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Zolang 

1. 

Wij komen uit het licht
zijn mensen van de weg

leven een korte tijd 
van dagen en van nachten 

wij ademen en wachten
totdat wij zijn bevrijd 

van heden en verleden
terugkeren aan het licht 

2. 

Wij varen door de nacht
en weten ons gedragen 

door licht en levenskracht
die toekomst openhoudt 

onzichtbaar is de hand
die ons op morgen wijst 

zo blijven wij op reis
totdat wij zijn geland 

Kees Hermis 
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Oostvoorne

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

Zondag 14 februari
6e zondag na Epifanie (groen)
Ds. R. van Selm 
Collecte: Diaconie, Kerk, KiA Noodhulp

Zondag 21 februari
7e zondag na Epifanie (groen)
Ds. P. Schelling, Monster
Collecte: 40-dagentijd, 
KIA Werelddiaconaat, Kerk, Pastoraat

Zondag 28 februari
8e zondag na Epifanie (groen)
Ds. A. Endeveld, Bredevoort
Collecte: 40-dagentijd, Prot. Kerk
Missionair werk, Kerk, Pastoraat

Zondag 7 maart
1e zondag 40-dagentijd (paars)
Ds. R. van Selm
Collecte: 40-dagentijd, 
KIA Voorjaarszending, Kerk, Pastoraat

Zondag 14 maart
2e zondag 40-dagentijd (paars)
Ds. R. van Selm 
Collecte: 40-dagentijd, 
KIA Binnenl. diaconaat, Kerk,
Pastoraat

Zondag 21 maart
3e zondag 40-dagentijd (paars)
Ds. H. Perfors 
Collecte: KIA Werelddiaconaat,
Kerk, Pastoraat

Voorbeden
Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dat dan weten
aan één van de kerkenraadsleden. Of kom voor de dienst even naar de 
kerkenraadskamer om uw verzoek door te geven aan de dienstdoende 
predikant.
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Sta op en ga iets doen (1 Koningen 19) 

Elia is er wel klaar mee. Leven op het scherpst van de snede. Altijd
maar de confrontatie aangaan, en hoe, altijd maar vertellen dat
wonderen gebeuren. Altijd de hoon, de onwil, de achterdocht
over zich heen, en heel vaak ook nog doodsbedreigingen. Dan
houdt hij zich een tijdje schuil, waarbij hij dan op wonderbaarlijke
wijze aan eten en drinken komt; vogels, een vrouw met een restje
meel. Maar de rust duurt nooit lang. Eropuit moet hij weer.
Waarschuwen en aanzeggen. Weer de onwil, de achterdocht, 
de dreiging. Na het spektakel op de berg Karmel, waar de 
waarzeggers van de koning het dramatisch afleggen tegen de
God van Elia, zien we hem zitten op de berg, met zijn hoofd tussen
zijn knieën. Doodmoe. Van alles. Van de mensen, van God, van
zichzelf. Als de langverwachte regen komt rent hij er vooruit, 
helemaal tot aan de woestijn, en daar verdwijnt hij van de radar.
Het is genoeg geweest. Laat mij hier maar doodgaan, zegt hij,
God, haal me alsjeblieft op. Ik heb alles voor Je gedaan, maar ik
kan niet meer. En ik wil ook niet meer. Uitgeput, vol verzet en ook
vol zelfmedelijden, valt hij in slaap. 

Dit keer is het een engel die hem van brood en water voorziet. Elia
eet, en drinkt, maar gaat zo gauw als hij kan weer lamlendig
onder zijn struik liggen. Weer komt de engel, weer gaat Elia liggen.
En dan verschijnt de Heer zelf. Hij verschijnt zachtjes, haast
onmerkbaar, onhoorbaar. Maar hij verschijnt. Hij is het zelf.
Waarom ben je hier, vraagt hij. Ik heb alles voor Je gedaan, zegt
Elia, alles, maar het slot van het liedje is dat ze het nu allemaal op
mij hebben voorzien. 
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Sta op, zegt de Heer. Sta op Elia, en ga op pad. Concrete doelen:
ga daar en daar heen, doe zus en zo en dit en dat, er zal zelfs een
assistent bij hem worden gevoegd. Maar: sta op, en doe iets. Niets
zegt de Heer over het gedrag van Elia. Niets over de woestijn, het
opgeven, het zelfmedelijden. Hij zegt alleen: sta op, en doe iets. Ik
zal je helpen. Hij zegt niet eens: dat heb ik toch altijd gedaan, jou
helpen, dus waarom geef jij nou op. Nee, hij zegt alleen: sta op en
doe iets. 

Voor iedereen die zichzelf dodelijk vermoeid met zijn hoofd tussen
zijn knieën terugvindt. Voor iedereen die het liefst zou willen gaan
liggen op een plek waar niemand haar kan vinden. Voor iedereen
die echt wel weet dat God wonderen kan doen, je hebt ze immers
zelf gezien, maar nu is het genoeg geweest, niet nog meer 
vechten, nog meer dreiging. Voor iedereen: er is een stem die
spreekt in de stilte. Een stem die vraagt waar je bent, terwijl hij het
antwoord al weet. Een stem die je niets verwijt, maar wel weer op
je benen zet. 

Want de wonderen zijn de wereld nog niet uit, en jij moet gewoon
doorgaan met ze aankondigen. Jij moet gewoon opstaan, en iets
doen, en je zult mensen vinden om mee samen te doen, steeds
weer. En als je denkt dat het er niet toe doet, als je denkt dat jij er
niet toe doet, dat je net zo goed kunt verdwijnen in de woestijn en
nooit meer teruggevonden worden: je vergist je. Je doet ertoe.
Want de wonderen zijn de wereld nog niet uit, en jij moet ze zien,
en horen, en doorvertellen. Blijf niet liggen. Sta op, en doe iets. 

Ds. Marijke van Selm



Kinderkerk tijdens de corona lockdown 

We zitten met z’n allen alweer een aantal weken in de tweede corona lock-
down. Tijdens het schrijven van dit stukje kunnen we niet naar school, niet
naar sport, niet naar het zwembad en niet naar de kerk. We mogen thuis
1 persoon per dag ontvangen en op straat met maximaal 2 volwassenen.
Voor iedereen zijn het moeilijke maatregelen! 

Wat missen we elkaar! Als kinderkerk hebben we daarom afgesproken om
toch 1x per maand een kinderkerk op een andere manier te organiseren.
In december hebben alle kinderen en knutselpakket thuis gekregen met
daarin een kleurplaat kaarsenstandaard om te versieren en lekkere dingen
om tijdens de online kerkdienst te eten en te
drinken. 

Op zondag 24 januari hebben we een online
kerk bingo met elkaar gespeeld. Een kort 
stukje hiervan was in de kerkdienst te zien toen
dominee Marijke ook even online bij ons aan
sloot. 
Alle kinderen hadden op zaterdag de 
bingokaarten thuis ontvangen. Helma las
korte stukjes van verschillende bijbelverhalen
voor. De kinderen moesten de verhalen raden
en daarbij de juiste afbeelding vinden.
Dit was soms nog best lastig, maar de 
kinderen hielpen elkaar door af en toe een
hint te geven. Totaal hebben er 17 kinderen
meegespeeld.
Na een valse bingo, hadden alle kinderen
tegelijk bingo. Iedereen had een leuke prijs
gewonnen.
’s Middags werden de prijsjes door Helma en
Eefje bij iedereen thuis bezorgd. Het was erg
gezellig en leuk om op deze manier contact
met elkaar te houden! 

Anita Eggink 
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Rond de Kerkdiensten



Uit de pastorie

Het leuke van settelen in een nieuwe woonplaats is het ontdekken. Van

mooie plekjes en routes. Van restaurants en winkels. Van lokale geschiedenis

(ik las recent de historische roman van Simone van der Vlugt over Jacoba

van Beieren op wiens buitenverblijf ik vanaf mijn werkkamer zicht heb) en

lokale gebruiken en verhalen. En natuurlijk lokale beroemdheden in de

diverse stadia waarin een mens beroemd kan zijn. Zo viel ik als een blok

voor de vrolijke hondjes van Oostvoornse schilder Ed van der Hoek (ook

nog eens één van de in het dorp meest voorkomende achternamen).

Maar het leukst vond ik toch zijn miniatuurtjes met grappige, cartoon-

achtige afbeeldingen en teksten, waarvan ik er negen kocht. “Een kameel

is snel boos en bijt veel”, “in de tuin des Heeren groeien rare peeren”,

“Jungen komm bald wieder”. En deze, die wel een beetje de fase typeert

waarin we met z’n allen zitten: “Ach meid, zo hobbelen we maar door hè”. 

Nou, precies, denk ik vaak als ik die bekijk. We hobbelen maar door. Een

beetje meebewegen met alles wat eens extra schudt of rammelt, veel

keuze hebben we niet. En we maken er, onder de gegeven omstandigheden,

elke dag maar het beste van. Wat mij betreft: er zijn dagen, best veel

dagen eigenlijk, dat dat heel aardig lukt, en dat ik daar blij om ben en

dankbaar voor; mooie gesprekken, reacties of vragen naar aanleiding van

de diensten, fijn overleg om iets voor te bereiden, begeestering en energie

die voelbaar wordt. Maar er zijn ook dagen dat het alles stroperig is, en

moeizaam, dat ik merk dat mensen op wie ik reken, zelf ook moe zijn, net

als ik, en al de handen vol hebben aan zichzelf, dagen dat er gemopperd

wordt, door anderen, door mij ook, dagen waarop ik denk dat het nooit

meer goed komt met de kerk, met de wereld. Na zulke dagen komt gelukkig

altijd weer een nieuwe dag, die weer licht en moed brengt. Want zo gaat

het, Godzijdank. En ik denk maar zo dat dat voor velen van u geldt. 

Het is al heel mooi als we zo maar door kunnen hobbelen tot in betere 
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Pastoraal Nieuws
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tijden. En ondertussen al onze zegeningen tellen, niet vergeten dat te

doen. Want het zijn er vele. We zijn en blijven verbonden als gemeente, dat

merk ik aan zoveel dingen, zo vaak. En deel het, alstublieft, alsjeblieft, als

je iemand van het pastorale team of de dominee wilt spreken. Want dan

zijn we er. Echt. Doen hè! Moed houden, doorhobbelen, liefhebben.

Ik wens ons Gods zegen, in alles! 

Ds. Marijke van Selm

Scriba - februari en de winter is bijna voorbij! 

Zo, de kop is eraf! Januari is voorbij en februari staat op de kalender en we

gaan ons alweer verheugen op de lente, doorgaans de mooiste tijd van

het jaar zo vindt menigeen. Nog even volhouden dus. 

Afgelopen maand was er weer heel wat aan de hand met mooi nieuws;

Liesbeth van Wijnen die na een operatie goed hersteld maar de weg naar

verder herstel is nog lang, eerst met ‘gewoon’ gips en daarna een tijdje

met loopgips en uiteindelijk.... zonder gips! Hou vol Liesbeth!

Dankbaar zijn we dat Liesbeth op 24 januari in het ambt bevestigd werd als

pastoraal ouderling, de kerkenraad was in die dienst aanwezig en het voelde

dan ook weer fijn met meer dan 5 of 6 mensen een kerkdienst te mogen

meemaken en waarin het team gelukkig weer werd uitgebreid en versterkt.

Ondanks alle beperkingen worden de huidige kerkdiensten keer op keer

ingevuld op een wijze door ds. Marijke, die respect afdwingt en daarom

ook vanaf deze plek een compliment aan ds. Marijke en aan allen die

meewerken en bijdragen aan de diensten. De kerkenraad heeft afgelopen

maand besloten niet helemaal te stoppen met zingen maar wel de groep

zangers te beperken tot max. 2 en dat is een goede keuze geweest zo lijkt

het. Natuurlijk blijft het jammer dat het beperkt moet blijven tot een paar

Pastoraal Nieuws
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mensen, maar de wijze waarop dat wordt ingevuld ... petje af!

Een apart compliment moet ik daarbij toch geven aan Ron van Halen, die

de afgelopen weken als organist elke zondag paraat stond en met zijn

orgelspel zorgde hij bij mij althans voor het nodige ‘kippenvel’ en een soort

van brok in de keel, zeker bij het slotlied waarbij alle registers werden open

getrokken en de pleisterlaag aan zowel binnen als buitenzijde van de kerk

op de proef werden gesteld. Heerlijk om daarbij aanwezig te mogen zijn.

En voor u: straks als het weer mag .... lekker naar de kerk komen en weer

meegenieten als het kan! Dat is overigens ook in de kerkenraad zo’n

onderwerp van gesprek. Want naast de vraag hoe we als kerkenraad de

huidige tijd met al z’n beperkingen beleven in kunnen vullen en door-

komen is er de vraag hoe gaan we dat straks .... als het weer kan en mag

oppakken? Veel ideeën kwamen er via onze Skype verbinding boven-

drijven. Nu maar hopen dat we weer snel meer kunnen gaan doen en in

elk geval de kerk weer open kunnen stellen en elkaar weer mogen treffen,

zeker in de kerk. In de tussentijd wandelen we maar wat af, niet alleen fijn

om te doen zeker in deze prachtige omgeving, maar ook goed voor lijf en

leden. Ook goed om de innerlijke onrust die er is op orde te krijgen of te

houden. Van harte aanbevolen!

Naast de blogs en de interviews “Houd moed, heb lief’ van ds. Marijke, is

er nu een soort van “de groeten aan” in de diensten geïntroduceerd, 

iets wat de diensten niet alleen meer een persoonlijk tintje geeft maar 

bovendien door velen zeer wordt gewaardeerd. Er is ook besloten dat we

niet één maar twee bossen bloemen per week aan gemeenteleden

geven. Maar daar, in overleg natuurlijk met degenen die de bloemen

krijgt, ook bij te vermelden waarom we dat doen. Soms is het omdat

iemand ziek is geweest of nog is, of een been gebroken heeft, maar 

evenzeer is het mogelijk dat iemand een kleinkind heeft gekregen, net jarig

is geweest of zoveel jaar getrouwd is.

Pastoraal Nieuws
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Het gaat om een betere betrokkenheid, troosten waar nodig en blij zijn met

elkaar waar mogelijk. 

Natuurlijk wordt er vooraf eerst contact opgenomen en gevraagd of men

ook prijs stelt op een dergelijke mededeling, zonder uw toestemming geen

bijzondere vermelding en blijft uw privacy gewaarborgd.

Zondag 31 januari een dienst van Schrift en Tafel. Voor het eerst in de

geschiedenis nemen we met z’n allen als gemeente hieraan deel vanuit

huis. Een bijzondere gewaarwording om ‘s morgens net na het ontbijt de

dienst op de iPad te volgen met voor je de glaasjes wijn en stukjes cracker

of brood. Toch was het mooi om het zo te kunnen doen maar hoop ik van

harte dat het ook de laatste keer is dat we het Heilig Avondmaal zo 

hebben moeten vieren!

Mooi was ook dat Jaap Varekamp in de dienst via een filmpje een uitleg

kon geven over het nieuwe avondmaalsproject 2021: Old Tafo School 

project.

Zoals Els v.d. Berg treffend het interview met Jaap afsloot: van harte 

aanbevolen!

Jan Herlaar - Scriba 

Pastoraal Nieuws

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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In februari 2021 collecteren we voor de volgende doelen: 

Zondag 14 februari Collecte Kerk in Actie Noodhulp Ethiopië. 
Noodhulp & rampenpreventie. 
Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door
overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen
op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest 
kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nóg beter is het als noodhulp kan
worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren ze
welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op
andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven
voeden als de oogst tegenvalt. 

Wat betekent dit project voor Hussein en
Meymuna? 
Boer Hussein verbouwt maïs en teff, een speciaal
soort graan. Er blijft nooit genoeg over om te
verkopen, en soms mislukt zijn oogst helemaal.
Tot voor kort waren Hussein en zijn gezin 
geregeld afhankelijk van voedselhulp. Maar
sinds zijn vrouw Meymuna de kans kreeg om
samen met vier andere vrouwen een klein 
restaurant in het dorp te openen, is alles
anders. De vrouwen bakken injera’s, een soort
pannenkoeken van teffmeel. Ze serveren die

als ontbijt, lunch en avondeten. Ook kun je bij Meymuna en haar collega’s
een kopje koffie drinken. Hussein en Meymuna hebben geen voedselhulp
meer nodig. Ze zijn een inspiratiebron voor anderen. 

Zondag 21 februari: Eerste zondag van de 40 dagentijd. 
Collecte voor het Werelddiaconaat in Moldavië. 
Kerk helpt kwetsbare mensen. 
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere
mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft 
desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen
alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken

Diakonaal Nieuws
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die hen stimuleren om voor elkaar te 
zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke
ouderen. Andersom bieden ouderen de 
jongeren, die opgroeien zonder ouders, een
plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. 

Zondag 28 februari
40-dagentijdcollecte Protestantse Kerk. 
Missionair werk. Voor iedereen een kerk. 

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat 
betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop
in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een
manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk
in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in 
verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken
hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan. 
Een voorbeeld wat dit project voor iemand kan betekenen. Anja (60) 
verhuisde in 2015 van Schiedam naar Delft. Elke dag liep ze met haar
hondje langs pioniersplek Taste. Op een dag werd ze aangesproken en 
uitgenodigd voor een kopje koffie. “In eerste instantie voelde ik een 
drempel, maar na een paar weken stapte ik daaroverheen. Het voelde
meteen als een warm bad. Ik ben vaak verhuisd in mijn leven en heb me
nooit ergens thuis gevoeld, ik kon nergens mijn draai vinden. Nu kan ik 
zeggen: Taste is mijn thuis geworden. Het is voor mij zelfs een drijfveer om
in leven te blijven. Ik wist niet dat Taste christelijk was, anders was ik niet
naar binnen gegaan. Maar juist door Taste ben ik weer gaan geloven, op
mijn manier. Ik lees elke dag in de Bijbel.” 

Zondag 7 maart 2021:
40dagentijdcollecte Kerk in Actie Voorjaarszending. Colombia. 
Jeannet Bierman: theologiedocent in Colombia. Het jarenlange gewapende
conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd

Diakonaal Nieuws



13

van hun vertrouwde plek. In deze context 
moeten predikanten hun werk doen.
Wat betekent dit voor hun pastorale en 
diaconale taak? In 2020 is Jeannet Bierman
namens Kerk in Actie uitgezonden als docent
theologie in de stad Cali.
Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft
in samenleving én kerk. Zo rust ze deze 
toekomstige predikanten toe om straks samen
met hun gemeenteleden om te zien naar
anderen. 

Zondag 14 maart 2021: 4Odagentijdcollecte Kerk in
Actie. Binnenlands diaconaat. Ondersteuning diaco-
naat in arme regio’s. 
In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak
doorgegeven van generatie op generatie. Er is 
weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kans-
arme jongeren op te vangen. Juist in deze regio’s zijn
de kerken klein en hebben ze niet veel financiële
middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor
mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je
bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen die opgroei-
en in armoede? Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun 
diaconale taak en ondersteunt hen zonodig financieel. 
Naast al deze mooie projecten vragen wij ook uw aandacht voor onze
eigen kerk, diaconie en pastoraat. Het rekeningnummer van de diaconie
vindt u achter op het kerkblad. 

Diakonaal Nieuws

Voedselbank Spijkenisse tel. 06 - 2206 6533 (bereikbaar op maandag,
woensdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

e-mail: administratie@voedselbankspijkenisse.nl
www.voedselbankspijkenisse.nl
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Diakonaal Nieuws
Even stilstaan

Vastenactie in de Veertigdagentijd - de vastenkaart 

De Vastenactie van Kerk in Actie helpt jong en oud om stil te staan en 
aandacht te hebben voor mensen dichtbij en ver weg. Iedere week staat
een nieuw werk van barmhartigheid centraal, gekoppeld aan een project
en een vastentip. De speciale vastenkaart, die u vindt bij dit kerkblad, geeft
voor elke dag een nieuwe uitdaging. 
Vasten kan betekenen dat je ergens even vanaf ziet, zoals bijvoorbeeld
vlees, autorijden of social media. Het kan ook betekenen dat je juist 
iets extra’s doet, zoals bijvoorbeeld iemand een kaartje sturen, een 
compliment geven of voor iemand bidden. Met de vastenkaart kunt u 
tijdens de Veertigdagentijd elke week op een andere manier vasten. Bij
elke dag staat een bedrag dat u kunt (be)sparen of missen. Dit geld is voor
de 40dagentijd projecten van Kerk in Actie waarvoor wij ook in onze kerk 
collecteren. 
Op de nieuwsbrief vindt u vanaf 21 februari elke week wat de weekactie
van de vastenkaart is voor thuis. 
Zo leven we - allemaal apart en toch samen - toe naar Pasen. 

Opbrengst collectes januari 2021 
Doel                                                                     Bedrag
10 januari JOP                                                      €        69,47
17 januari PKN ondersteuning gemeente          €        49,47
24 januari PKN missionair werk                            €        71,47
31 januari Avondmaalsproject Old Tafo            €      165,13
Diaconie                                                                €      345,87
Kerk                                                                        €      384,50
Pastoraat                                                               €      195,10
Totaalopbrengst januari                                      €   1.281,01

gift voor Stichting A.L.S.                                        €        70,00 

Hartelijk dank voor uw bijdragen. 
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Diakonaal Nieuws
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. 
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Ledenadministratie 

Overleden
Op 18-1-2021 dhr. C. van der Hoeven, Koekoekslaan 21, geb. 29-4-1934

Verhuisd 
Dhr. D.P. Mulder van Goudhoekweg 16 naar Buitenhof 35
Mw. J.L. Meijer-Moree van Rialaan 57 naar De Ruy 34 

Ingekomen 
Dhr. en mw. Wisse, Heemraadlaan 53, Rockanje 

Vertrokken 
Dhr. B. Boom, van Hoflaan 29 naar Dordrecht 

Allerhande Kerkelijk Nieuws
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Actie Kerkbalans 2021: 

Geef voor je kerk, dankzij uw bijdrage kan de kerk 
voortbestaan!!

Nadat in januari de brieven en e-mails bezorgd zijn, komen de 
toezeggingen beetje bij beetje binnen. Eind januari was de stand bijna 
100 grotere of kleinere toezeggingen.
Er zijn ongeveer 680 brieven verstuurd, dus we hebben nog wel even te
gaan voordat alle toezeggingen teruggestuurd zijn. 
Heeft u geen brief of e-mail ontvangen, laat het mij weten en ik breng 
alsnog een toezeggingsformulier bij u thuis. 
Een geschreven mailtje met alle gegevens is natuurlijk ook welkom op ons
e-mailadres: ba@kerkoostvoorne.nl
Ik heb begrepen dat het niet voor iedereen duidelijk is hoe het formulier
digitaal ingevuld kan worden. Welnu, op het moment dat u het mailtje
doorstuurt naar ba@kerkoostvoorne.nl kunt u het formulier bewerken en
daarna verzenden. 
Het formulier is dan weliswaar niet getekend, maar dat is geen probleem. 
Wij zien uw toezegging en bijdrage graag tegemoet.

Peter Eggink 
Bijdrage administrateur

ba@kerkoostvoorne.nl
Tel. 0181-484664 

Allerhande Kerkelijk Nieuws
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Pastoraal team 

Predikant: ds. R. van Selm, tel. 77 00 40 / 06 4166 4516
Pastoraal ouderling: Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26 
Pastoraal werker: Els Groeneveldt, tel. 48 50 75 
Pastoraal werker: ds. Ada Worst, tel. 66 17 99
Pastoraal werker: Wilma de Koning, tel. 84 61 75
Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79 (nieuw ingekomen leden) 

Of per e-mail via pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl 

Allerhande Kerkelijk Nieuws

Kopij 
De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 
8 maart 2021 tot uiterlijk 22.00 uur voor het 
nummer dat in de week van 20 maart 2021 zal 
verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:
Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Brielle of
Cobi Ruigrok, Slotlaan 9
of per e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl

Het adres voor al uw oude papier: 
De Blauwe container - Kloosterweg 2.
De opbrengst is voor ons jeugdwerk.
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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- 506085

Openingstijden 
• Elke woensdag van 10.00 - 16.00 uur 
• Elke laatste zaterdag van de maand van

10.00 uur - 16.00 uur. 

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

Ophalen
Bent u niet in de gelegenheid om de spullen te brengen? Dan 
bieden wij u de mogelijkheid om het bij u op te halen na afspraak.
Belt u daarvoor met één van deze contactpersonen: 
Coby Emmerzael: 482494 of Judith van Balen: 484215 

E-mail ophaalservice: ophaalservice@kringloopwinkelhetvervolg.nl 

Bestuur: kringloop@kerkoostvoorne.nl 



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:
Ds. R. van Selm                                        Hoflaan 29                                        Tel. 77 00 40
predikant@kerkoostvoorne.nl                 3233 AN  Oostvoorne                   06 - 4166 4516
vaste vrije dag: maandag
Koopvaardijpredikant:
Ds. H. Perfors                                            Ds. Rijckewaerdstraat 6
                                                                  3232 AK  Brielle                                 Tel. 41 67 51

Voorzitter kerkenraad:
J.M. de Rijke                                             Duinlaan 2A, 3233 EC                     Tel. 77 48 70
voorzitter@kerkoostvoorne.nl                                                                                                  
Notulist:
M. Wapenaar                                         Langeweg 28, 3235 CL        Tel. 06 - 4215 2131
                                                                Rockanje
Voorzitter Kerkrentmeesters:
B.K. van der Reijden                                Zandweg 55, 3233 ES                      Tel. 48 22 59
Scriba:
J.A. Herlaar                                               Zwartegatseweg 2, 3233 EW           Tel. 48 49 57
scriba@kerkoostvoorne.nl
Penningmeester
G. v.d. Hoek                                             Molendijk 6a, 3233 LN                     Tel. 48 27 43
Voorzitter Diaconie:
E. van den Berg-van Hazel                      Zandweg 73, 3233 ES                      Tel. 48 23 04
Administrateur Diaconie:
L. de Rijke-Amesz                                     Duinlaan 2a, 3233 EC                     Tel. 77 48 70
Administrateur CvK:
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

COLOFON


