-  Zelf kalm blijven, eigen bewegingen en gebaren rustig houden.
-  En vooral samen genieten van kleine dingen.

De tweede groep “een goed gesprek” was meer toegespitst op de kerk. 
-  In het kerkblad niet alleen tekst, maar ook plaatjes. Dat is makkelijker te

lezen.
-  Een uitspraak als “u weet nog wat wij vorige week lazen” is voor iemand

die dementeert niet te begrijpen. Het is beter te spreken in het hier en nu. 
-  Muziek is belangrijk: samen bekende liederen zingen 
-  Het is absoluut zinvol voor de dementerende naar de kerk te komen. Ook

al zit iemand in de dienst met gesloten ogen, in die wereld kan nog van
alles binnen komen 

-  Geeft de dienst teveel spanning, dan meer naar rust gaan en de balans
zoeken. 

-  Ook is het zinvol een aparte dienst te organiseren, er wordt weer contact
gelegd met de geloofsbronnen (de zondagsschool zit bijvoorbeeld nog
in het lange termijn geheugen).

Na een korte samenvatting van wat er in beide groepen besproken was,
werd er onder het genot van een drankje nog gezellig nagepraat. Het was
een heel intensieve, maar inspirerende middag. 

Namens de diaconie,
Els van den Berg 

Gift ontvangen 
Via dominee Schelling ontving onze kerk van een gemeentelid € 20, als
uiting van dankbaarheid. Vanaf deze plaats zeggen we: dank daarvoor! 
Via Liesbeth van Wijnen, een gift van € 30,-- voor de bloemen in de kerk.
Dank daarvoor.
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Collectes april 2019
datum       doel                                                                    totaal   

7/4           Diaconie/KiA40 dagentijd Rwanda                 €      161,60   
                  Kerk                                                                      €      153,70   
                  Pastoraat                                                             €      159,25   
14-4            Diaconie                                                              €        73,25   
                  Kerk                                                                      €        75,69   
                  Jeugdwerk JOP                                                  €      117,15   
17-4            Avondmaalsproject/sobere maaltijd               €      106,15   
18-4            Avondmaalsproject/Witte donderdag            €        49,65   
20-4            Avondmaalsproject/Paaswake                        €      153,75   
21-4            Diaconie                                                              €      143,50   
                  Kerk                                                                      €      116,30   
                  Zending                                                               €      150,16   
28-4            Diaconie/voedselbank                                      €      134,70   
                  Kerk                                                                      €        84,00   
                  Pastoraat                                                             €        91,50   
                  Leemgaarde                                                       €        76,05   

                  Totaal                                                                  €   1.846,40 
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Ledenadminstratie 
Overleden 
Op 29-3-2019 dhr. P.L. Passenier, Voorweg 16, geb. 29-7-1958
Op 31-3-2019 mw. E.G. Dekker-Klok, De Ruy 15, geb. 22-2-1930 
Op 17-4-2019 mw. A.B. Dubbelman-van den Andel, Slotlaan 9, geb. 13-1-1940
Op 22-4-2019 mw. T. Zeeuw-Peters, Krammer 40C, Brielle, geb. 8-11-1936 
Op 22-4-2019 mw. K. de Jong-van Etten, Patrijzenlaan 190, geb. 4-5-1930 
Op 2-5-2019 dhr. J. Emons, Karekietlaan 1, geb. 7-12-1949 
Op 7-5-2019 dhr. W. Goudswaard, Torenweg 23, geb. 10-11-1927 
Verhuisd 
Mw. C.G. Torreman-Moree, van Patrijzenlaan 90 naar Patrijzenlaan 182 
Overgeschreven 
Naar PG Zuidland, dhr. R. van Halen, Middellandweg 53 
Vertrokken 
Dhr. M. Breukel van Ringmuur 121 naar Brielle 

Beste gemeenteleden, 
Zoals al eerder geschreven zijn er begin 2019 namens het College van
Kerkrentmeesters 685 brieven verzonden, met het verzoek het toezeggings-
formulier voor uw vrijwillige bijdrage 2019 zo spoedig mogelijk te retour-
neren. 
De stand half mei is, dat er 157 formulieren teruggekomen zijn voor een
totaalbedrag van 46.904,88 euro. 
Een aantal gemeenteleden heeft het formulier niet geretourneerd, maar
wel een kleiner of groter bedrag overgemaakt voor totaal 13.329,26 euro. 
Ook al heeft u al geld overgemaakt of bent u dat van plan, dan nog zien
wij de toezeggingsbrief graag terug voor onze financiële planning. 
Als u het formulier niet meer heeft, laat het mij weten en ik bezorg u een
nieuw exemplaar. 
Ik ben bereikbaar onder tel. nr. 0181 - 484664 of
e-mail: peter.eggink@upcmail.nl 
Bij voorbaat dank. 

Peter Eggink 
Bijdrage administrateur 
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Enquête 
Zondag 10 maart is op verzoek van de Kerkenraad voor en na de dienst
een enquête gehouden: “the Church life survey”.
Het gaat in eerste instantie om een pilot-onderzoek van het onderzoeks-
platform CCC van de Protestantse Theologische Universiteit te Groningen.
Samen met nog 30 andere gemeenten heeft de PGO meegedaan. De
enquête is uiteindelijk bedoeld om een scan te ontwikkelen om in korte tijd
inzicht te krijgen in de vitaliteit van een gemeente. 
De vragen gaan over u en de kerk van Oostvoorne. Over uw geloof, over
de pastorale zorg hier in Oostvoorne, over leiderschap en visie en over uw
kinderen. 
Meer informatie is te vinden op www.pthu.nl/ccc/NL-CLS 
Een pluim op de hoed van de gemeente voor de serieuze manier waar-
mee er na de dienst mee aan de slag is gegaan. 
In totaal zijn er 50 (!) met de hand ingevulde enquêtes weer terug naar
Groningen gestuurd. Het aantal online ingevulde enquêtes is niet bekend,
maar de respons in totaal zal zeker goed zijn voor een representatieve
steekproef. 
Zoals zoveel in de kerk gaat het meer om het (gelovig) spel dan om de
knikkers. Een neveneffect van het invullen is bijvoorbeeld het even stilstaan
bij de desbetreffende vraag en betekenis. Zeg maar een soort van bewust-
wording. De vraag: “bent u in het afgelopen jaar gegroeid in uw geloof”?
geeft - ook in het algemeen - stof tot nadenken. 
Het rapport met de resultaten wordt in mei verwacht. Daarover een 
volgende keer. 

Namens de Kerkenraad,
Frans Worst

Orgelfeest 2019 
Op 22 & 23 juni zal er in de Dorpskerk van Oostvoorne voor de derde keer
een orgelfeest worden georganiseerd.
Het orgelfeest van de vorige jaren was een groot succes en heeft de door-
slag gegeven om opnieuw een evenement rondom het orgel op touw te
zetten.
Op zaterdag 22 juni is er een bijzonder concert. Om 15.30 uur zal Paul
Kievit het monumentale Bätz-orgel bespelen; Elly Bakker, blokfluitiste en
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cantrix van de cantorij van de Dorpskerk, bespeelt de blokfluit. Op het 
programma staan werken van o.a. Bach, Telemann en Van Eyck. 
Op zondag 23 juni staat om 9.30 uur de reguliere kerkdienst gepland,
waar de interim predikant van de Protestante Gemeente Oostvoorne 
ds. Piet Schelling uit Monster voor zal gaan. In deze dienst zal de vaste
organiste van de Dorpskerk Jolanda Zwoferink het orgel bespelen. Het
thema van de dienst is: Psalm 150 - “Het wonderlijke verhaal van de tien
klanken.” Uiteraard zal in deze dienst de organiste op het Bätz-Friedrich-
orgel een extra rol vervullen. Na afloop van de dienst is er, zoals 
gebruikelijk, koffie en thee en kan de gemeente in alle gezelligheid met
elkaar in gesprek.
Op diezelfde dag zal Jolanda Zwoferink om 15.30 uur een orgelconcert
geven. Op het programma staan werken van o.a. Bach, Clérambault,
Umbreit en Steigleder.
Na afloop van de concerten is er een borreluurtje en kan men 
ongedwongen napraten over de muziek en met de concertgevers in 
contact komen. 
De toegang van de evenementen is vrij.
Hartelijk welkom. 

Lustrumviering op 12 juni 
Programma: 

11.45 uur Vertrek uit Rockanje, 
Vlielander Heinlaan. 

12.00 uur Vertrek uit Oostvoorne, de Ruy. Via een snelle route rijden we
naar het Willemsplein, om ons in te schepen op één van de rondvaart-
boten van de Spido. 

13.15 uur Staat de afvaart gepland. In slechts 75 minuten verkent u
Rotterdam met alles wat op en om het water leeft. Het is een enorme 
belevenis, de werven, dokken, kaden en silo’s van zo dichtbij te zien en
deelnemer te zijn aan het drukke verkeer van zee- en binnenschepen. Aan
boord krijgt u 2 x koffie/thee met appelgebak. 
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14.30 uur Einde rondvaart. 

15.00 uur Aan het Willemsplein staat de historische tram voor u klaar met
twee Duwag wagons. U maakt een rondrit door het mooie centrum van
Rotterdam. Als extraatje hebben we begeleiding van Herco Kruik, die ons
met veel humor iets vertelt over de stad Rotterdam en verrassende wist-u-
datjes. Men noemt hem ook wel de “bijnamen burgemeester”.

16.30 uur Einde rondrit historische tram. 

17.15 uur Aankomst bij restaurant Schietbaan Europoort te Rotterdam,
waar u gaat genieten van een heerlijk 3-gangen keuze menu in buffet-
vorm. 

19.30 uur Einde diner 

20.00 uur Aankomst te Rockanje via Oostvoorne.

Mocht u enthousiast zijn geworden voor dit mooie programma, dan 
kunt u zich vóór 5 juni opgeven bij Tineke Vriend, tel. 0181 - 404434 of 
tinekevriend@hotmail.com. Er zijn niet heel veel plaatsen meer, dus wees er
snel bij! De kosten van dit alles bedragen slechts € 34,-. Dit bedrag kunt u
overmaken op rek.nr. NL 06 RABO 0355 757 729 van de PCOB Westvoorne,
onder vermelding van Lustrumreis 12 juni.
Niet-leden kunnen ook mee (zij worden wel op de reservelijst geplaatst). Zij
betalen € 65,- Het lidmaatschap voor 2019 is dan wel meteen gratis!
Mocht u onverhoopt niet mee kunnen en heeft u al betaald, dan wordt 
€ 12,50 niet gerestitueerd vanwege de vaste kosten van de bus. 

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

www.voedselbankspijkenisse.nl



Beste mensen, 
Op zondag 7 juli as. organiseren we vanuit de kerk in Tinte een dienst op
het terrein, waar het Tintefeest gehouden wordt.
U kunt deze locatie vinden aan de Lodderlandsedijk in Tinte. Als u via de
Kade of de Colinslandsedijk Tinte binnenkomt, kan u afslaan naar de
Lodderlandsedijk.
Tegenover Lodderlandsedijk 29 in Tinte ziet u het feestterrein liggen. 
We willen u van harte uitnodigen om bij deze dienst te zijn. De dienst begint
om 11.00. 

namens de kerkenraad van PKN Tinte, 
Janneke Stolk en Theresia Schudde 
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Data om te onthouden: 
-  Woensdagmorgen is er inloop in de consistorie

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

weeksluiting in Leemgaarde, zaal de Langedam. 
-  Elke maandagavond: Cantorij repetitie om 19.30 uur in de Dorpskerk.
-  zaterdag 22 juni       Orgelfeest Dorpskerk 15.30 uur
                                     m.mv. Paul Kievit - orgel
                                     Elly Bakker - blokfluitiste
-  zondag 23 juni         Orgelconcert Dorpskerk 15.30 uur
                                     Jolanda Zwoferink
-  zondag 30 juni         15.00 uur bevestigingsdienst ds. Marijke van Selm
-  zondag 7 juli             11.00 uur Openluchtdienst Tinte
                                     “Pluk de zon en straal!”
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Kringloopwinkel “Het Vervolg” 

Voor onze afdeling elektriciteit zijn wij op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers gedurende enkele uren per week! U hoeft geen expert 
te zijn, maar enige kennis op dit gebied is wel makkelijk. 
Het is leuk werken in de winkel met veel sociale contacten en een 
ontspannen sfeer. 
De opbrengst van onze activiteiten gaat, zoals u misschien weet,
naar onderhoud van ons kerkgebouw, en naar goede doelen 
dichtbij. 

Heeft u wat tijd over, komt u dan eens kennismaken. Loopt u eens
langs op de woensdagmiddag of -avond.
Mocht u sowieso interesse hebben in dit leuke vrijwilligerswerk, laat
het ons dan maar weten! 
Telefonisch kunt u ons ook bereiken: 
Riet Eggink 0181-401476, Bert Hamer 0181-483968 of
Jan de Rijke 0181-774870. 

Graag tot ziens of horens! 



Pastoraal team 
Stelt u een pastoraal bezoek op prijs? Neem dan gerust contact 
met ons op.

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 

26

Allerhande Kerkelijk Nieuws

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 
24 juni 2019 tot uiterlijk 22.00 uur voor het 
nummer dat in de week van 6 juli 2019 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

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:
vacant

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
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:
J. 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




