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Gedicht van Hayarpi Tamrazyan 
 

Zij is de 21‐jarige dochter en woordvoerster van het 

Armeense gezin. In afwachting of zij hier in Nederland 

mogen blijven.  
 

Zegen hen, Heer  
Die vechten voor anderen 
Die vechten tegen onrecht  

 
Zegen hen, 

Heer Geef hun Uw kracht 
En Uw overwinning  

 
Zegen hen, Heer 

Geef wijsheid 
Geef geduld  

Bij moeilijke beslissingen  
 

Zegen hen, Vader  
Bij tegenslag en wanhoop 

Als het onmogelijk lijkt  
 

Wij weten, Vader  
Bij U is alles mogelijk!  
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Kerkdiensten 
Protestantse Gemeente Oostvoorne

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur en  
worden gehouden in de Dorpskerk. 

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

Zondag 17 februari 
6e zondag na Epifanie (groen) 
Ds. P. Schelling, Monster 
Collecte: Diaconie, Kerk,  
Noodhulp (Kerk in Actie) 
 
Zondag 24 februari 
7e zondag na Epifanie (groen) 
Ds. A. Dekker, Brielle 
Collecte: Diaconie, Kerk, Missionair 
 
Zondag 3 maart 
8e zondag na Epifanie (groen) 
Ds. A. Dekker, Brielle 
Collecte: Diaconie, Kerk,  
Pastoraat 
 

Zondag 10 maart 
1e zondag in de  
Veertigdagentijd (paars) 
Ds. P. Schelling, Monster 
m.m.v. de Cantorij, o.l.v. Elly Bakker 
Collecte: 40 dagentijd KiA, Kerk, 
Pastoraat 
 
Zondag 17 maart 
2e zondag in de  
Veertigdagentijd (paars) 
Ds. P. Schelling, Monster 
m.m.v. de Zandkunstenaar  
Gert van der Vijver 
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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Een plek om sorry te zeggen  
Er zijn bijbelteksten die af en toe aan je gehoorbeen 
kloppen en je voeten op een ander spoor zetten. Ik 
bedoel geen zalvende teksten die zeggen: ach joh, het 
komt wel goed. Nee, teksten die je uitdagen. Teksten die je  
influisteren of toeroepen: het kan beter met jouw leven als je die 
richting gaat! Zo’n tekst is voor mij Psalm 32:3, waar staat: 
“Zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg.”  
 
Wie gebukt gaat onder een verkeerde beslissing of pijnlijk 
moment, herkent zich meestal meteen in dit ‘verhaal’ uit de 
Psalmen. Alsof het over hem of haar zelf gaat. Die herkenbare 
ervaring: ik dacht door te zwijgen mijn leven vast te houden, 
maar ik verloor het; nadat ik had gesproken, kwam ik tot leven.  
 
Tien jaar geleden ontmoette ik haar. Ze was even in de dertig. 
Ruim een jaar daarvoor hadden zij en haar vriend een zoon 
gekregen. De blijdschap was groot. 
Na een paar maanden kon ze niet meer blij zijn. Waarschijnlijk 
een postnatale depressie, zei haar omgeving. Een keer kwam ik 
haar tegen op straat en vroeg haar vroeg hoe het ging. Meteen 
sprongen tranen in haar ogen. “Niet goed”, zei ze. We maakten 
een afspraak. Toen ik haar bezocht zei ze dat ze de afspraak had 
willen afzeggen. ‘Waarom?’, vroeg ik. “Ik ben ook bang en 
schaam me. Er gaat zoveel in m’n hoofd om. Wat ik erg vind, is 
dat ik kan niet blij ben, terwijl ik dat wel zou moeten zijn met zo’n 
prachtig kind.”  
 
Toen het gesprek vorderde, vertelde ze over 15 jaar geleden, ze 
was achttien. Ze was zwanger geraakt, maar wilde het kind niet 
houden. Ze had abortus laten plegen. Niemand wist ervan. “Als 
ik naar ons zoontje kijk, komt steeds die tijd terug. Net of er steeds 
een stemmetje zegt dat ik ons kind niet verdien. Ik voel me  
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schuldig en ben bang dat hem iets overkomt. Ik weet niet hoe 
het verder moet.”  
 
Nadat ze dit had verteld, met grote moeite, kwam de vraag of er 
een weg verder voor haar was, zonder dat nare gevoel. Het 
woord vergeving viel. We maakten een vervolgafspraak voor de 
week daarop om door te praten over die “weg verder”.  
Tijdens dat gesprek vertelde ze dat ze zich na het eerste gesprek 
heel anders voelde. Er was een last van haar afgevallen. En ik 
dacht aan die oude tekst: zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente 
weg; het klopt.  
 
Op die ochtend hebben we samen een gebed om vergeving 
geformuleerd en zij heeft die woorden hardop uitgesproken. Na 
haar belijdenis zei ik, in naam van de hemel: “Nu mag je die zwarte 
bladzijde uit je geschiedenis scheuren. Ga in vrede.” En zij ging. 
Anders dan voorheen.  
 
Verleerde keuzes en gedragingen kunnen ons als een last 
omlaagdrukken. Donkere kanten proberen we weg te stoppen. 
Vaak lukt dat onvoldoende. Wat gebeurd is, dringt zich telkens 
op. We gaan eronder gebukt. We hebben behoefte om ergens 
ons hart uit te storten, maar we zijn er ook bang voor. De Engelse 
schrijver Graham Greene laat één van zijn hoofdpersonen  
zeggen: “I would there was a place to say sorry”, ik wou dat er 
een plaats was om sorry te zeggen. In de veertigdagentijd gaan 
we op zoek naar plekken om sorry te zeggen.  
 
De kerk beschikt vanuit het evangelie over die plek en over  
rituelen om gisteren achter ons te laten om morgen verder te 
mogen gaan. Laten we die plek en die rituelen koesteren. Zij 
maken het verschil tussen angst en vertrouwen, tussen leven en 
dood. 

ds. Piet Schelling



Afscheidsdienst ds. Nita van der Horst 
Op de valreep voor het nieuwe kerkblad nog even de dienst van zondag  
10 februari. Na ruim 1,5 jaar was ds. Nita v.d. Horst nog eenmaal in Oostvoorne; 
om afscheid te nemen. Zoals u weet is ze na een lange periode van ziekte op  
1 december 2018 met vervroegd emeritaat gegaan. Vrij kort na het bekend 
worden van een vervroegd emeritaat is de datum van 10 februari vastgesteld. 
Op verzoek van Nita zou ds. Anke Dekker uit Brielle de dienst leiden en heeft de 
cantorij o.l.v. Elly Bakker en Jolanda Zwoferink hun agenda aangepast om bij te 
kunnen dragen aan dit afscheid. Maar liefst 60 gasten waren er deze dienst en 
daarmee werd het een goed volle kerk. De dienst werd door zowel ds. Dekker 
als door Nita geleid waarbij Nita eindigde met een Oostvoorne 2013 -2017 in  
vogelvlucht. Mooie en minder mooie tijden heeft ze hier beleefd maar het deed 
haar goed dat ze op deze waardige manier afscheid kon nemen van haar 
ambtsperiode in Oostvoorne en hoopt dat Oostvoorne snel een goede nieuwe 
predikant kan vinden die goed bij de gemeente past. Jan de Rijke blikte ook 
nog even terug op de afgelopen jaren en benadrukte daarbij nog de eerste 
prettige kennismaking met Nita en Jaap toen hij namens de toenmalige  
beroepingscommissie voor de eerste keer kennis maakte met Nita en Jaap. Het 
is goed dat er nu met deze dienst na bijna 30 jaar predikantschap een waardig 
einde is gekomen aan de verbintenis met Oostvoorne en wenst Nita en Jaap 
veel goeds in een nieuwe fase in hun leven. 
Dhr. Stolk, ouderling van de classis Delta bedankte mw. v.d. Horst voor de  
prettige samenwerking van de afgelopen jaren. Namens de gemeente over-
handigden Helma Gorzeman en Jan Herlaar samen met de kinderen van de 
kinderkerk de cadeaus namens de gemeente aan Nita en Jaap: een prachtig 
wandbord met de Dorpskerk erop geschilderd met de tekst PGO 2013 – 2017 
evenals ons logo. Het bord kan mooi naast de 3 borden die Nita al heeft vanuit 
haar vorige gemeenten komen te hangen. Een tas met streekproducten werd 
daarbij aangeboden en als klap op de vuurpijl een reiskoffer compleet met  
reisbijbel, pyama’s en een reischeque van maar liefst € 600,- 
Alle gemeenteleden die daaraan hebben bijgedragen hartelijk dank namens 
Nita en Jaap! 
Zelf (JH) wil ik de commissie met Liesbeth van Wijnen, Annie van Maanen, Kobi 
v.d. Kooi, Helma Gorzeman, Judith van Balen en Anja Langendoen hartelijk 
bedanken voor alle inzet bij de voorbereidingen en de uiteindelijke uitvoering in 
en om de dienst. Maar ook al die anderen die tijdens en na de dienst deze dag 
hebben mogelijk gemaakt, geweldig om zo met elkaar weer iets neer te zetten. 
Het is fijn te ervaren dat zo velen bereid zijn de handen uit de mouwen te steken 
als daar om gevraagd wordt.  
Met  trots kunnen we zeggen: dit is iets waar wij in Oostvoorne nog steeds goed 
in zijn! 

Jan Herlaar, Scriba
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Zandkunstenaar komt naar Oostvoorne 
Op zondag 17 maart zal in de dienst een kunstenaar aanwezig zijn. Een  
bijzondere kunstenaar die met zand een verhaal vertelt. Ja, u hebt het 
goed gelezen: met zand! Hij strooit niet met woorden, maar met zand. 
Wonderlijk maar waar. Misschien kent u deze kunstenaar. Zijn persoonlijke 
naam: Gert van der Vijver. Zijn kunstenaarsnaam in de volksmond: zand-
tovenaar. Hij is door verschillende optredens op de tv bekend geworden. 
Afgelopen kerst beeldde hij op de tv met zand het kerstverhaal uit. 
Omstanders van alle leeftijden stonden ademloos te kijken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In een interview zei hij over deze kunst: “Als kind tekende ik al heel veel en 
graag. Ik ben bij de zee opgegroeid en tekende langs de vloedlijn. Maar 
het tekenen heb ik op een gegeven moment gelaten voor wat het is en ik 
ben met een andere carrière begonnen. Totdat ik in 2006 een kunstenares 
zag, die toverde met zand. Toen ik dat zag, hoorde ik het kind in mij  
roepen: “Ik wil ook!” Dat kind in mij gaf de doorslag. Voordat ik het wist had 
ik een contract bij de KRO.” 
In de dienst zal de bijbel opengaan via en in het zand. Het motto is: “Van 
schepping tot opstanding”, passend in de tijd dat we op weg zijn naar 
Pasen. Volwassenen zullen verrast worden, kinderen zullen hun ogen  
uitkijken. 

U en jij zijn van harte welkom. 
Geef het ook door aan derden of neem gasten mee. 

Kom op 17 maart naar de Dorpskerk om 10.00 uur. 

Rond de Kerkdiensten

(Zandkunstenaar Gert van der Vijver) 
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Crèche 
17 februari       : Julia, Meike en Iefke 
24 februari       : Anita 
 3 maart          : Bep  
10 maart          : Helma  
17 maart          : Bas en Joëlle  

 
 
 
 Van de scriba -  
Nieuws uit de kerkenraad....mensen in de kerkenraad  
Een stukje voor het nieuwe kerkblad...  

Zondag 3 februari krijg ik weer de hint ingefluisterd dat het weer tijd is voor 
een stukje voor in het nieuwe kerkblad. O jee.... de tijd vliegt werkelijk en dit 
is altijd iets wat op het allerlaatste moment nog even gedaan moet  
worden en waar je de geest voor moet hebben. 
Het is druk in de eerste weken van het nieuwe jaar. De voorbereidingen 
voor de afscheidsdienst zijn daar natuurlijk een belangrijk punt in. Gelukkig 
is er uiteindelijk een commissie gevormd van in totaal 7 bereidwillige en 
betrokken leden. Iedereen speelt haar of zijn rol en zo verdelen we het vele 
werk mooi onder elkaar. Fijn dat dit zo goed is gelopen. In dit kerkblad 
staat een kort verslag van de afscheidsdienst (hoop ik). Op het moment 
van schrijven hebben we nog 6 dagen te gaan. Het vele geregel en de 
logistiek is iets waar we druk mee bezig zijn en we hopen dat het een fijne 
en bovenal mooie afscheidsdienst wordt.  
 
Enkele leden van onze gemeente zijn bij de afscheidsdienst van ds. Netty 
de Jong-Dorland geweest op zondag 27 januari. Het was een indruk- 

Rond de Kerkdiensten

Pastoraal Nieuws

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.  



wekkende dienst in een indrukwekkend kerkgebouw. Heel bijzonder 
iemand na zoveel jaar in dit kerkgebouw te ontmoeten bij een waardig 
afscheid. We wensen Netty en Arjen heel veel geluk in een nieuwe fase in 
hun leven. Later dit jaar zullen we Netty nog een keer als gastpredikant in 
Oostvoorne mogen begroeten.  
 
In onze eerste kerkenraadsvergadering van dit jaar is besloten de voor-
jaarsvergadering op dinsdag 7 mei te houden. Noteer de datum maar 
vast in uw agenda, over de onderwerpen hoort u later meer.  
 
Vorige keer gaf ik al aan, dat het nieuws wat de beroepingscommissie  
kenbaar maakt nog niet echt uitbundig is. Die gereserveerdheid houdt niet 
in dat er niet hard gewerkt wordt, integendeel en de resultaten zijn hoop-
vol. Maar zowel de kerkenraad als de beroepingscommissie zijn het erover 
eens dat tijd nooit invloed mag krijgen op te maken keuzes. Dat wil zeggen 
dat de BC pas met een advies komt als zij werkelijk voor de volle 100%  
achter de uitkomst staat. En dat is echt wel een behoorlijke opgave maar 
de kerkenraad heeft en geeft de volle 100% vertrouwen. We hopen dat er 
binnenkort weer nieuws komt van de BC.  
 
Een onderwerp wat elk jaar weer aan bod komt en waar ik u ook al vele 
malen uw aandacht voor hebt gevraagd is de bezetting van onze kerken-
raad. En ja hoor .... later dit jaar zo rond september/oktober zullen er weer 
een paar ambtsdragers afscheid nemen van de inmiddels zeer goed 
lopende kerkenraad. Namen? Maartje Bergwerff en Ate van der Kooi  
bereiken eind dit seizoen het einde van hun ambtstermijn, hun 4 jaren als 
ouderling zit er dan op. Dat wil zeggen dat we in elk geval 2 nieuwe ouder-
lingen zoeken. Ik vraag het altijd maar direct op de man of vrouw af: is dit 
een rol die bij u of jou past of die u/jij wil in gaan vullen?  
Of zou u juist meer willen weten wat die rol nu eigenlijk inhoudt, wat er zo 
al van je verwacht wordt en of het nu echt zo erg is om altijd maar bij die 
verschrikkelijke kerkenraadsvergaderingen aanwezig te moeten zijn. Vraag 
het Maartje of Ate maar naar hoe zij hun kerkenraadswerk in de afgelopen 
jaren ervaren hebben en waar zij hun voldoening uit halen of wat zij juist 
als lastig of zwaar ervaren dan hoort u het van mensen die er echt ervaring 
in hebben.  

Pastoraal Nieuws

9
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Diakonaal Nieuws 
Over de kerkenraadsvergaderingen kan ik u wel wat informatie geven. Er 
gaan weleens van die verhalen de ronde dat de KR vergaderingen  
ellenlang, oersaai en zwaar zijn. Zo ben je nooit voor 11 uur of half twaalf 
thuis!! (?) Misschien is dat in het verleden ooit zo geweest maar ik kan u  
garanderen dat de vergaderingen uiterlijk 22:00 uur afgelopen zijn! Dat ze 
zinvol en interessant zijn met waar mogelijk inhoudsvolle onderwerpen. 
Ook wordt er veel gelachen. Niet dat we mensen uitlachen of dat we de 
onderwerpen niet serieus nemen of dat één of meer deelnemers met te 
grote schoenen, rood haar en een rode opzetneus op de vergaderingen  
verschijnen, maar wel omdat we dit werk graag met plezier doen en daar 
hoort een goede sfeer en humor zeker bij. En eerlijk is eerlijk het is een 
goede en fijne ploeg mensen die onderling veel respect voor elkaar heeft 
en waar men elkaar altijd recht in de ogen kan blijven kijken.  
Maar misschien heeft u aanbevelingen voor mensen, die u geschikt acht 
voor de rol van ouderling dan mag u uw advies kenbaar maken bij de  
kerkenraadsleden. De scriba is altijd bereid om uw advies te ontvangen of 
uw vragen te beantwoorden.  

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

 
 
 
 
Verslag van de diaconie inzake verdeling ontvangen bedragen 
van de Kringloop/de Cirkel van het jaar 2017-2018.  
In het kerkblad van december 2018 stond een verslag van de verdeling 
ontvangen bedragen van de Kringloop/de Cirkel van het jaar 2017.  
De vrijwilligers van de Kringloop/de Cirkel hadden € 2.441 te besteden. 
Daarvan was in 2018 al € 1.500 besteed. Dus was er nog € 941 te besteden. 
Begin 2019 is er € 500 geschonken aan de Kinderboerderij Agathahoeve te 
Oostvoorne en € 441 is er overgemaakt naar het Leger des HeiIs.  
Over het jaar 2018 heeft de Kringloop/de Cirkel een bedrag van  
€ 23.746 overgemaakt naar de diaconie. Dat is een geweldig bedrag!  
De verdeling wordt, net als het jaar 2017, als volgt:  
35% voor goede doelen in het buitenland  
35% voor goede doelen in het binnenland  

Diakonaal Nieuws 



10% houden wij voor evenuele rampen die gebeuren in binnenland of  
buitenland. 20% voor goede doelen die door de medewerkers van de 
kringloop/de Cirkel aangedragen worden.  
Wij hebben weer geheel 2019 de tijd om het geld zo goed en zo zorgvuldig 
mogelijk te besteden.  

Joke Kruik, diaconie  
 
Workshop Kerk en Dementie” 
In een vergrijzende kerk en samenleving krijgen we steeds meer te maken 
met mensen met dementie. Zeker nu mensen steeds langer thuis wonen, 
ontmoeten we mensen met dementie vaker. Vandaar dat dit onderwerp in 
de belangstelling staat. Diverse gemeenten bezinnen zich op hoe we hierin 
als samenleving met elkaar omgaan. Winkelpersoneel kan een training 
over dementievriendelijk optreden volgen. Maar hoe gaan wij er zelf in de 
kerk eigenlijk mee om? En wat kunnen wij in onze kerkelijke gemeenschap 
betekenen voor mensen die aan dementie lijden?  
Rond deze laatste vraag wordt op initiatief van de Protestantse gemeenten 
Brielle en Oostvoorne op zaterdag 23 maart a.s. een middag georgani-
seerd in boerderij “Op Aarde”, Sleepseweg 9, Brielle. 
Na een korte inleiding volgt een interactief deel, waarin de relatie gelegd 
wordt tussen theorie over dementie en de praktijk van het kerkelijk leven, 
bijvoorbeeld tijdens de kerkdienst. Daarna is er tijd ingeruimd om zelf prak-
tisch bezig te zijn. Hoe voer ik een goed (geloofs)gesprek met iemand met 
dementie? En als je bij iemand op bezoek gaat, wat moet je doen en wat 
kan je beter laten?  
De middag wordt geleid door Annemarie Roding en Ronald van de Vliet.  
Annemarie Roding is geestelijk verzorger bij Careyn, in verpleeghuis 
Grootenhoek en de Dierenriem in Hellevoetsluis. Zij geeft pastorale zorg 
aan bewoners, familieleden, vrijwilligers en verzorgenden. Zij schreef een 
praktisch boekje over “De dementievriendelijke Kerk” vol met tips, aan- 
wijzingen en voorbeelden.  
Ronald van de Vliet is één van de twee ‘zorgboeren’ van boerderij “Op 
Aarde”. “Op Aarde” biedt een zinvolle dagbesteding aan nog thuiswonende 
ouderen die last hebben van dementie, de gevolgen van een hersen-
infarct of sociaal isolement.  
Bent u pastoraal medewerker of doet u veel bezoekwerk of ontmoet u als 
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Diakonaal Nieuws 
gemeentelid mensen met dementie of bent u gewoon geihteresseerd?  
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze middag!  
Wanneer:      zaterdag 23 maart - 14.00 uur - 16.30 uur,  

afsluiting met een drankje  
Waar:            Boerderij Op Aarde, Sleepseweg 9, Brielle  
Wie:               door Annemarie Roding en Ronald van de Vliet  
Kosten:          gratis  
U kunt zich hiervoor aanmelden bij de diaconie via e-mail: diaconie@ 
kerkoostvoorne.nl of via een intekenlijst die vanaf zondag 17 februari in de 
kerk ligt. Er kan voor vervoer naar Op Aarde gezorgd worden. Graag  
aangeven als u vervoer nodig heeft.  

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.

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. 



 
Collecten januari 2019 
datum        doel                                                  totaal    
 6-1             Diaconie                                            €      175,50    
                   Kerk                                                    €      106,00    
                   Pastoraat                                           €      117,40    
13-1             Diaconie (Avondmaalsproiect)      €      144,70    
                   Kerk                                                    €        76,15    
                   Pastoraat                                           €        84,70    
20-1             Diaconie                                            €        79,91    
                   Kerk                                                    €        65,45    
                   Oecumene                                       €      100,00    
27-1             Diaconie                                            €      121,10    
                   Kerk                                                    €      112,15    
                   Jeugdwerk (JOP)                              €      109,00    
                   Leemgaarde januari                        €        88,45 

                   totaal                                                 €   1.380,51 
 
 
 
 
Ledenadministratie 
Overleden: 
Op 23-1-2019: dhr. A. Vroegh, Patrijzenlaan 32, geb. 12-01-1921 
Verhuisd: 
Dhr. en mw. Voogt, van FHG van Itersonlaan 28 naar Meeuwenlaan 4 
Dhr. J. Stienstra, van Patrijzenlaan 66 naar Plantageweg 4, afd. Weergors 
Fort Hellevoetsluis, Brielle 
Ingekomen: 
Vanuit Brielle, dhr. en mw. Bergwerff, Patrijzenlaan 22 
Vertrokken: 
Mw. K. Heijndijk, van Buitenhof 48 naar Rotterdam 
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Allerhande Kerkelijk Nieuws

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

www.voedselbankspijkenisse.nl

J
Rectangle
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Allerhande Kerkelijk Nieuws
Denkend aan de dood kom ik tot leven 
Presentatie boek Piet Schelling  
In maart verschijnt het nieuwste boek van Piet 
Schelling, onze interimpredikant. Het is een bijzon-
der boek omdat het sterk persoonlijk gekleurd is (hij 
laat lezers toe in zijn binnenkamer) én omdat het 
over een gevoelig onderwerp gaat (de dood).  
Ik ga dood. Zo opent dit boek. Drie woorden waar-
achter een wereld van gedachten en gevoelens 
schuilgaat. Het nadenken over zijn eigen dood 
heeft veel bij de auteur losgemaakt. Open en toe-
gankelijk laat hij zien wat het levenseinde met hem 
doet. Het besef van het einde, prikkelt hem om 
naar zijn leven kijken. Hij deelt zijn gevoelens, roert in zijn ziel, vraagt naar 
wat waarde houdt, ruimt op wat hem dwarszit, erkent de pijn van het los-
laten en afscheid nemen. In dat alles zoekt hij naar houvast en troost. Ook 
vertelt hoe hij zich verhoudt tot actuele thema’s zoals reanimatie, orgaan-
donatie, euthanasie en voltooid leven. Nu hij weet waar hij staat, geeft dat 
rust en verhoogt dat de kwaliteit van leven. Hij vertelt hierover om anderen 
te stimuleren op hun manier na te denken over het einde.  
Op donderdag 21 maart vindt de presentatie van het boek plaats, onder 
leiding van Jos van Oord, predikant en tv-presentator bij de NCRV. Twee 
deskundigen (pastor en arts) zullen reflecteren op het boek. Uiteraard 
komt, via een interview, ook de schrijver aan het woord. Het geheel wordt 
afgewisseld met livemuziek. Het is een open bijeenkomst waarin u van 
harte welkom bent!  

Locatie:   De Hoeksteen, Burg. Kampschöerstraat 25, 2681 AB Monster 
Tijd:         De aanvang is 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.00 uur; vooraf 

staat de koffie/thee klaar; na afloop heffen we het glas. 
Boek:      Het boek is na afloop ter plekke beschikbaar.  

Na de presentatie is het ook verkrijgbaar bij de boekhandel of rechtstreeks 
bij de schrijver (E: p.schelling@kabelfoon.net; T: 0174-287365).  
De omvang is 160 pagina’s en het kost € 15,99. Het is een uitgave van 
Kokboekencentrum Uitgevers Utrecht, met als ISBN: 978 902 395 726 3  
(ISBN e-book: 978 902 395 727 0).  



Bezorging kerkblad  
Ons bereiken regelmatig telefoontjes met de mededeling dat de beller het 
kerkblad nog niet heeft ontvangen. Dat kan altijd een keer gebeuren, 
maar meestal is er een misverstand over de verschijningsdatum en de 
daaraan gekoppelde bezorgdatum. Om e.a. te verduidelijken neem ik het 
kerstnummer (december 2018/januari 2019) en het januari/februari 2019 
nummer als voorbeeld.  
In het kerstnummer staan de kerkdiensten tot en met 20 januari.  
In het januarinummer staat de kerkdiensten van 20 januari tot en met 
zondag 17 februari. Zondag 20 januari staat dus in beide nummers.  
De bezorging heeft dan plaats gevonden tussen 20 en 27 januari.  
Heeft u het nieuwe kerkblad niet ontvangen in de week na de laatste kerk-
dienst, ja dan is er echt wat fout gegaan en klim dan in de telefoon dan 
ontvangt u hem nog dezelfde dag.  
Bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl  |   Tel. 482019.  
 
40 Dagentijdkalender 
Een nieuw begin 
Na de Adventskalender is ook de 40 dagentijd-
kalender in een nieuw jasje gestoken. Met een 
dagelijkse bijbeltekst en quote, recept, verhaal 
of gedicht brengen we u steeds een stapje 
dichter bij Pasen, feest van een nieuw begin. 
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een 
nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde 
mogen delen met anderen.  
De veertigdagentijdkalender 2019 daagt u uit 
tot bezinning in de 40 dagen op weg naar 
Pasen. “Een nieuw begin” is de rode draad door 
alle dagen. 
U kunt een kalender gratis aanvragen via de onderstaande link:  
www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender. Via bovenstaande link 
is ook een inkijkexemplaar te downloaden. Deze veertigdagenkalender 
wordt ook meegestuurd met het magazine ‘Petrus’.  
Als u niet in het bezit bent van een computer kunt u een gratis exemplaar 
vragen bij iemand van de diaconie of het pastorale team.  
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De Herberg zondag 24 februari (i.p.v. de 17e) weer open!  
Zondagmiddag 24 februari vanaf 15.00 uur (tot ongeveer 17.00 uur) is de 
Herberg weer geopend in de Dorpskerk. Te gast is dhr. Slee die ons komt 
vertellen over het houtdraaiwerk en ons verschillende werken laat zien.  
U bent van harte welkom, wij zorgen ervoor dat de koffie en thee klaar 
staat.  

Annie van Maanen, Anneke Poldervaart en Liesbeth van Wijnen  
 
R.O.T. kamp 50 jaar - Lustrumfeest 
Reünie oud leiding R.O.T. kamp  
Het ROT kamp (Rockanje, Oostvoorne en Tinte kamp) is niet meer weg te 
denken uit het jeugdwerk van de kerken in Westvoorne. Dit jaar wordt naar 
de beste inschatting het 50e ROT kamp georganiseerd. Bij deze bijzondere 
mijlpaal hoort een lustrumfeest!  
De afgelopen 50 jaar zijn er honderden, waarschijnlijk zijn het er meer dan 
1000; kinderen uit Westvoorne mee geweest met dit bijzondere zomer-
kamp. Elk jaar wordt het kamp georganiseerd door een grote groep vrij- 
willigers. Deze vrijwilligers bezorgen de kinderen een onvergetelijke week, 
maar ook zeker hebben de vrijwilligers zelf heel veel lol en zijn er veel vriend-
schappen ontstaan. Het lijkt het ons daarom erg leuk om voor alle (oud) 
leiding een lustrumfeest en Reünie te organiseren. Wij willen daarom alle 
oud-ROT-leiding uitnodigen voor het grote ROT lustrumfeest op zaterdag  
13 april in het verenigingsgebouw in Tinte. De reünie begint om 16.30 uur; 
de bonte avond om 20.00 uur.  
We zijn daarom op zoek naar oud-leiding die we graag willen uitnodigen 
voor de reünie en het lustrumfeest.  
Omdat wij niet meer alle contactgegevens hebben van alle oud-ROT- 
leiding, roepen we alle lezers op deze uitnodiging vooral door te sturen 
naar oud-ROT-leiding!  
Aanmelden kan via de website van ROT-kamp: 
www.rotkamp.nl/aanmeldenlustrum 
Een mail sturen kan ook: hoofdleiding@rotkamp.nl 

De Reünie commissie: 
Marjolein Groeneveld, Peter Groeneveld en Arie Willem Groeneveld  
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Concert met expositie  
Zaterdagavond 2 maart a.s. geven “Die Bachfreunde” o.l.v. Nigel Hutson 
een concert in de Dorpskerk, Kerkplein 1, Oostvoorne. Aanvang is om  
20.00 uur. Tijdens het concert is er tevens een expositie van Ria Brasser, 
kunstschilder en van Joyce Ledoux, beeldhouwer.  
Het gevarieerde en aantrekkelijke programma bestaat uit een aantal  
klassieke werken van Bach, Händel, Albinoni en Telemann. 
“Die Bachfreunde” is een enthousiaste groep van 11 amateurmusici die 
regelmatig meewerken aan kerkdiensten en concerten verzorgen in de 
regio’s Voorne-Putten en West-Brabant. Het ensemble heeft een aantal 
succesvolle concerten in Zuid-Frankrijk en België gegeven.  
De sopraan Corina Overgaauw zingt van J.S. Bach aria’s uit Cantate 199, 
van Händel uit Theodora en uit Solomon. Daarnaast worden o.m. delen uit 
het altvioolconcert van Telemann en een concert voor hobo en strijkers 
van Albinoni uitgevoerd.  
De toegang is gratis. Vrije gift na afloop van het concert ter bestrijding  
van de onkosten. Met een drankje is er dan gelegenheid om met de  
kunstenaars na te praten. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Constance Brugmans-Bergijk, tel. 06 22 24 34 45.  
 
Data om te onthouden:  
-  Elke 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 week- 

sluiting in Leemgaarde, zaal de Langedam.  
-  Elke maandagavond: Cantorij repetitie om 19.30 uur in de Dorpskerk. 
-  24 februari: De Herberg. Gast dhr. Slee om 15.00 uur in De Dorpskerk.  
-  21 maart: Presentatie boek Piet Schelling. De Hoeksteen,  

Burg. Kampschöerstraat 25, 2681 AB Monster. Aanvang 19.30 uur. 
-  23 maart: Workshop “kerk en dementie”. Boerderij op Aarde,  

Sleepseweg 9, Brielle. Aanvang 14.00 uur.  
-  13 april: Reünie oud leiding R.O.T. kamp. Ver. gebouw Tinte.  

Aanvang reünie 16.30 uur. De bonte avond 20.00 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  
4 maart 2019 tot uiterlijk 22.00 uur voor het  
nummer dat in de week van 16 maart 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 
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: 
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 
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: 
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 


