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Pasen, een nieuw begin 

Pasen is: opnieuw beginnen.
‘t Oude is voorbijgegaan! 

Elke dag aan waarde winnen,
want de Heer is opgestaan!

Pasen is: je handen heffen
naar een open hemelpoort. 
Opstaan in een blij beseffen,

dat de nieuwe morgen gloort!

Pasen maakt van sterven: leven.
Hij, die zelf zijn graf ontsloot,
heeft de duisternis verdreven; 
overwon de macht der dood. 

Pasen is: nog even wachten
op een blij ontmoetingsfeest;
al Gods kinderen eendrachtig
rond de Vader, Zoon en Geest. 

Pasen dat is: openspringen
als een rijpe korrel graan. 

Pasen dat is: juichend zingen
dat de Heer is opgestaan!  

Jelly Verwaai 
Uit:  Leven van dag tot dag
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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 18 februari 
1e zondag 40 dagentijd (paars)
Ds. P. Schelling, Monster
Collecte: Kerk in Actie/40 dagentijd,
Kerk, Pastoraat

Zondag 25 februari
2e zondag 40 dagentijd (paars)
Mw. B. Broeren-Verschoor
(kerkelijk werker)
Collecte: Kerk in Actie/40 dagentijd,
Kerk, Pastoraat

Zondag 4 maart 
3e zondag 40 dagentijd (paars)
Ds. P. Schelling, Monster
Collecte: Diaconie, Kerk,
Voorjaarszendingsweek

Zondag 11 maart 
4e zondag 40 dagentijd (paars)
Mw. B. Broeren-Verschoor
(kerkelijk werker)
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Elly Bakker
Collecte: Diaconie, Kerk, 
Binnenlands Diaconaat

Zondag 18 maart
5e zondag 40 dagentijd (paars)
Mw. B. Broeren-Verschoor
(kerkelijk werker)
Collecte: Kerk in Actie/
40 dagentijd, Kerk, Pastoraat

Zondag 25 maart
Palmzondag (paars)
Bijzondere dienst
Ds. P. Schelling, Monster
Collecte: Diaconie, Kerk, 
Kerk in Actie/Palmzondag

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

Het volgende vond recentelijk plaats in een
rechtszaal in Zuid Afrika:

Een tengere zwarte vrouw staat langzaam op. Ze is ergens in de
zeventig. Tegenover haar, aan de andere kant van de zaal, staan 
verschillende blanke veiligheidsagenten. Een van hen, mijnheer Van
der Broek, is net berecht en veroordeeld wegens betrokkenheid bij de
moord op zowel de zoon als de man van de vrouw enige jaren 
geleden. Hij was naar het huis van de vrouw gekomen, had haar zoon
gegrepen en van vlakbij neergeschoten; vervolgens had hij de 
jongen in brand gestoken, terwijl hij en zijn collega’s vlak in de buurt
aan het feesten waren. 
Een aantal jaren later waren Van der Broek en zijn makkers terug-
gekeerd om ook haar man mee te voeren. Maandenlang had ze
geen idee waar hij was. Twee jaar na de verdwijning van haar man
kwam Van der Broek ook de vrouw zelf halen. Ze kan zich nog precies
herinneren, hoe ze die avond werd meegenomen naar een plek bij
een rivier, waar ze haar man te zien kreeg, die vastgebonden en toe-
getakeld, maar nog krachtig van geest, op een stapel hout lag. De
laatste woorden die ze over zijn lippen hoorde komen, terwijl de 
agenten benzine over zijn lichaam goten en in brand staken, waren:
“Vader, vergeef het hun....”
Nu staat de vrouw in de rechtszaal naar de bekentenis van Van der
Broek te luisteren. Een lid van de Zuid-Afrikaanse Commissie voor
Waarheid en Verzoening vraagt aan haar: “Wat wilt u? Hoe moet deze
man die uw gezin zo wreed verwoest heeft, zijn gerechte straf krijgen?” 
“Ik wil drie dingen”, zegt de vrouw kalm maar stellig. “In de eerste
plaats wil ik naar de plek gebracht worden waar het lichaam van mijn
man verbrand is, zodat ik de as kan verzamelen en zijn resten een 
fatsoenlijke begrafenis kan geven.” 
Ze zwijgt even en zegt: “Mijn man en zoon waren mijn enige familie.
Daarom wil ik ten tweede dat mijnheer Van der Broek mijn zoon wordt.
Ik zou graag willen dat hij twee keer per maand naar het getto komt
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en de dag met mij doorbrengt, zodat ik alle liefde die ik nog in me heb
over hem kan uitstorten.”
“En tenslotte”, zegt ze, “wil ik nog een derde ding. Dit is ook de wens
van mijn man. Ik wil daarom vragen of iemand zo vriendelijk wil zijn
om mij naar de andere kant van de rechtszaal te begeleiden, zodat
ik mijnheer Van der Broek in mijn armen kan nemen en omhelzen en
hem kan laten weten dat ik hem echt alles vergeef.” Terwijl de recht-
bankmedewerkers de oude vrouw naar de andere kant van de
rechtszaal brengen, valt Van der Broek flauw, overweldigd door wat
hij zojuist heeft gehoord. Op dat moment beginnen de mensen in de
rechtszaal - familie, vrienden, buren, die allemaal het slachtoffer zijn
van decennia van onderdrukking en onrecht - zachtjes maar vol over-
tuiging te zingen. “Genade, zo oneindig groot, dat ik, die ‘t niet ver-
dien, het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ‘k zien.”

Bron: J. John & M. Stibbe, Weer & wind, Ark Boeken: 
Amsterdam, 2004 (p. 158,159) 

40-dagentijd in de Kinderkerk
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over Jezus die op weg gaat naar
Pasen. Het thema daarbij is: “ik zorg voor jou”. 
Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. 
Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij ziet handelaars op het 
tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het leven staan. 
Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. 
En zo wil Jezus ook laten zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen. Met
de kinderen ontdekken we deze weken dat je op veel manieren voor
iemand kunt zorgen.Er is een zorgkoffer met daarin iedere week een voor-
werp dat ons iets vertelt over hoe je kan zorgen voor elkaar. 
Ook hangt er voorin de kerk een grote poster. Aan het begin is die nog

Rond de Kerkdiensten
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leeg, maar met Pasen zul je
zien dat de poster gevuld
is met verhalen over Jezus
waaruit wij kunnen
leren hoe je voor
elkaar kunt zorgen. 
Komen jullie ook
weer allemaal? 
De veertig-
dagentijd begint
op 18 februari. 
Met Pasen sluiten we
het project af. 

De leiding van de 
kinderkerk 

Crèche 
18 februari Esther van Driel 
25 februari Helma 
4 maart Esther Verdoorn

11 maart Charlotte 
18 maart Bep 
25 maart Julia, Meike en Iefke 

Rond de Kerkdiensten

Voorbeden
In de kerk staat een kistje waarin een briefje met een intentie voor een
voorbede gedaan kan worden. Dan wordt die voorbede in de dienst
der gebeden opgenomen.
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Pastoraal Nieuws

Aandacht

Wat kan aandacht belangrijk zijn
Even met elkaar een praatje maken
Zo maar op straat of het marktplein
Zo maar met elkaar in gesprek raken 

Vaak geven we elkaar weinig aandacht
Hebben we het te druk met ons eigen leven
Weten niet wat er van ons wordt verwacht
Toch moeten we naar aandacht streven 

Meer aandacht aan elkaar schenken
En vraag maar hoe of het gaat 
Niet te veel aan ons zelf denken

Maar raak met elkaar aan de praat. 

Meeleven met je medemensen
Dat is een hele goede zaak 

Een ieder het beste willen wensen
Dat gebeurt nooit te vaak 

God wil dat wij om onze naaste geven
En dat wij luisteren naar Zijn stem

God is met ons allen verweven
Geloof dan én vertrouw op Hem 

Laten we steeds meeleven met elkaar
Elkaar tot steun zijn in dit leven 

Dat is wel de moeite waard, nietwaar?
En iedereen het goede te willen geven.

Aandacht

WaWaW t kan aandacht belangrijiji k zijiji n
Even met elkaar een praatjtjt e maken
ZoZoZ maar op straat ofofo het marktptpt lein
ZoZoZ maar met elkaar in gespsps rek raken

VaVaV ak geven we elkaar weinigigi aandacht
Hebben we het te druk met ons eigigi en leven
WeWeW ten niet wat er van ons wordt verwacht
ToToT ch moeten we naar aandacht streven

Meer aandacht aan elkaar schenken
En vraagaga maar hoe ofofo het gaat
Niet te veel aan ons zelflfl denken

Maar raak met elkaar aan de praat.t.t

Meeleven met je medemensen
Dat isisi een hele goede zaak

EeEeE n ieder het beste willen wensen
Dat gebeurt nooit te vaak

God wil dat wijiji om onze naaste geven
En dat wijiji luisisi teren naar ZiZiZ jiji n stem

God isisi met ons allen verweven
Geloofofo dan én vertrouw op Hem

Laten we steedsdsd meeleven met elkaar
Elkaar tot steun zijiji n in dit leven

Dat isisi wel de moeite waard,d,d nietwaar?
En iedereen het goede te willen geven.
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In memoriam: Toeti Goudappel-Heerebout 
Salatiga, 4 augustus 1946  -  Rotterdam, 10 januari 2018 
Op 10 januari is Toeti Goudappel overleden. Op de rouwkaart
stonden prachtige, witte orchideeën. Zij hield van witte 
bloemen. Ook hield zij van vlinders, deze waren een belang-
rijk, spiritueel symbool voor haar. Als u langs de Brielseweg 1 rijdt, ziet u ze
ook hangen aan de buitenkant van het huis. 
Ik mocht mevrouw Goudappel, van Indonesiche afkomst, ontmoeten en
ontdekte dat zij een zeer spiritueel mens was. Zij kon veel vertellen over
haar ervaringen met de spirituele wereld. De persoon van Jezus nam daar-
in een belangrijke plek in. Maar ten diepste was de ideale wereld voor haar
een plek waarin alle geloven samen komen: een plaats van vrede. 
Op 16 januari is Toeti Goudappel-Heerebout begraven op de Algemene
Begraafplaats in Oostvoorne, vanuit de Dorpskerk. We wensen haar 
familie, waaronder haar moeder, de kinderen en hun gezinnen, veel sterkte
toe. Zij zullen haar liefde, kracht, warmte en lach zeker missen, iedere dag,
zoals zij ook op de rouwkaart schreven. 

Barbara Broeren

In memoriam: Günter Arnold Walter Holm
Geboren 4 augustus 1929 - overleden 23 januari 2018, 88 jaar 
Günter Holm is Duits van geboorte. Daar is hij altijd trots op
geweest. De Duitse roots dreven hem regelmatig naar
Hamburg, waar een deel van de familie woont. Zijn vader 
uitgezonden naar Surabaya, Indonesië om voor Wickuler (een bierbrouwer
uit Wuppertal) een brouwerij te bouwen. Zijn moeder en de pasgeboren
Günter gingen mee. Op jonge leeftijd maakt hij een auto ongeluk mee. In
die tijd waren de wegen slecht en de auto’s met veel minder veiligheid
omgeven. In een greppel terechtgekomen overleeft zijn vader het niet. Hij
wordt door zijn moeder onder de auto vandaan gesleept. 
Zijn moeder leert een Nederlandse boekhandelaar, kennen. Hij wordt een
fantastische vader voor Günter. Vanaf 1934 woont hij in Rijswijk ZH, waar
zijn vader een boekhandel heeft. Onbezorgd was zijn jeugd in het begin
niet. De 2e wereldoorlog en zijn nog steeds Duitse nationaliteit waren een
ongelukkige combinatie. Op een fantastische manier heeft zijn vader hem

Pastoraal Nieuws
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hier door heen geloodst. De oorlog maakt diepe indruk op hem. 
Zijn grootste hobby werd zeilen op resp. een zeilkano, een houten BM en
een Draak, de boot der boten. Günter leert een mooie dame kennen die
later zijn vrouw wordt. Na de HBS en HTS gaat hij bij verschillende werk-
gevers werken en omdat Günter bij de ICI in Rozenburg ging werken ver-
huisden ze naar de Kievitslaan in Oostvoorne. Inmiddels zijn er twee zoons
geboren. In de Kievitslaan ontstaat een modeltreinbaan, een andere grote
hobby. Er kwamen schoondochters en kleinkinderen werden geboren. 
Op zijn 61e ging hij met pensioen. Op enig moment werd het zicht slechter
en werd de beslissing genomen naar de Leemgaarde te verhuizen. Het
zicht werd nog minder en er ontstonden ook andere medische problemen.
Na de constatering dementie werd de wereld erg klein en een laatste 
verhuizing, eind 2017, naar Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk was nood-
zakelijk. Gelukkig kon dit samen met zijn vrouw waar hij slechts korte tijd
heeft gewoond. 

Liesbeth van Wijnen-Knook 

Op verzoek schreef Ton Diepstraten over Günter zijn werkzaamheden voor
de kerk:
Maandag 29 januari 2018, hebben wij afscheid genomen van Günter
Holm. In de afscheidsdienst gingen mijn gedachten terug naar de periode,
dat wij gezamenlijk in de kerkenraad van de Hervormde Gemeente, 
hebben gezeten. Hier heb ik Günter leren kennen als een zeer actief en
betrokken persoon, met een grote kennisbank van zaken. Hij was wars van
dogma’s en leerstellingen, maar stond open voor bepaalde vernieuwingen.
Zo zijn wij gezamenlijk met Ds. Poortman naar een workshop over een
‘Thomasviering’ geweest, er zaten hele goede aspecten in deze dienst. 
Günter heeft ook daadwerkelijk meegewerkt aan de renovatie van de
Dorpskerk, sjouwen, muren afbikken, niets was hem te veel. 
De Hervormde Gemeente is Günter veel dank verschuldigd, wij zullen hem
blijven gedenken als een hartelijk en kundig medelevend lid. 
Het was voor mij een goede tijd om met hem samen te mogen werken.
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In Memoriam: Marjanne Braber-Haas 

Schiedam, 23 juni 1944 - Oostvoorne, 24 januari 2018

Na hun bezoek aan kleindochter Margot in Delft, op 24 januari,
keerden Bob en Marjanne terug naar huis. Onderweg voltrok
zich een groot drama. Marjanne werd onwel in de auto en even later, bij
thuiskomst, constateerde de dokter dat zij was overleden. Onvoorstelbaar.
Zo plots. Haar leven was bij lange na nog niet verzadigd en voltooid. Er
waren nog zoveel plannen. Er was nog zoveel om van te genieten. En dan
komt daar ruw een eind aan. 
Een week later was er de afscheidsdienst. Maar wat gebeurt er veel in die
week: regelen, praten, terugblikken, vooruitkijken, delen van verdriet en
van dierbare herinneringen. Onder grote belangstelling hebben we in de
afscheidsdienst en op de begraafplaats met eerbied en in waardigheid
afscheid van Marjanne genomen. In de woorden die Bob, de dochters
Lilian en Karin, de kleinkinderen Christian, Dominic en Margot, tijdens de
dienst hebben gesproken, hoorden we de grote betekenis die deze echt-
genote, moeder en oma heeft gehad. Door haar betrokkenheid, aan-
dacht, liefde, zorgzaamheid. Samengevat: ze was er altijd. 
En dat, bracht ons bij de naam van God, aan Mozes bekend gemaakt: Ik
zal er zijn. Hij was er voor Mozes en voor al die ontelbare die na Mozes 
kwamen. Hij was er eveneens voor Marjanne en we vertrouwen erop dat
die aanwezigheid niet ophoudt nu er een einde aan haar leven is 
gekomen. Maar evengoed zal Hij er zijn voor allen die achterblijven: man,
kinderen, kleinkinderen, overige familie, vrienden. 
In haar dagelijks leven verbeeldde Marjanne die godsnaam. Zij droeg als
levensmotto met zich mee: ik zal er zijn voor allen die me lief zijn en die op
mijn weg komen. Zo hebben we haar in ons midden gehad, zo blijft zij voor
altijd bewaard in ons hart. Dat haar geliefden daar kracht en troost uit
mogen putten! 

Ds. Piet Schelling
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Van de scriba - Nieuws uit de kerkenraad 

Wat we na elke kerkenraadsvergadering bespreken is communicatie, wat
gaan we met de gemeente delen, wat leeft er momenteel in de kerken-
raad, waar zijn wij mee bezig.
Zo’n kerkenraad is natuurlijk maar een heel klein groepje mensen die
namens de gemeente plannen maakt, bespreekt en als het zover komt
ook uitwerkt. Als kerkenraad zijn we voortdurend op zoek naar een manier
om de dingen samen met u uit te werken en te organiseren. Een voorbeeld
is de generatieproeverij, waar u verderop meer over leest. Als je dit soort
zaken die met organisatie te maken hebben aan een adviseur van de PKN
voorlegt, zal die al snel aangeven dat je als kerkenraad nooit alles zelf kan
en moet doen, maar dat je daarvoor andere mensen moet vragen die of
al in een bestaande werkgroep zitten of bereid zijn daarin plaats te nemen.
Dat laatste is één van de zaken die wij in Oostvoorne wellicht ook wat meer
aan de orde moeten stellen en vorm moeten geven. De eerste werkgroepen
die eraan komen, zijn waarschijnlijk die voor de genoemde generatie-
proeverij en natuurlijk de beroepingscommissie, over beiden later meer.

Nieuwe aanpak bijzondere diensten
Over de vorm en invulling van de diensten Jong & Oud is veel gesproken
en gediscussieerd ook in de kerkenraad. Aan het eind van 2017 is besloten
deze diensten op een andere wijze vorm te gaan geven. Met name
Barbara Broeren en mensen vanuit de jeugdige ‘denktank’, waar kersvers
jeugdouderling Danny Langbroek deel vanuit maakt, hebben een voorstel
opgezet om het anders aan te gaan pakken. Zo is de frequentie aan-
gepast, was het eerst bijna elke maand een bijzondere dienst, wordt dat
nu 5x per jaar een bijzondere dienst met de nadruk op kwaliteit.
De Top 2000 dienst van 21 januari jl. was de eerste dit jaar uit de nieuwe
reeks van bijzondere diensten ditmaal boordevol met popmuziek met
inhoud die door een prima band 4Tune werd gepresenteerd en ingevuld.
We hebben eigenlijk niet echt een speciale naam voor deze diensten
maar zeker is wel dat we de oude naam (diensten voor jong & oud) niet
meer willen gebruiken omdat juist in die naam de grootste onduidelijkheid
en bleek te zitten.
Per bijzondere dienst zal er tijdig en uitgebreid informatie vooraf verstrekt
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worden via zondags- en nieuwsbrief en via het kerkblad zodat u van 
tevoren weet wat voor een bijzondere dienst het wordt.

De situatie in de PGO tot begin 2018.
Toen onze predikant ds. Nita v.d. Horst in juni getroffen werd door een 
herseninfarct viel haar wereld en leven natuurlijk in duigen want een 
dergelijk gezondheidsprobleem grijpt behoorlijk in je leven in. Je privé
leven en uiteraard ook de wereld waarin je op dat moment nog volop aan
het werk bent. Momenteel is nog niet helemaal duidelijk of Nita ooit nog
haar functie als predikant voor de volle 100% bij ons zal kunnen hervatten,
zij is nog volop bezig met revalidatie maar er lopen ook nog onderzoeken.
Duidelijk is wel dat we op de korte en iets langere termijn niet mogen rekenen
op een terugkomst van Nita hoe graag wij het haar ook toewensen. In de
afgelopen 6 maanden hebben we dankzij de vele bereidwillige predikanten
en kerkelijk werkers uit onze omgeving en van iets van Oostvoorne van-
daan in elk geval de zondagse diensten op een zeer waardige wijze in kunnen
vullen. Een pluim daarbij aan onze preekvoorziener Adrie Herlaar is dan
ook zeker op z’n plaats want zij is bijna dag en nacht in de weer geweest
om de vele mensen te benaderen en te vragen ons uit de brand te helpen!
(en dat heb ik niet van horen zeggen!) Daarnaast is het ook erg fijn te zien
hoe bereidwillig men was en nog steeds is, om ons in deze situatie uit de
brand te helpen. Namen noemen is natuurlijk altijd gevaarlijk omdat de
kans bestaat dat je mensen vergeet, maar toch zijn wij veel dank verschul-
digd aan ds. Helene Perfors, onze consulent, die voor ons een heel 
vertrouwd persoon is en daarbij iemand is die met beide benen aan de
grond staat en tevens heel goed past bij de gemeente Oostvoorne.
Barbara Broeren ging vanaf september naar slechts 8 uren per week maar
daarmee heeft zij toch ons pastorale team goed bijgestaan. 
Een pastoraal team met Liesbeth van Wijnen, Maartje Bergwerff, Els
Groeneveldt en Ate v.d. Kooi die veel en waardevol werk verrichten.
Geweldig zoals deze mensen met name de bijzondere situaties oppakken
en daarnaast ook nog even het winterwerk organiseren. Eigenlijk teveel
werk voor te weinig mensen! Heel erg bedankt in elk geval voor het 
bijzondere werk van jullie in de afgelopen maanden. Als stand-by in het
geval van dringende pastorale nood was en is ds. Anke Dekker ook bereidt
in te springen. Stuk voor stuk zaken die ervoor gezorgd hebben dat de rust
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bewaard bleef in de gemeente. 

De beroepingscommissie met een zoektocht naar een nieuwe predikant.
We gaan op zoek naar een definitieve oplossing want één van de speer-
punten dit jaar is natuurlijk de zoektocht naar een nieuwe predikant. Met
ds. Piet Schelling per 1 februari in ons midden als interim predikant hopen
wij snel die zoektocht te kunnen gaan starten. Veel dingen zijn dan ook al
aan de orde geweest maar uiteindelijk blijven er voldoende actiepunten
over om ons mee bezig te houden de komende maanden. Als eerste zijn
we bezig om een beroepingscommissie samen te stellen. We proberen
daarbij een zodanige samenstelling te verkrijgen dat we bijvoorbeeld een
goede mix van leeftijden krijgen. De term jong en oud valt dan al snel
maar vergeet ook niet die hele grote middengroep (40-65). Te denken valt
aan actieve betrokken kerkgangers, dus zeker ook die mensen die elke
zondag de kerkdiensten bijwonen en dus ook de mensen die betrokken
zijn bij de kinder- en tienerkerk, wél of juist géén kerkenraadslid zijn, 
mensen vanuit uit het CvK, diaconie, pastoraat, cantorij etc etc. 
Door de gezondheidsproblemen van ds. Nita v.d. Horst en het besluit van
Barbara Broeren om haar contract als onze kerkelijk werker binnen de PGO
na 1 april 2018 niet voort te zetten hebben we de plannen enigszins 
moeten bijstellen en hebben we ons eerst moeten concentreren op een
interim situatie. Nu die sinds 1 februari officieel in werking is getreden
hopen we snel de volgende stappen te kunnen nemen. Of de rol van 
kerkelijk werker op korte termijn ingevuld gaat worden weten we nog niet,
de kerkenraad beraad zich daar nog over.

En U?
Wat kunt u doen voor de gemeente en in de vele plannen die er leven en
waar we ons als kerkenraad mee bezig houden? Ziet u zo’n rol in een
beroepingscommissie eigenlijk wel zitten maar twijfelt u nog omdat ook u
het fijne ervan niet weet?  Onbekend maakt dan al snel onbemind dat is
vaak zo. Heeft u daar wel zin in of denkt u erover, stap dan eens op één
van de kerkenraadsleden af om samen eens te kijken of u een rol van
betekenis kan gaan spelen of simpel om antwoorden te zoeken op wat u
mogelijk als vragen heeft! Een mail naar de scriba is ook goed.
Natuurlijk gaan we ook mensen persoonlijk en dus direct benaderen en
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hen vragen een rol te willen spelen in de op te zetten BC. Maar het zou erg
fijn zijn als er ook reacties vanuit de gemeente naar de kerkenraad komen
en we het als een echt gezamenlijk project kunnen gaan beschouwen. 
Want dat is het natuurlijk wel hè, we gaan voor een nieuwe predikant en
een toekomst waar we allemaal in geloven…...!

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Jan Herlaar

Andere vorm groot-huisbezoek?
Afgelopen seizoen heeft de kerkenraad een zgn. generatie proeverij
gehouden. Over deze nieuwe vorm van contact met elkaar maken leest u
verderop meer. Het is één van de onderwerpen waar de kerkenraad het
afgelopen seizoen mee bezig is geweest en die wij als een mogelijk nieuwe
vorm voor bijvoorbeeld het groot-huis bezoek zien. Iets wat misschien beter
aansluit bij de huidige tijd?
Een paar vragen die daarbij gesteld kunnen worden: 
-  Hoe kunnen we de onderlinge contacten in de gemeente  verbeteren,

hoe doen we dat?
-  In welke vorm gieten we dat en wat moeten ervoor doen zodat een ieder

dat ook leuk vindt en waardeert?
Als kerkenraad zijn we naarstig op zoek naar andere of nieuwe manieren
van contact zoeken en maken met u als gemeenteleden, maar uiteraard
ook om het contact onderling met de gemeenteleden te bevorderen.
Inmiddels is wel gebleken dat de oude vorm zoals groot-huisbezoek aan
een opfrisser toe is en om een meer eigentijdse vorm vraagt. In de kerken-
raad is dan ook onder leiding van onze kerkelijk werker Barbara Broeren
het afgelopen jaar het initiatief genomen, het eens anders aan te pakken.
Een pilot, zeg maar een proefproject is uitgevoerd met de bijna voltallige
kerkenraad: en dat kreeg de prachtige naam generatie proeverij.
Hieronder staat een uitgebreid stuk informatie wat dit precies inhoud en
nodig is.
Als kerkenraad zijn wij erg positief over deze nieuwe vorm van contact
maken en hopen dat dit niet alleen voor de kerkenraad zal gelden.
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Gezocht: mensen die van lekker eten en praten houden
Als mensen zijn we gemaakt om te leven in contact met anderen. Dit doen
we de hele dag: op ons werk of school, als we boodschappen doen of op
bezoek gaan bij iemand. Vaak komen we daarbij dezelfde mensen tegen
of ontmoeten we gelijkgestemden. In de kerk kies je de mensen niet uit, ze
zijn er gewoon. Waarschijnlijk kent u veel mensen van gezicht, maar kent
u hen niet allemaal even goed. Op iemand afstappen tijdens het koffie
drinken na de dienst is niet altijd even makkelijk. Zelfs al zou je het willen,
dan nog kan de ander ook al in gesprek zijn en wil je dat gesprek niet
onderbreken. Daarom nodigt de kerkenraad u en jou uit voor een generatie-
proeverij: verschillende mensen van allerlei leeftijden gaan met elkaar aan
tafel in gesprek. Want: waar leer je elkaar beter kennen dan tijdens een
maaltijd? Waar leer je beter samen gemeente-zijn dan aan tafel? Tijdens de
maaltijd en tussen de gangen door worden de aanwezigen uitgenodigd om
met elkaar in gesprek te gaan. Aan de hand van vragen, een filmpje of
een opdracht leer je elkaar beter kennen. De kerkenraad heeft dit concept
vorig jaar zelf uitgeprobeerd en kijkt met veel plezier terug op deze maal-
tijd. Het was gezellig, maar men heeft elkaar ook beter leren kennen. We
zouden graag een aantal van dit soort maaltijden (‘generatieproeverijen’)
willen organiseren, maar… daarvoor hebben we hulp nodig.

We zoeken mensen:

-  Die van lekker eten houden.
-  Graag andere mensen leren kennen
-  Hun huis tijdens de avondmaaltijd open willen stellen voor 10-12 personen
-  Het leuk vinden om deze maaltijden te organiseren (mensen uitnodigen,

de vragen en werkvormen tijdens de maaltijd willen voorbereiden, etc.
Hiervoor is een handleiding beschikbaar).

Ook als u/jij zich maar in één deel herkent, of wel iets wil betekenen maar
nog niet weet wat precies: neem contact op! De generatieproeverijen zijn
bedoelt voor de hele gemeente: jong en oud, dus het hele gezin is welkom.

Namens de kerkenraad,
Scriba Jan Herlaar
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Pastoriepraat 
Als mijn vrouw mij vraagt een boodschapje te doen op het Dorpsplein, kan
het gebeuren, dat ik onbewust - als door een onzichtbare hand geleid -
mijn route verleg naar de pastorie aan de Hoflaan. Ik sta daar niet alleen,
want in toenemende mate passeren actieve gemeenteleden. Zo blijven
velen van het wel en wee van de predikant op de hoogte. Aangezien -
naar goed Hollands gebruik - de gordijnen van de pastorie altijd open 
blijven, wordt zelfs de kleinste verandering in het interieur door de gemeente
gezien en opgemerkt. 
Het gebeurde op een zondagmorgen rond de kerstdagen, dat ik in de
consistorie achteloos een vraag stelde, die verstrekkende gevolgen zou
hebben. De vraag luidde, of het door vele passanten waargenomen kerst-
boompje in de vensterbank zou staan of dat het boompje verder weg in
de kamer - zeg maar ter hoogte van de allesbrander - zou zijn gepositio-
neerd. De strijdbare ambtsdragers splitsten zich direct in 2 groepen. De
ene groep (de vensterbankisten) vond dat je niet zo moest zeuren en koos
zonder meer voor de vensterbank. De andere groep (de kachelisten)
dacht aan optisch bedrog en opteerde voor een plaats naast de kachel.
Het glas van pastorieramen heeft nu eenmaal een bijzondere samen-
stelling met consequenties voor de beeldvorming. Een voorwerp dat in 
werkelijkheid veraf staat wordt dichtbij gezien. Bijbel en natuurkunde 
kunnen zo goed samengaan. Een kleine subgroep - die ook ‘s nachts
waarnemingen wilde doen - heeft het niet gehaald, omdat juist ambts-
dragers dienen te beschikken over een gezonde nachtrust. De strijd woedt
als een veenbrand voort en heeft inmiddels de classis bereikt. Ieder voor
zich denken de 2 groepen nu aan een eigen predikant. Op termijn wordt
uitgekeken naar een jeugdwerker. De verslagenheid in de gemeente door
de tweedeling is groot. Dat ook de Synode de kwestie op de agenda wil
zetten, is in kerkelijke kringen geen geheim. Velen kijken er dan ook naar
uit dat de interimpredikant met een “zo kan het niet langer” een einde zal
maken aan deze onverkwikkelijke affaire. 
Zie ik een ‘busje’ op de oprijlaan, dan bel ik gewoonlijk ook aan. 
Na de grote voorhal kom je in de kamer, die wordt gedomineerd door de
beroemde allesbrander. De kachel heeft een dermate grote capaciteit,
dat bij goed stoken het niet alleen binnen, maar ook buiten de pastorie
“lekker warm” is. De weg naar de kerk blijft zo voor de predikant zelfs bij
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zware sneeuwval begaanbaar, hetgeen aan de gemeente ten goede
gekomen is. Eenmaal gezeten in de voorkamer ontspint zich een alleraar-
digst gesprek. De predikant blijkt - indien niet gehinderd door gezondheids-
problemen - te beschikken over een fijn psychologisch vermogen ook ande-
ren te begrijpen en te waarderen. 
‘En’, vroeg mijn vrouw toen ik thuiskwam. “Jaap stond in de tuin”’, zei ik.
Mijn vrouw knikte, zoals een incident gesloten wordt geacht. 

Frans Worst

Collectes januari
datum      doel                                                                           totaal

7-1           Pastoraat                                                                    €     299,45
14-1           Avondmaals Collecte incl. gift € 50 00 

                via Mw. Maartje Bergwerff                                        €     204,10
                  Kerk                                                                             €       82,50
                  Pastoraat                                                                    €     102,15
21-1           Diaconie                                                                     €     117,46
                  Kerk                                                                             €     101,80
                  Oecumene                                                                €       95,70
28-1           Diaconie / bloemen                                                 €     143,55

                Kerk                                                                             €     102,00
                  Catechese en Educatie                                            €       98,66
                Leemgaarde januari                                                 €       90,35

                Totaal                                                                          €  1.437,72

Van commissie Kerk in Actie 
Paasgroetenactie 2018 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit
jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en
aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. 
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke
liefde. Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op de
zondagen 18 en 25 februari kunt u na de dienst deze kaarten schrijven. 
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Vermeld geen adres of woonplaats, maar wel een groet en uw naam. 
De commissie Kerk in Actie zal voor verzending zorgen. Voor gedetineer-
den is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets
persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt,
vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om
hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke
gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uit-
gedeeld. We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen! 

Aankondiging sobere maaltijd
In de Stille Week wordt op woensdag 28 maart weer een sobere maaltijd
gehouden. Vanaf zondag 11 maart ligt er een intekenlijst klaar in de kerk;
hierop kunt u aangeven dat u met ons mee wilt eten. 

Met vriendelijke groet, Commissie Kerk in Actie 
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Collectebonnen
Voor het verkrijgen van collectebonnen zijn er nu 2 mogelijkheden: 

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

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



Ledenadminstratie 
Overleden 
Op 16-12-2017 dhr. W.C. Groeneveld, Heveringseweg 6, geb. 26-2-1930
Op 10-01-2018 mw. T. Goudappel-Heerebout, Brielseweg 1, geb. 4-8-1946 
Op 24-01-2018 mw. M. Braber-Haas, Slotlaan 32, geb. 23-06-1944 
Verhuisd 
Dhr. en mw. Visser van Patrijzenlaan 23 naar Burgemeester Bolwidtweg 16 
Mw. M.J. Mol van Ringmuur 67 naar Gerard van Voorneweg 24 
Mw. Y. Vermeule van Hoefweg 15 naar Fazantenlaan 10
Mw. T. de Jong-Beijer van Fazantenlaan 36 naar Burgemeester Bolwidtweg 26

Gespreksavond en -middag 
Op twee momenten organiseren we een bijeenkomst naar aanleiding van
het jaarthema “een open huis”.
Het is bijzonder hoe mensen van binnen én buiten de kerk zich aan-
gesproken weten door de kunst in oude kerken. In veel oude, van 
oorsprong Rooms-Katholieke kerken zijn afbeeldingen te vinden van de
kruiswegstatiën: voorstellingen van de laatste dagen van Jezus. Kunst 
verbindt mensen. Aan de hand van afbeeldingen van deze kruisweg-
statiën gaan we met elkaar in gesprek. Wat zien we? Wat betekende de
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Voedselbank Spijkenisse tel. 0187 632932
e-mail ancobonninga@voedselbankspijkenisse.nl

www.voedselbankspijkenisse.nl

De kerktelefoon
Bent u niet in staat om de kerkdiensten bij te wonen en wilt u gebruik
maken van de kerktelefoon, neem dan contact op met één van de 
diakenen.
Een KerkWebRadio kan op korte termijn bij u aangesloten worden.
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gebeurtenis toen? En wat betekent het voor ons eigen leven en de manier
waarop we kerk-zijn met elkaar? 
De bijeenkomsten zijn vergelijkbaar met een groothuisbezoek. We komen
samen bij iemand thuis en ontmoeten elkaar in informele sfeer. We nemen
de tijd om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan. Iedereen wordt 
uitgenodigd iets te delen uit hun leven, hun gedachten, hun ervaringen en
hun geloof. Dit levert vaak mooie en verrassende momenten op. 
U en jij kunt meedoen aan het gesprek op dinsdag 20 maart (20.00-22.00
uur) of donderdag 22 maart (14.30-16.30 uur).
Wilt u zich hiervoor aanmelden bij Liesbeth van Wijnen (482826) of Barbara
Broeren (06-30746599)?
Aanmelden kan ook via winterwerk@kerkoostvoorne.nl. 
We hopen op twee fijne bijeenkomsten. 

Hartelijke groet,
Liesbeth van Wijnen en Barbara Broeren

Nieuwtjes uit het land 

The Passion 
Op 29 maart vindt de achtste editie van The Passion plaats, met het thema
“Ik zie jou”.
De eigentijdse muzikale vertolking van het verhaal over het lijden en 
sterven van Jezus vindt dit jaar plaats in Amsterdam Zuidoost, dat vijftig
jaar bestaat. Een rauw, maar troostrijk verhaal tegen de achtergrond van
een wijk die bekend is met verdriet en tegenslag, maar ook met wederop-
bouw en veerkracht. The Passion wil dit jaar een verhaal brengen dat gaat
over omzien naar elkaar.

De betekenis van de zondvloed 
Welke betekenis heeft het verhaal van de zondvloed anno nu?
Negen getalenteerde fotografen gingen met deze vraag aan de slag. Hun
foto’s zijn vanaf 2 februari 2018 te zien in de tentoonstelling Zondvloed nu,
in het Bijbels Museum te Amsterdam. De fotografen lieten zich onder meer
inspireren door zeven ‘verhalen-vertellers’ uit christelijke, joodse en islamitische
tradities. In hun werk geven ze een persoonlijke, eigentijdse visie op het 
universele verhaal van de zondvloed (www.bijbelsmuseum.nl). 
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Lees de Bijbel op je smartphone 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft de gratis app MijnBijbel
gelanceerd. In de app is het mogelijk de Bijbel te downloaden, waardoor
het ook mogelijk is om offiine te lezen. In de app zijn verschillende
Bijbelvertalingen beschikbaar: de Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel in
Gewone Taal, de Groot Nieuws Bijbel, de NBG-vertaling uit 1951, de
Statenvertaling en de Fryske Bibel. Bij het openen van de app verschijnt per
datum een Bijbeltekst van de dag. 

Woensdag 24 januari 2018 ‘Snertmorgen’ 
U zult wel denken: wat is dat nu weer, snertmorgen. 
Niet wat u zult vermoeden.
Het was juist een leuke en
gezellige morgen. Zeker in
de Dorpskerk bij de inloop. 
We hebben met elkaar
erwtensoep gegeten als
lunch. 
De opkomst was groot,
wat begrijpelijk was, 30
personen, want de erwten-
soep was heerlijk. En niet
te vergeten het rogge-
brood, bruin brood en
stokbrood met katenspek. 
Onze” buurman”, slager
Wageveld, had zijn best
gedaan. 
Er was genoeg voor ieder-
een en het ging op 2
boterhammen en een
halve kop soep na alle-
maal op. Groot was de
verrassing toen Riet wilde
gaan betalen. Bleek alles al betaald door een sponsor die een warm hart
heeft voor de inloop en het zeer waardeert dat er elke woensdag gelegen-
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heid is voor iedereen
om een kop
koffie/thee te komen
drinken, met wat lek-
kers erbij en een
praatje te maken.
“Sponsor”, namens
de bezoekers en
medewerkers van
de inloopochtend,
onze hartelijke dank. 

Als u dit leest hebben we ons ook weer verdienstelijk gemaakt met het
schillen van de aardappels voor de stamppotten voor de gemeente 
maaltijd. 
Altijd een gezellig gebeuren en met elkaar zijn de aardappels zo geschild.
Ook hier geldt, vele handen ..................juist ja. 
Heeft u ook eens zin om te komen naar de inloopochtend? 
U bent van harte welkom.
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Geen verplichtingen en het is
niet leeftijd gebonden.
Iedereen is welkom, jong en
oud.
Misschien vindt u het ook 
wel leuk om eens gastvrouw/
heer te zijn. 
Iedere woensdag van ong.
10.00 uur tot 11.30 uur in de
consistorie van de Dorpskerk.

Hartelijke groet, Truus V. 

Mee (r) zingen...! 
Op woensdagmiddag 29 november 2017 gaven
we gehoor aan de uitnodiging te komen mee-
zingen in de Dorpskerk. 
Met plm. 20 mensen en slechts gewapend met
onze goede wil en toenemend enthousiasme
zongen we - con brio - alles wat dirigent Elly
Bakker ons voorlegde. 
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“Iedereen kan zingen” hoorde ik ds. Helene Perfors eens zeggen en dat
onderschrijf ik graag, ook al ben je niet meer de sopraan van weleer, het
plezier van samen op te gaan in de muziek en je af te willen stemmen op
de ander is groot! 
In het Winterwerkprogramma staat een volgende zangbijeenkomst
gepland op 25 april a.s. en uit bovenstaande reactie mag blijken dat ik die
van harte aanbeveel bij jullie allen. 
Bovendien: onze Dorpskerk-cantorij heeft plaats voor medezangers en in
het bijzonder medebassen .... 
Wekelijkse repetitie onder de bezielende leiding van Elly Bakker op 
maandag van 19.30 tot 21.30 ; Kom, zie en zing! 

Els van Teijlingen

De Herberg zondag 18 februari weer open! 
Zondagmiddag 18 februari vanaf 15.00 uur (tot ongeveer 17.00 uur) is de
Herberg weer geopend in de Dorpskerk.
Onze gast is Cobi Ruigrok met haar prachtige miniatuur huizen en 
spulletjes. U bent van harte welkom, wij zorgen ervoor dat de koffie en thee
klaar staat. 

Annie van Maanen, Anneke Poldervaart
en Liesbeth van Wijnen

Vrijwilligers gezocht voor vervoer wandelgroep ketenzorg
dementie 
Sinds enkele maanden is er een wandelgroep voor mensen met dementie,
deze is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Voorne Atletiek,
Ketenzorg Dementie en de gemeente Brielle. Het is een gezellige groep die,
onder leiding van trainster Sjoukje Korver, elke woensdagochtend wandelt,
vanuit het clubgebouw van O.V.V. aan de Zwartelaan in Oostvoorne 
tussen 10 en 12 uur. De deelnemers zijn woonachtig in Brielle, Westvoorne
en Hellevoetsluis en komen met eigen vervoer of met de regiotaxi.
Dat laatste zorgt helaas voor wat problemen bij het weer naar huis gaan
na het wandelen De taxi komt te vroeg of te laat, waardoor de deelnemers
geen koffie meer kunnen drinken of buiten het hek staan te wachten. 
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De kantine gaat om 12 uur namelijk echt dicht.
We zouden erg geholpen zijn met vrijwilligers, die de deelnemers thuis 
zouden kunnen brengen na afloop van het wandelen. Uiteraard tegen ver-
goeding gelijk aan de regiotaxi. Dit is rond de 2 à 3 euro afhankelijk van de
bestemming. U kunt altijd eerst een kopje koffie komen drinken om eens
kennis te maken met de groep. Vanaf half twaalf zijn we weer in de kantine
van OVV. 
Alvast hartelijk dank voor uw aanbod om ons te helpen bij dit initiatief. 
Mocht u hier belangstelling voor hebben dan kunt u dit laten weten aan: 
Sjoukje Korver tel 06 - 4231 1454 of
Bianca Vink tel 06 - 1276 2349 ( ma-wo-do)
www.ketenzorgdementie-zhe.nl 

Emté zegeltjes actie voor boodschappenpakketten
Tijdens de Emté zegeltjes actie is door u flink gespaard.
Maar liefst zeventien volle spaarkaarten, goed voor ook zeventien bood-
schappenpakketten.
De pakketten hebben een goede bestemming gekregen en de 
ontvangers waren erg verrast en heel blij mee. 
Enkele zegeltjes waren nog over en zelfs daar hebben we mensen blij mee
kunnen maken. 
Heel hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

Data om te onthouden:
-  Elke woensdagochtend is er inloopochtend in 

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

in de Leemgaarde. Zaal de Langedam.
-  Zondag 18 februari: de Herberg in de consistorie van de Dorpskerk, 

vanaf 15.00 uur
-  Woensdag 25 april, zingen in de Dorpskerk
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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.

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 
Kerkelijk werker Barbara Broeren, tel. 06 3074 6599 
Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79 (nieuw ingekomen leden) 

Of per e-mail via pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl 
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Kopij 
De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 
12 maart 2018 tot uiterlijk 22.00 uur voor het 
nummer dat in de week van 24 maart 2018 zal 
verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:
Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Brielle of
Cobi Ruigrok, Schepenenweg 17
of per e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl
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Protestantse Gemeente Oostvoorne, nu ook op het internet:
Website: www.kerkoostvoorne.nl

Ons mailadres is: webredactie@kerkoostvoorne.nl

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

Bezorging Kerkblad 

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

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

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

10.00 uur - 15.00 uur. 

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

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

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

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



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

diaconie@kerkoostvoorne.nl
predikant@kerkoostvoorne.nl

Predikant:
Ds. N. van der Horst-Kattenberg             Hoflaan 29, 3233 AN                        Tel. 77 68 49
Vrije dag: maandag
Kerkelijk werker
Barbara Broeren                                                                                        Tel. 06 3074 6599
kerkelijkwerker@kerkoostvoorne.nl
Koopvaardijpredikant:
Ds. H. Perfors                                            Ds. Rijckewaerdstraat 6
                                                                  3232 AK  Brielle                                 Tel. 41 67 51
Voorzitter kerkenraad:
J.M. de Rijke                                             Duinlaan 2A, 3235 CL                      Tel. 77 48 70
voorzitter@kerkoostvoorne.nl                                                                                                  
Notulist:
M. Wapenaar                                         Langeweg 28, 3235 CL        Tel. 06 - 4215 2131
                                                                Rockanje
Voorzitter Kerkrentmeesters:
B.K. van der Reijden                                Zandweg 55, 3233 ES                      Tel. 48 22 59
Scriba:
J.A. Herlaar                                               Zwartegatseweg 2, 3233 EW           Tel. 48 49 57
scriba@kerkoostvoorne.nl
Administrateur/penningmeester
G. v.d. Hoek                                             Molendijk 6a, 3233 LN                     Tel. 48 27 43
Voorzitter Diaconie:
E. van den Berg-van Hazel                      Zandweg 73, 3233 ES                      Tel. 48 23 04
Administrateur Diaconie:
mevr. J. Kon-Langendoen                      Brielseweg 47, 3233 AB                                        
Ledenadministratie:
E.B. van Driel-Luijendijk                            Gildenlaan15, 3233 DA                   Tel. 47 25 67
ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl
Preekvoorziening:
A.H. Herlaar-van Marion                          Zwartegatseweg 2, 3233 EW           Tel. 48 49 57
preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl
PR van de PGO:
C.B. van Walsum                                     Lijsterbeslaan 32, 3233 CJ              Tel. 48 04 13
fam.vanwalsum@planet.nl

Protestantse Gemeente Oostvoorne                           IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90
Diaconie Prot. Gemeente Oostvoorne                        IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93
Kerkinactie Prot. Gemeente Oostvoorne                    IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84
Kerkblad P.G.O.                                                            IBAN: NL82 INGB 0000 6651 28

Koster:
J. van Balen-Doolaar                             Gijzenhoekweg 52, 3233 TP           Tel. 48 42 15


