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Kerst anders

Zo aan het einde van het jaar
is het goed om te bezinnen
even te denken aan elkaar
en misschien opnieuw beginnen.

laat het licht van vrede schijnen
soms is het ‘minste-zijn’ het meest,
wanneer haat en trots verdwijnen
pas dan wordt Kerst een stralend feest.

Inge Klumper
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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 9 december
2e zondag van Advent (paars)
Mw. B. Broeren-Verschoor, Puttershoek
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat
Tienerkerk:
Een dienst voor tieners in de ruimte
boven de consistorie.
Alle tieners zijn welkom!

Zondag 16 december
3e zondag van Advent (paars)
Ds. P. Schelling, Monster
m.m.v. het combo Eljakim
Collecte: Voedselbank, Kerk,
Pastoraat

Zondag 23 december
4e zondag van Advent (paars)
Mw. B. Broeren-Verschoor, Puttershoek
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Maandag 24 december
Kerstavonddienst (wit)
Aanvang 19.30 uur 
m.m.v. De Volharding
Ds. H. Perfors, Brielle
Collecte: Kinderen in de Knel, KIA

Maandag 24 december
Kerstnachtdienst (wit)
aanvang 22.30 uur m.m.v. de
Cantorij o.l.v. Elly Bakker
Ds. P. Schelling, Monster
Collecte: Kinderen in de Knel, KIA

Dinsdag 25 december
1e kerstdag (wit)
aanvang 10.00 uur
Ds. P. Schelling, Monster
Collecte: Kinderen in de Knel, KIA

Zondag 30 december
Zondag na de Kerst (wit)
Mw. A. Klavers, Spijkenisse
Collecte: Diaconie, Kerk, 
Pastoraat

Maandag 31 december
Oudejaarsvesper (wit)
aanvang 19.30 uur
Ds. A. Dekker, Brielle
Collecte: oudejaarscollecte
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Kerstpoëzie

Geraakt 

Het kind
kijkt mij aan,
onbevangen.

Het laat me voelen
dat ik er mag zijn,
onvoorwaardelijk.

Het geeft me hoop
op een nieuw begin,
nog niet zichtbaar.

Het neemt 
- zo gaat het verhaal -
het donker 
van de nacht 
in zijn handen 
en herschept het 
tot morgenlicht. 
Ik ben geraakt,
voorlopig. 

Zondag 6 januari
Epifanie (wit)
Ds. A. Worst, Oostvoorne
Nieuwjaarsontmoeting
Collecte: Pastoraat

Zondag 13 januari
1e zondag na Epifanie (groen)
Dienst van Schrift en Tafel
Ds. A. Dekker, Brielle
Collecte: Avondmaalsproject, Kerk, 
Pastoraat

Zondag 20 januari
2e zondag na Epifanie (groen)
Ds. J. Wilschut, Rockanje
Collecte: Diaconie, Kerk,
Oecumene

vervolg kerkdiensten

Kunt u niet op eigen
gelegenheid naar de
kerk gaan, neemt u
dan contact op met
Joke Kruik, tel. 484530.
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Voorbij de waan 

Terwijl er zoveel tiert en raast,
lawaai de oren tart, 
de tijd gekneveld door de haast,
de aarde is verward -

verschijnt een kind, voorbij de waan,
het kijkt ons vragend aan.

Terwijl de wereld is verscheurd
door machtswellust en haat, 
en menigeen wordt meegesleurd
door stromen van verraad - 

verschijnt een kind, voorbij de waan,
het kijkt ons vragend aan.

Terwijl mist ons het zicht ontneemt
waardoor wij weinig zien 
en het vertrouwde ons bevreemdt 
door louter grijs stramien.

verschijnt een kind, voorbij de waan,
het kijkt ons vragend aan. 

Verlangen 

De hoop klopte 
aan mijn gehoorbeen. 

Aarzelend deed ik open,
daar stond zij. 

Zij keek me aan 
met de ogen van een kind. 

Het kind stapte over 
de drempel van mijn bestaan. 

Opgekropt verlangen van jaren
werd teder gestreeld. 
Ik werd gegrepen door licht. 

Ds. Piet Schelling



Bij de diensten 
Derde adventsdienst op 16 december 
Bij enkele diensten in december ben ik betrokken (in de andere gaan gast-
predikanten voor). Allereerst is er de derde adventsdienst op 16 december.
Het rooster geeft voor deze zondagen twee lezingen aan: Sefanja 3:14-20
en Lucas 3:10-14. In de kerk zal de nadruk op de laatste lezing liggen. Het
motto is: “Wat moeten wij doen?” De discipelen stellen die vraag drie keer
aan Jezus en op alle vragen geeft Jezus concreet antwoord.
Een herkenbare vraag. Wie stelt hem af en toe niet? Hoe vaak denk je niet:
wat moet ik doen? Wat wordt van me verwacht? Welke kant moet ik op?
De antwoorden die Jezus geeft, zijn bedoeld de hoop concreet te maken
en de liefde te laten groeien. 
In de dienst verleent het combo Eljakim zijn medewerking. Het zingt enkele
liederen die zowel met het thema als met advent verband houden. Dit is
het koor waarvan Danny en Ingrid Langbroek deel uitmaken. Het is mooi
dat gemeenteleden, die zingen of musiceren, af en toe een bijdrage 
leveren aan de liturgie. Zo maken we gebruik van elkaars gaven. Maar
ook: zo wordt inhoud gegeven aan de veelkleurige muzikaliteit binnen de
gemeente. 

Kerstviering in Leemgaarde 
Op vrijdag 21 december organiseert onze kerk o.l.v. het pastorale team de
jaarlijkse kerstviering in Leemgaarde. Om half drie wordt zij gehouden.
Facetten van de dienst zijn: verhaal, poëzie, muziek en natuurlijk zingen we
met elkaar enkele bekende kerstliederen. Muzikale medewerking verlenen
Ron van Halen en enkele leden van de cantorij. 

Kerstnachtdienst 
Terwijl de nacht is ingevallen trekken rond 22.00 uur veel mensen uit
Oostvoorne en omgeving naar de Dorpskerk. Een aansprekende gang:
door het donker heen naar de kerk, waar het verhaal van het licht wordt
uitgelegd en bezongen. En een uur
later de nacht weer in, maar het is alsof
de nacht in dat uur anders is gewor-
den. Die ervaring willen we opdoen. 
Het motto van de dienst is “De nacht
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waarin het donker vluchtte”. We lezen Lucas 2:8-20 (kerstmorgen 2:1-7). Het
donker op de vlucht, hoe kan dat? We zullen het zien. De cantorij o.l.v. 
Elly Bakker zal zingen en Ron van Halen is de organist. 

Kerstmorgen 
De andere morgen om 10.00 uur is er weer een dienst, de kerstdienst, met
Herman Lammers als organist. Een dienst voor jong en oud. We lezen
Lucas 2:1-7 (in de kerstnacht 2:8-20). Het thema, “Geloven in het licht”
moet nog worden uitgewerkt. In elk geval belooft het een dienst te worden
met lichtpunten. De kinderen gaan speels en gezellig aan de slag in de 
kinderkerk. 

Piet Schelling

Advent bij de kinderkerk 
Op 2 december begint advent en gaan we
in de kerk toeleven naar het kerstfeest. 
Elke week komt onze reporter Ad Verteller
langs om iemand te interviewen uit een 
bijbelverhaal.
Zo zullen bijvoorbeeld Johannes de Doper
en Elisabeth voorbij komen. We bekijken
een poster, praten en horen hier bij de 
kinderkerk meer over en zullen elke week
ook een voorwerpje in een kerstboompje
hangen.
Zo komt elke week het kerstfeest dichterbij. 
Op 1e kerstdag vieren we met elkaar dat
Jezus geboren is. Op die dag zal Maria in
de kerk langs komen om te vertellen aan Ad Verteller en aan ons allemaal! 
Bij de kinderkerk gaan we die dag iets moois knutselen, waarmee je het
licht uit de kerk mee kunt nemen naar huis. Komen jullie allemaal weer? 

De leiding van de kinderkerk

Wegens succes geprolongeerd! 
De dienst op 24 december om 19.30 uur zal een speciaal tintje hebben.
Net als vorig jaar wordt er samengewerkt met zeemanscentrum The Bridge en

Rond de Kerkdiensten
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worden naast de mensen uit Oostvoorne, ook bezoekende zeevarenden van
harte uitgenodigd. Koopvaardijpredikant Helene Perfors zal voorgaan in
het Nederlands (en er af en toe een Engels Woordje er doorheen gooien).
Harmonie “De Volharding” speelt bekende internationale kerstliederen, die
in alle talen kunnen klinken. 
Iedereen van harte welkom! 
24 december 2018, 19.30 uur, Dorpskerk Oostvoorne.

Kinderdienst op 11 november 
Op 11 november was er weer
een kinderdienst voor de 
jongste kinderen van de kerk.
In de kerk stonden 2 bakken
met water en alle kinderen 
hadden een bootje mee
genomen.

We lieten alle boten varen 
en maakten storm en hoge

Rond de Kerkdiensten



golven. Gelukkig bleven
onze boten drijven.

We hoorden het verhaal
van de storm op het
meer.
Jezus lag gewoon te 
slapen terwijl de vrienden
van Jezus heel bang
waren dat de boot zou
vergaan. We zongen
liedjes over varen en ook
een liedje over het 
verhaal. 

We haalden € 27,00 op voor de stichting bootvluchteling. 

Na afloop knutselden we een bootje dat heel goed bleef drijven en we
dronken limonade, koffie en thee met daarbij een boten koek. 

Liana, Charlotte, Karin en Ingrid 

Gedachtenisdienst 25 november 2018 
Vanmorgen hebben wij samen en vele anderen een licht aangestoken
voor onze dierbaren die in het afgelopen ‘kerkelijke’ jaar overleden zijn. Het
was fijn om met elkaar bijeen te zijn in dit “oude huis” van God en ons 
verbonden te voelen, ieder met zijn of haar verdriet. De aloude woorden
die gesproken werden, de muziek en de Cantorij die ons een “steuntje in
de rug” gaven bij het zingen, als er moeilijke momenten waren. De 
schitterende bloemen op de avondmaalstafel en de kleurige ‘draden’ die
de draad van de liefde voorstelde, zoals in het gelijknamige, ontroerende
gedicht werd beschreven. 
Na afloop kregen we een prachtige roos en de kaars waarop de naam
van de overledene in prachtige letters geschreven was. Ook was er 
gelegenheid om nog wat na te praten bij een kopje koffie, dat was fijn! 
Dit alles maakte deze ‘beladen’ zondag, een dag van licht en toch ook
leven door alle mensen die aanwezig waren! Het heeft ons goed gedaan!!! 

Namens de nabestaanden van een overledene

Rond de Kerkdiensten
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Rond de Kerkdiensten
Crèche 
9 december : Esther V. 

16 december : Bas en Joëlle
23 december : Bep 
25 december : Anita 
30 december : Charlotte 
6 januari       : Julia, Meike en Iefke

13 januari       : Helma 
20 januari       : Anita 

Van de scriba - Nieuws uit de kerkenraad 
De donkere dagen voor kerst. Gelukkig zijn er in de afgelopen weken al 
verschillende lichtpuntjes te zien geweest ook in en om onze kerk! 
Eén van die lichtpuntjes was voor mij bijvoorbeeld de Herberg van zondag
18 november. Dit keer was de familie Varekamp te gast en er werd via een
fotoserie en filmpjes een goed beeld geschetst over het voor ons toch inmid-
dels aardig bekende project rond de Rockanje school in Ghana. Een boeiend
onderwerp, ook voor mijn schoonmoeder die na maanden in Hoogvliet weer
eens op een zondagmiddag in haar vertrouwde Oostvoorne was. Het bleek
een middag te zijn die door een flinke groep belangstellenden werd bezocht.
De complimenten naar Liesbeth van Wijnen en Anneke Poldervaart, die de
mensen gastvrij ontvingen. Voor de inwendige mens werd ook voortreffelijk
gezorgd. Ik kan niet anders zeggen dan: geweldig hoe jullie dit vrijwilligerswerk
met liefde en plezier uitvoeren! Eén van de vele belangrijke vrijwilligersrollen die
er in onze gemeente worden vervuld. 
Het Avondmaal vierden we op zondag 4 november in een kring. Een 

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. 

Pastoraal Nieuws



dergelijke manier van Avondmaal vieren is best wel apart en indrukwekkend
maar vraagt ook weer om aandacht voor andere zaken. Het valt niet altijd
mee om het direct perfect uit te voeren, al willen we dat uiteraard wel.
Mooie en goede dingen willen we daarom noemen en zaken die beter
kunnen moeten we oppakken. Als kerkenraad proberen we de dingen dan
ook daar waar nodig te verbeteren. Het is dan ook fijn als u uw input geeft
hoe u dingen ervaart, niet alleen wat u niet fijn vindt of wat u niet goed
vindt gaan, maar ook wat u juist wel waardeert of prettig vind. 
Zondag 11 november was er weer een tienerdienst boven de consistorie en
we zijn blij dat ook zij regelmatig hun eigen dienst kunnen houden en we
allemaal onder het dak van ons mooie kerkgebouw kunnen zijn. Deze
regelmatig terugkerende tienerdiensten worden op een enthousiaste wijze
door Annette Maassen en Liesanne de Rijke georganiseerd en begeleidt.
Het is echt geweldig dat jullie dit doen en we zijn daar erg dankbaar voor
en is ..... u raadt het al weer zo’n voorbeeld van waardevol vrijwilligerswerk
in onze gemeente! Een week later, de kalender geeft 18 november aan, de
bijzondere dienst waarin Guido de Bruin op zijn eigen wijze de verhalen
kwam vertellen. Een uitstekende manier om een dienst eens op een 
andere wijze in te vullen. 
En dan de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit is een zondag waarop
we de mensen gedenken die in het afgelopen jaar zijn overleden: de
gedachtenisdienst. Zo’n dienst maakt altijd grote indruk op mij en dat
geldt denk ik voor meer mensen. Ook dit keer een mooie waardige dienst
die 25e november, waarbij het prachtige orgelspel en gezang van de 
cantorij de gemeente afwisselden. Het was een dienst waar veel mensen
getuige van waren. De vele mensen die het afgelopen jaar in onze
gemeente zijn overleden, werden op een waardige wijze genoemd en her-
dacht en het was fijn dat zoveel familieleden de kaarsjes wilden laten 
branden. Het pastorale team heeft samen met onze interim predikant
gezorgd voor een mooie waardevolle dienst en daar is veel werk aan voor-
af gegaan, een flinke inspanning van alweer een ontzettend belangrijke
groep binnen onze gemeente .... vrijwilligers. Met dank aan hen. 
In de maand december is er even geen kerkenraadsvergadering en daar-
mee was die van 14 november onze laatste van dit jaar. Het moderamen
vergadert nog wel. Na de altijd drukke decembermaand hopen we in de
2e week van januari weer een reguliere kerkenraadsvergadering te beleggen.
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Pastoraal Nieuws
In onze laatste kerkenraadsvergadering was er aandacht voor de beide
begrotingen voor 2019 die u verderop in dit kerkblad terugvind. Met harte-
lijke dank aan Jannie Langendoen en Gerard v.d. Hoek, zij hebben weer
prima werk verricht, weer een paar van die vele vrijwilligerstaken die wij rijk
zijn! Peter Groeneveld kwam ons in diezelfde vergadering bij praten over
het beroepingswerk. Helaas bleek de oogst van de eerste advertenties niet
hetgeen we allemaal hopen, maar de BC laat het er niet bij zitten.
Inmiddels is er een nieuwe advertentie geplaatst in Trouw en ook op de site
van de PKN is deze weer opgenomen. Na half december hopen we weer
meer te horen van de BC. Heeft u als gemeentelid een tip voor de BC of
weet u een dominee, die werkelijk zo goed bij ons in Oostvoorne past dat
u dat niet voor uzelf wilt en kunt houden, laat het weten aan één van de
BC leden. Je weet maar nooit. 
Zaterdag 1 december staat op de agenda als het kerkenraadsweekend.
Bezinning is één van de doelen van het kerkenraadsweekend maar even
belangrijk is het om elkaar beter te leren kennen en daarmee de onderlinge
band te verstevigen. Een kort weekend zult u zeggen, dat klopt maar tijd is
schaars en gaat ook snel, althans dat is wel wat we ervaren. Toch fijn als
het lukt om ook in onze spaarzame vrije weekenden met elkaar op te 
trekken en bezig te zijn met het werk van de kerk. Dit keer waren we te gast
op de in Oostvoorne inmiddels aardig bekend staande zorgboerderij “Op
Aarde”. Het beleidsplan 2019-2023 kwam aan bod, maar ook zaken als
hoe lezen we de Bijbel en wat is de rol van de Dorpskerk in ons dorp en wat
kunnen of willen we daar aan verbeteren. Een rondleiding op zorgboerderij
“Op Aarde” mocht uiteraard niet ontbreken. Na de boerenlunch zijn we
weer huiswaarts gekeerd om van het overgebleven deel van ons (altijd te)
korte weekend te genieten. 
Ik wens u namens het vrijwilligers team wat we kerkenraad noemen een
hele fijne decembermaand toe en hoop dat voor u en mij het Licht ons
door de donkere dagen van het jaar mag helpen. 

Met een vriendelijke groet vanuit de kerkenraad, 
Jan Herlaar Scriba 



Bericht van de diaconie: 
Sulawesi 
U herinnert zich vast nog de beelden van de verwoestingen die de aard-
bevingen en tsunami aanrichtten op het eiland Sulawesi in Indonesië. Door
uw ruimhartige gaven in de dienst van 4 november jongstleden heeft de
diaconie na verdubbeling van het collectebedrag 836 euro kunnen over-
maken voor directe noodhulp aan de slachtoffers van die ramp, zoals
onderdak, voedsel, tenten, dekens, hygiënepakketten, medische zorg en
drinkwater. Hartelijk dank hiervoor! 

Delta in actie voor Pakistan 
In het vorige kerkblad kon u al lezen, dat de diaconie zich heeft aangesloten
bij de actie “de Delta voor Pakistan”: samen met vele kerken in Zeeland en
op de Zuidhollandse Eilanden ondersteunen wij via Kerk in Actie tot en met
2019 drie projecten in Pakistan: Versterking van landloze arbeiders
(NOAD), Een inkomen voor boeren (REEDS) en Meer leren over de Bijbel
(OTS). Op 11 november gingen we van start door te collecteren voor OTS,
het Open Theologisch Seminarie. In die dienst zijn ook krantjes uitgereikt
met meer achtergrond over de situatie in Pakistan en een toelichting op de
projecten. Wilt u het nog eens nalezen? Tot eind 2019 kunt u de krantjes
vinden bij de ingang van de kerk. 

Avondmaalsproject 2019 
Ook de collectes bij de diensten van Schrift en Tafel in 2019 zullen bestemd
zijn voor Pakistan en met name voor de projecten NOAD en REEDS. Op 13
januari 2019 wordt uw gave gevraagd voor NOAD. Veel dorpsbewoners in
de provincie Punjab moeten vechten om te overleven. Ze wonen op het
platteland, maar hebben geen eigen grond en amper werk. Met hulp van
NOAD, een partnerorganisatie van Kerk in Actie, starten ze een klein bedrijfje.
Zo repareerde Pervaiz Masih lange tijd schoenen om een inkomen te 
verwerven. Daar kon hij zijn gezin echter amper van onderhouden. Zijn 
kinderen konden niet naar school. Dankzij NOAD kon hij een bedrijfje
opstarten: “Ik besloot mijn schoenherstelwerk uit te breiden met een kleine
schoenenwinkel.” Hij volgde een training en kreeg een bedrag van NOAD
om van start te gaan. Het leverde hem al snel een beter inkomen op. “Ik
heb een geit gekocht. Die produceert genoeg melk voor het dagelijkse ver-
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Diakonaal Nieuws 
bruik van ons gezin. Ook eten we nu regelmatig vlees en groenten. En ik
kan dagelijks een ei eten. Hierdoor voel ik me gezonder en sterker en kan
ik langer werken. Daardoor verdien ik weer meer.” 

Verslag van de diaconie inzake verdeling ontvangen bedragen
van de Kringloop/de Cirkel van het jaar 2017
De Kringloop/de Cirkel heeft over het jaar 2017 € 12.206 naar de diaconie
overgemaakt. Wij hebben besloten de volgende verdeling te maken: 
-  35% voor goede doelen in het buitenland; 
-  35% voor goede doelen in het binnenland; 
-  10% houden wij voor eventuele rampen, die gebeuren in binnenland of

buitenland;
-  20% voor goede doelen die door de medewerkers van de

Kringloopwinkel/de Cirkel aangedragen worden. 
Wij hebben begrepen dat de medewerkers ook graag willen zien dat er
een percentage in onze eigen regio terecht komt. 
De diaconie heeft de volgende giften geschonken: 
Buitenland:
-  Kerk in Actie Pakistan NOAD (een partnerorganisatie van Kerk in Actie).

Veel bewoners op het platteland hebben geen eigen grond en amper
werk. Met hulp van NOAD starten ze een eigen bedrijfje. 

-  Kerk in Actie Pakistan REEDS (partnerorganisatie van Kerk in actie). Veel
gezinnen boeren op een klein stukje grond. Zij kunnen nauwelijks leven
van de opbengst. REEDS ondersteunt hen om hun inkomsten te verho-
gen. Zij krijgen vaktrainingen om een ander vak te leren om hun inkomen
aan te vullen. 

Elk project heeft € 2.136 gekregen, dus totaal € 4.272, dat is 35% 
Binnenland:
St. Roparun, Vr. van Oostvoorne                                                 €      250,--
Sjoel in Brielle (synagoge)                                                            €      150,--
Stichting Leergeld                                                                         €     950,--
Stichting Het vergeten kind                                                          €     950,--
St. Vluchtelingenwerk Nederland                                                €     950,--
Voedselbank Brielle                                                                      €     872,-- 
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek        €     150,-- 
Dat is totaal 35%                                                                           €  4.272,-- 



Rampen:
Overstroming Zuid India                                     €      610,50 
Aardbeving Lombok                                          €     610,50 
Dat is totaal 10%                                                €   1.221,00 
De vrijwilligers hebben 20% (dat is € 2.441) om goede doelen aan te 
dragen. Er is al € 1.500 overgemaakt naar de volgende bestemmingen: 
St. Nikan en Friends, St. Vrienden op Aarde en Argos Zorggroep dag-
besteding. Zij hebben ieder € 500 ontvangen. Zij hebben dus nog € 941 te
besteden.

Joke Kruik, diaconie 

Op de koffie bij The Bridge
Onlangs is de diaconie uitgenodigd voor een kopje koffie bij zeemanshuis
The Bridge. The Bridge heeft haar thuishaven in cultureel centrum De Man. 
Wat een leuk en informatief gesprek. 
Er zijn 35 vrijwilligers actief om zeevarenden een gezellige middag en/of
avond te bezorgen, even weg van de hectiek van alle dag. Na een tele-
foontje van het schip worden zij met een busje opgehaald en naar
Oostvoorne gebracht. Hier kunnen zij boodschappen doen, lekkere 
dingen die aan boord niet te krijgen zijn, of uit eten bij een van de horeca
gelegenheden. Of gewoon een kopje koffie drinken met de mensen die in
The Bridge aanwezig zijn. Ook kunnen zij in The Bridge makkelijker contact
maken met familie en vrienden in het thuisland. 
De zeevarenden genieten enorm van deze uitstapjes en weten dat als zij
opgehaald worden het ook veilig is en dat zij op de tijd dat zij het willen
weer teruggebracht worden. The Bridge voldoet enorm in een behoefte bij
zeevarenden. Er zijn mensen die als zij in de buurt zijn, altijd even aankomen. 
Zoals zoveel organisaties draait The Bridge met veel vrijwilligers. Zij nodigen
u/jullie daarom uit om eens een kopje koffie te komen drinken en te zien
hoe het gaat in het centrum. Misschien is het iets voor u/jou om mee te
werken. ‘s Middags na 15:00 uur is er bijna dagelijks iemand aanwezig. 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van The Bridge:
www.isc-thebridge.com. Ook helpt de diaconie u graag verder. 
Wij hebben een gezellige leerzame avond gehad.

Els van den Berg en Janneke Eggink
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Collecten oktober 2018
datum            doel                                                              totaal
7/10/18        Diaconie Sulawesi                                        €     418,10     

                       Kerk                                                                €       81,00     
                       Kerk & Israël                                                  €     119,90     
14/10/2018    Diaconie                                                        €       94,05     
                      Kerk                                                                €       79,60     
                      Werelddiaconaat Kerk in Actie                   €       82,45     

21/10/2018    Diaconie                                                        €     111,60     
                       Kerk                                                                €       90,45     
                      Pastoraat                                                       €     109,90     

28/10/2018    Diaconie                                                        €     157,05     
                       Kerk                                                                €     105,55     
                       Hervormingsdag Kerk in Actie                     €     160,60     
                       Orgelconcert 30/9                                       €       67,00     
                      Leemgaarde       
                       Weeksluitingen oktober                               €     158,52  

                      totaal                                                             €  1.835,77

Collecten november 2018
datum            doel                                                              totaal   
4/11/18        Avondmaalsproiect                                      €     183,40   

                       Kerk                                                                €       87,05   
                       Pastoraat                                                       €       85,30   
11/11/18        Diaconie                                                        €       81,95   
                       Kerk                                                                €       72,15   
                       Theol. Onderwijs Pakistan KiA                      €     112,60   
18-11-2018      Diaconie                                                        €     116,00   
                       Kerk                                                                €       98,20   
                       Binnenl. Diaconaat KiA                                €     121,55   
25-11-2018      Diaconie                                                        €     190,15   
                       Kerk                                                                €     183,16   
                       Pastoraat                                                       €     169,75   

                      Totaal                                                             €  1.501,26
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Begroting 2019 diaconie
Totaal exploitatie
                                                    begroting       begroting   rekening   
                                                    2019                2018            2017   
baten
baten onroerende zaken           €       6.000      €     6.000    €         5.821   
rentebaten en dividenden         €          260      €        280    €            245   
opbrengsten uit stichtingen/
kassen en fondsen                     €              -      €             -    €                 -   
bijdragen levend geld                €       6.400      €     6.500    €         6.514   
door te zenden collecten           €       5.100      €     4.250    €         6.218   

               totaal baten                 €     17.760      €   17.030    €       18.798   

lasten 
lasten overige eigendommen
en inventarissen                          €       1.050      €        900    €            947   
afschrijvingen                              €              -      €             -    €                 -   
pastoraat                                     €              -      €             -    €                 -   
lasten kerkdiensten,
catechese, etc.                           €       1.510      €        854    €         1.400   
verplichtingen/bijdragen
andere organen                         €       1.315      €     1.325    €         1.316   
salarissen                                     €              -      €             -    €                 -   
kosten beheer en administratie €          682      €          50    €            647   
rentelasten/bankkosten             €          400      €        375    €            358   
diaconaal werk plaatselijk         €          500      €        390    €            390   
diaconaal werk regionaal/
provinciaal/landelijk                   €       7.175      €     7.100    €         7.822   
diaconaal werk wereldwijd        €       4.858      €     5.850    €         5.749   
              totaal lasten                 €     17.490      €   16.844    €       18.629   

               Saldo baten - lasten   €          270      €        186    €            169

toevoegingen aan fondsen
en voorzieningen                        €              -      €             -    €                 -   
onttrekkingen aan fondsen
en voorzieningen                        €              -      €             -    €                 -   

17

Diakonaal Nieuws



streekgemeenten                        €              -      €             -    €                 -   
aandeel in lasten federatie        €              -      €             -    €                 -   
overige lasten en baten             €         -270      €       -186    €           -161   
               totaal                            €         -270      €       -186    €           -161   

              Resultaat                      €               -       €             -     €                8

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via de mail: 
diaconie@kerkoostvoorne.nl

Begroting 2018 College van Kerkrentmeesters
Totaal exploitatie
                                                    begroting       begroting   rekening     
                                                    2019                2018            2017            
baten
baten onroerende zaken           €     77.000      €   81.400    €       86.048   
rentebaten en dividenden         €     37.200      €   34.000    €       39.643   
opbrengsten uit stichtingen/
kassen en fondsen                      €     30.000      €   32.000    €       34.905   
bijdragen levend geld                €     75.000      €   87.000    €     106.915   
door te zenden collecten           €              -      €             -    €                 -   
subsidies en bijdragen               €              -      €             -    €                 -   

               totaal baten                 €   219.200      € 234.400    €     267.511   

lasten
lasten kerkelijke gebouwen
exclusief afschrijvingen              €     31.500      €   18.300    €       81.765   
lasten overige eigendommen
en inventarissen                          €     10.000      €   10.050    €       12.304   
afschrijvingen                              €               -       €             -     €         2.363   
pastoraat                                     €     89.000      € 140.000    €     127.112   
lasten kerkdiensten,
catechese, etc.                           €       5.000      €     3.000    €         7.199   
verplichtingen/bijdragen
andere organen                         €     11.500      €   11.500    €       11.182  
salarissen                                     €     41.500      €   38.500    €       48.165   
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kosten beheer, administratie
en archief                                    €       9.000      €   10.700    €         9.130   
rentelasten/bankkosten             €       7.000      €     2.000    €         6.905   
diaconaal werk plaatselijk         €              -      €             -    €                 -   
diaconaal werk regionaal         €              -      €             -    €                 -   
diaconaal werk wereldwijd        €              -      €             -    €                 -   
               totaal lasten                 €   204.500      € 234.050    €     306.125   

               Saldo baten - lasten   €     14.700      €        350    €      -38.614   

toevoegingen aan fondsen
en voorzieningen                        €               -       €             -     €      -25.374   
onttrekkingen aan fondsen
en voorzieningen                        €               -       €             -     €       52.814   
streekgemeenten                        €              -      €             -    €                 -   
aandeel in lasten federatie        €              -      €             -    €                 -   
overige lasten en baten             €      -1.700      €             -     €        -3.519   
               totaal                            €      -1.700      €             -     €      -81.707

               resultaat                       €     13.000      €        350    €    -120.321   

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via de mail: 
penningmeester@kerkoostvoorne.nl
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Ledenadministratie
Overleden 
Op 14-10-2018  mw. A.C. van Capellen-van Dam, Elisabethhof 53,

geb. 12-7-1932
Op 18-11-2018  dhr. H.J. van der Schee, Patrijzenlaan 184, geb. 7-1-1926

Verhuisd 

Mw. G. de Snaijer-Vroegindeweij, van De Ruy 5 naar De Ruy 15; 
Mw. A. P. van Marion-Stolk, van Patrijzenlaan 328 naar Schakelweg 162,
Hoogvliet;
Mw. W. Wageveld-van der Wagt, van Meeuwenlaan 4 naar Elisabethhof 4; 
Dhr. en mw. Eggink, van Iepenblad 14 naar Wilgenblad 8. 

Vertrokken

Dhr. R. Gelderland, van Schoutweg 11 naar Brielle;
Dhr. H.J. Bruijn, van Bosweg 36 naar Brielle;
Dhr. en mw. Kattestaart, van Aelbrechtsweg 6 naar Middelharnis;
Dhr. A. van der Hoek, van Hertoginnenlaan 30 naar Poortugaal. 

De Herberg zondag 16 december weer open! 
Zondagmiddag 16 december vanaf 15.00 uur (tot ongeveer 17.00 uur) is
de Herberg weer geopend in de consistorie van de Dorpskerk. Deze 
middag is Cobi Ruigrok, met haar prachtige miniatuur huizen en spulletjes,
te gast. U bent van harte welkom, wij zorgen ervoor dat de koffie en thee
klaar staat. 
20 januari 2019 is de volgende Herberg. 

Annie van Maanen, Anneke Poldervaart en Liesbeth van Wijnen

Collecte van de tienerkerk 
In oktober, bij ons bezoek aan de Rockanjeschool in Ghana, heeft Sander
Varekamp persoonlijk het geld overhandigd van de collectes van de
Tienerkerk, die voor dit project waren bestemd. Het geld zal besteed 
worden voor leermiddelen die horen bij een project spelend leren. 
Dit project, AMO Programme dat ook in Ghana is gevestigd, wordt daar-
door ook gesteund. Zij maken allerlei hulpmiddelen om het lesgeven op de
kleuterschool en de lagere klas van de basisschool te ondersteunen. 
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Daar was behoefte aan en daarom waren ze heel blij met het geld. 
Hartelijk dank, namens de kinderen van de Rockanjescholen in Old Tafo
en Mamponteng in Ghana. 

Kerstviering Leemgaarde
Vrijdag 21 december a.s. wordt de kerstviering
gehouden voor alle bewoners van Leemgaarde,
Leemerhof en andere belangstellenden. Deze 
viering begint om half drie en vindt plaats in de
hal van Leemgaarde. 
Er is een korte overdenking, er wordt een kerst-
verhaal verteld en leden van de cantorij zingen
kerstliederen. 
Na afloop is er koffie en thee met iets lekkers. U bent van harte welkom! 

Namens de vrijwilligers van de weeksluiting PGO
(Protestantse Gemeente Oostvoorne)

Liesbeth van Wijnen-Knook

De weeksluiting in de Lange Dam om 19.00 uur vervalt deze avond. 
U bent weer van harte welkom bij de sluiting van vrijdag 28 december. 
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Kerstconcert bij de kerstboom
Zondag 23 december geeft Jolanda Zwoferink een
kerstconcert in de Dorpskerk van Oostvoorne. Op
het programma staan kerstwerken van o.a. Bach,
Balbastre en Mozart. Tevens worden er een aantal
kerstliederen ten gehore gebracht.
Het kerstconcert bij kaarslicht is een traditie gewor-
den, waarbij natuurlijk orgelmuziek maar ook de
gezellige ontmoeting na afloop een belangrijke rol spelen. Het Bätz-orgel in
de Dorpskerk is een prachtig instrument en leent zich uitermate goed voor
concertspel. Bij het kerst-concert breng ik graag kerstmuziek uit diverse stijl-
perioden ten gehore, na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje
en drankje.
Het kerstconcert is gratis toegankelijk. Aan het einde is er een collecte ter

bestrijding van de onkosten. 
Zondag 23 december, aanvang 15.30 uur.
Wanneer u graag wilt komen, maar door vervoersproblemen niet kunt,
schroom dan niet contact op te nemen met Liesbeth van Wijnen.

Na 77 jaar een synagogedienst in de voormalige synagoge 
in Brielle
Van 1871 tot 1942 was de synagoge in Brielle in gebruik bij de Joodse
gemeente. De laatste jaren voor de tweede wereldoorlog was het Michel
Cohen, die iedere Sjabbat een synagogedienst hield. Hij was dan vaak
alleen. Toen hij in de herfst van 1942 werd gedeporteerd en zijn synagoge
niet meer kon beschermen, werd het een pakhuis. Sinds 2005 is de geres-
taureerde synagoge in gebruik als plaats van ontmoeting. 
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Het is helaas geen synagoge meer. 
Velen zijn geïnteresseerd in het Jodendom. Uit boeken kan men veel leren,
maar niet alles. Door lezingen kan men geïnspireerd raken. De mogelijk-
heid om een synagogedienst bij te wonen in Nederland zijn beperkt.
Daarom organiseert rabbijn Tamarah Benima in plaatsen waar belang-
stelling is, een Open Dienst waar iedereen welkom is. 
Als bestuur is het ons een genoegen om u uit te nodigen voor een synagoge-
dienst op vrijdagavond 18 januari 2019 in de Sjoel, Turfkade 16 in Brielle. 
De Open Dienst is precies hetzelfde als een vrijdagavonddienst in de 
synagoge: met gebeden, gezangen, derasja (preek), gebed voor de over-
ledenen, etc. Het wordt de aanwezigen gemakkelijk gemaakt om mee te
zingen. Hoewel veel van de dienst in het Hebreeuws zal zijn, is kennis van
het Hebreeuws niet nodig. 

Opzet van de avond 
Inloop vanaf rond 19.00 uur. Er is dan koffie, thee met iets lekkers. De dienst
begint om 19.30 uur. 
19.30 - 20.30:  Kabbalat Sjabbat-dienst | vrijdagavonddienst 
20.30 - 22.00:  kiddoesj, met zegenen van de Sjabbat, wijn en brood; en

met lekkernijen en gezelligheid. 

De ruimte in de Sjoel is niet 
onbeperkt, daarom willen we
graag weten wie dit wil 
meemaken.
U kunt zich voor 10 januari 
aanmelden:
riet@sjoelbrielle.nl of 
tel. 06-43175918.
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PCOB Afdeling Westvoorne
Uitnodiging Kerstviering 
Op woensdag 12 december a.s. hopen we onze
Kerstviering te houden in de Welkomkerk te
Rockanje. 
Aanvang 10.30 uur. Zaal open om 10.00 uur. 
We verzorgen zelf de liturgie en de meditatie en zullen met elkaar stilstaan
bij de kerstboodschap. Het bestuur nodigt u van  harte uit, vanzelfsprekend
ook uw vrienden of bekenden, hierbij aanwezig te zijn. 
Rond het middaguur gebruiken we dan onze gezamenlijke kerstmaaltijd.
Hiervoor vragen wij van u een bijdrage in de kosten van € 5,- p.p., die u bij
binnenkomst aan de penningmeester kunt voldoen. 
Deelname aan deze kerstmaaltijd s.v.p. opgeven vóór 8 december a.s. bij
Tineke Vriend (tel.404434) of tinekevriend@hotmail.com in verband met
voorbereiding en inkopen. 
Vervoersproblemen? U kunt dit melden bij: 
Henk Otten, tel. 483677 (Oostvoorne)
of Harry Luijendijk, tel. 401915 (Rockanje en Tinte). 
Rond 13.00 uur zal onze bijeenkomst afgelopen zijn. 
Graag tot ziens op 12 december! 

Info: Tineke Vriend, secretaris

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

weeksluiting in Leemgaarde, zaal de Langedam. 
-  Elke maandagavond: Cantorij repetitie om 19.30 uur in de Dorpkerk.
-  9 december Tienerkerk 10.00 uur. Zaal boven de consistorie Dorpskerk.
-  12 december Kerstviering PCOB. Welkomkerk Rockanje, 10.30 uur.
-  16 december De Herberg. Gast Cobi Ruigrok 15.00 uur, De Dorpskerk.
-  21 december Kerstviering in de Leemgaarde. Aanvang 14.30 uur.
-  23 december Kerstconcert, orgel door Jolanda Zwoferink.

Dorpskerk 15.30 uur.
-  20 januari 2019 De Herberg, 15.00 uur. De Dorpskerk. 
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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. 

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.

De redactie van het kerkblad
wenst u goede kerstdagen en

een voorspoedig 2019

Cobi Ruigrok en Truus Varekamp



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 
7 januari 2019 tot uiterlijk 22.00 uur voor het 
nummer dat in de week van 19 januari 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@kerkoostvoorne.nl

Predikant:
Ds. N. van der Horst-Kattenberg             De Maat 34                            Tel. 06 - 2308 1222
horstkat1@gmail.com                             7707 RN Balkbrug
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


