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Ik ga heen en kom weer terug. 

Ze zaten fluisterend rondom Hem,
En Hij vertelde van Zijn gaan, 
Hoe Hij Zijn werk had afgerond 
En alles had gedaan.

En als Ik terugkeer naar de Vader
Zal Ik mij zeer verblijden 
Want ik wil voor al Mijn kinderen
Woningen gaan bereiden! 

Als Ik dan alles klaar heb,
Zo zei Hij tegen hen, 
dan kom Ik weer en breng Ik jullie
daar waar Ik ook ben! 

Maar eerst moet Ik vertrekken,
Houd echter goede moed, 
Ik ga de Trooster zenden 
Die Mijn werk in jullie doet. 

Want Ik wil zo graag dat ieder
Zal komen in Mijn huis, 
In woningen die Ik bereid heb,
Ja eindelijk weer thuis! 

Johannes 14:1-3

Els Hengstman- van Olst
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Oostvoorne

De kerkdiensten beginnen om 09.30 uur en worden
gehouden in de Dorpskerk.

Zondag 11 april 
2e zondag na Pasen (wit)
Ds. A. Roding 
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Zondag 18 april 
3e zondag na Pasen (wit)
Ds. R. van Selm 
Collecte: Voedselbank, Kerk,
Pastoraat

Zondag 25 april 
4e zondag na Pasen (wit)
Mw. M. Keijzerwaard 
Collecte: Diaconie, Kerk, 
KiA binnenlands diaconaat

Zondag 2 mei
5e zondag na Pasen (wit)
Ds. H. Perfors
Collecte: Diaconie, Kerk, 
KiA noodhulp

Zondag 9 mei
6e zondag na Pasen (wit)
Ds. R. van Selm 
Collecte: Diaconie, Kerk, 
Diaconie t.b.v. aanschaf kaarsen

Donderdag 13 mei
09.30 uur
Hemelvaart (wit)
Ds. R. van Selm 
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Zondag 16 mei 
(wit)
Ds. R. van Selm 
Collecte: Diaconie, 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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Mijn ziel keert zich stil tot God, 
van hem is mijn heil (Psalm 62:2)

De gedragen geloofstaal die ontsproten is aan de Statenvertaling,

ook wel de tale Kanaäns genoemd, is mij dierbaar. Natuurlijk ben ik

ervan overtuigd dat nieuwe tijden nieuwe woorden en nieuwe taal

nodig hebben om over geloof te spreken. Maar archaïsche woorden

als nooddruftig, wederpartijders en lankmoedigheid... ik hou ervan!

Met een aantal collega’s brainstormde ik weleens over een te 

schrijven boekje met die vergeten woorden uit onze rijke protestantse

traditie. Maar ja, wie zou zo’n boekje kopen? We zouden er wellicht

beter aan doen nieuwe woorden te bedenken. AI ontstaan die ook

weer niet vanachter de vergadertafel natuurlijk, maar organisch, in

de praktijk van alledaags geloofsleven. 

Heil, dat is ook zo’n woord waar een hele geschiedenis in meekomt.

Het doet ouderwets aan, het is een beetje statig. Maar vervang die

‘i’ eens voor een ‘e’. Dan krijgen we ‘heel’ en dan wordt het opeens

een stuk concreter. En dat doet heus niets af aan de betekenis van

het Bijbelse gebruik ervan, die gaat over geluk, verlossing, welzijn en

voorspoed. Heil, dat betekent dus vrij letterlijk heelheid. En speel nu

eens een beetje met dat woord. Heelheid. Helen. Geheeld worden.

Heel maken. En bedenk dat dat dus gaat over wat God doet in 

mensenlevens. Zo moet je je zijn heil voorstellen. Zie je. Niks mis met

moeilijke woorden. Maar soms hebben we gewoon even andere

nodig. Hele simpele, die meer kunnen zeggen. Of alles misschien

wel. 
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Er zijn veel manieren waarop je over die niet-heelheid (ofwel 

gebrokenheid, of zo je wilt: zonde) kunt denken. Hoe zijn we zo

geworden? En hoe worden we weer ‘heel’? Er zijn theologen die 

zeggen dat we als mens allemaal lijden onder ons “van God 

afgescheiden” zijn, dat we als het ware als mensheid lijden onder

een eeuwig heimwee naar het verloren paradijs, toen alles nog 

met alles in harmonie was. Heel worden, dat is dan de herstelde 

verbinding tussen God en mens. En leven in vrijheid en vertrouwen,

zonder angst. Niet meer en niet minder dan dat. En in de 

verwachting en het geloof dat waar het tussen Hem en deze ene

mens weer goed gekomen is, dat ook tenslotte zal gelden voor de

hele schepping. De ge-heelde schepping. Dat is het heil dat ons 

vanuit de Bijbel wordt aangezegd. Heelheid, en het geloof erin. Niet

meer en niet minder dan dat. Daar is niets archaïsch aan. 

Ds. Marijke van Sem 

Uit de pastorie 
En zo is het alweer lente geworden. We hebben als gemeente een intense
tijd achter ons. Er was de liturgische gang door het jaar, waarin we de Stille
Week en Pasen vierden. Veelal digitaal verbonden, maar gelukkig ook met
aanwezigen in de diensten. Aanvankelijk maar een handvol, maar 
naarmate de Stille Week vorderde steeds meer, tot het maximale aantal op
de Paasmorgen, waarmee de kerk zomaar als stampvol aanvoelde. 

Pastoraal Nieuws



Naast de Bijbelse verhalen waren en zijn er ook de verhalen en 
gebeurtenissen in de gemeente die intens en indringend waren. Verhalen
waarin verdriet en gemis de boventoon voeren. Het uitbarstende 
lenteleven staat daar soms mee in schril contrast. En herinnert ons tegelijk
aan die oeroude waarheid, dat het leven altijd weer doorgaat, hoe dan
ook. En de oeroude waarheid van de kerk is daarbij, dat het leven dat
doorgaat én het leven dat niet doorgaat, nooit zonder hoop is, en gezien
en gekend bij een God die dichtbij is. 

Het is een grote rijkdom als die hoop, hoe eenvoudig ook, mag terugkeren
in de dingen die we delen met elkaar. Soms is het moeilijk om er woorden
aan te geven. Maar ook een enkel woord (soms: juist een enkel woord)
kan tot troost zijn. En bidden voor elkaar kunnen we altijd en overal.
Gezegend worden en elkaar tot zegen zijn is nooit ver weg. 

En laten we niet vergeten te genieten van al het moois, dat er door alles
heen te beleven is. In de schoonheid en de verbondenheid. In de prachtige
natuur rondom ons. In alles wat groeit en bloeit. En het gewone leven 
zonder corona dat toch echt dichterbij komt. Houd moed, heb lief! 

Ds. Marijke van Selm 

Scriba - gereserveerd 
Gereserveerd, zo vierden we de afgelopen 6 weken onze diensten. Maar
dan doel ik uiteraard op de manier waarop we nu de diensten bij kunnen
wonen en daar zijn we eigenlijk al erg blij mee. Maar tegelijkertijd is het een
heel tegenstrijdige manier van leven, van kerk zijn want het moet toch zo
zijn dat je hoe dan ook op elk moment naar de kerk moet kunnen gaan
zonder ook maar eerst iemand te moeten mailen of te bellen of er wel plek
is! En dat is eigenlijk het heel bijzondere van vrijwel alles van de afgelopen
12 maanden, wat eerst heel gewoon was is nu ineens heel bijzonder. Maar
nog gekker is het eigenlijk, dat we alle beperkingen en vrijheden die ons
afgenomen zijn ook weer gewoon zijn gaan vinden. Maar goed ik kan er
nog steeds niet aan wennen en vind het ook nog steeds niet gewoon dat
u eerst moet melden dat u naar de kerk wil komen. Dat aanmelden gaat
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overigens best wel goed (!) maar het is ook belangrijk te vermelden dat er
in de afgelopen 6 weken toch bijna elke zondag nog redelijk wat plaatsen
onbezet bleven van het maximaal toegestane aantal van 30 personen.
Dus schroom niet en meld u ‘gewoon’ aan ook al was u de week ervoor er
ook al. 

De jaarlijkse vraag; wie blijft er of wie stopt er in de kerkenraad is ook weer
aan de orde geweest. We gaan het er in de kerkenraad nog uitgebreid
over hebben maar het ziet er naar uit dat we toch weer een aantal nieuwe
mensen zoeken, niet zozeer om het kerkenraads-team uit te breiden maar
wel om het team ook later dit jaar op sterkte te houden. Vorige maand
besloot Bart van der Reijden om gezondheidsredenen zijn werk als 
ouderling-kerkrentmeester neer te leggen. Praktisch betekent dat dat hij
geen dienst meer doet als ouderling en ook neemt hij geen deel meer aan
de kerkenraadsvergaderingen. Wél blijft hij lid van het CvK waarin hij 
op een praktische wijze zijn talenten ten volle in blijft zetten voor onze
gemeente. Een begrijpelijke en ongetwijfeld verstandig besluit van Bart en
hoewel we het toch erg jammer vinden dat hij geen deel meer uitmaakt
van de kerkenraad zijn we ook heel blij dat hij zijn rol als kerkrentmeester
blijft vervullen. Gerard van der Hoek vult voorlopig de rol van Bart op in de 
kerkenraadsvergaderingen, maar u begrijpt het al...we zijn op zoek naar
iemand die Bart zijn rol in het CvK over kan en wil nemen! 

Een andere rol die we graag per oktober ingevuld willen hebben is de rol
van de scriba oftewel de secretaris van de kerkenraad, want ja ... na 5 jaar
wil ik er even mee stoppen. Net als het aanmelden voor de diensten mag
u ook voor een rol in de kerkenraad contact met mij opnemen, maar dat
kunt u ook met iemand anders uit de kerkenraad opnemen. 

In de hoop dat we binnenkort weer wat meer van onze vrijheden terug
gaan krijgen en niet meer na hoeven te denken bij zaken die eigenlijk heel
gewoon en natuurlijk zijn wens ik dat het u goed mag (blijven) gaan. Wie
weet treffen we elkaar binnenkort weer als vanouds .... tot dan! 

Jan Herlaar - Scriba 
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In Memoriam Johannes Bisschop
geboren 1-5-1929  -  overleden 5-3-2021

Johannes (Jo) Bisschop werd geboren in Balkbrug, bij sluis 5
in de Overijsselse Dedemsvaart, als een-na-oudste in een 
boerengezin met zes kinderen. Tussen de oudste en de jongste zat zo’n twintig
jaar. Jo haalde zijn machinistendiploma en kwam in de jaren vijftig na
enkele omzwervingen bij Shell Pernis terecht. Met zijn vrouw Klaasje en
zoon Rob woonde hij tot zijn pensioen in Hoogvliet. Daarna gingen ze
samen terug het oosten, naar Zwolle. Dat was een mooie tijd: een nieuw huis,
fijne buren, veel fietsen en op vakantie met de caravanclub.

In 2010 verhuisden ze naar Oostvoorne. De toenemende dementie van
Klaasje maakte het leven soms ingewikkeld. Na haar overlijden in 2015
leerde Jo koken, boodschappen doen en wasjes draaien. Met zijn drie-
wielerfiets of scootmobiel kon je hem in de wijde omtrek tegenkomen,
meestal met een flinke snelheid. 

Het laatste jaar begon Jo steeds meer te tobben: ogen, oren, mobiliteit en
geheugen gingen achteruit. Hij miste de inloopochtend maar had gelukkig
fijn gezelschap aan buurman Leo. Half februari liep hij een heftige infectie
op en moest naar het ziekenhuis. Het was dat weekend dat heel
Nederland schaatste. De bacterie bleek sterker dan hij en hij leed soms
vreselijke pijnen. Op 5 maart, na precies drie weken, overleed Jo thuis, in
alle rust, de pijn voorbij. Op 11 maart hebben we in de Dorpskerk zijn leven
herdacht en voorgoed afscheid van hem genomen. 

We gedenken Jo Bisschop met eerbied en respect. 

Pastoraal nieuws

�



9

In Memoriam
Cornelia (Cock) van der Horst-van der Meer

Cock werd 87 jaar geleden in Vlaardingen geboren. Ze werd
op handen gedragen door haar man en dochters. Ze was
zorgzaam, wist van doorzetten en was een rots in de branding. Cock 
was 26 jaar mantelzorger voor haar steeds meer invalide wordende 
echtgenoot. Hierdoor werd haar wereld kleiner. 

Na het overlijden van haar man Thom, nu 22 jaar geleden, werd haar
leven weer wat zorgelozer. Cock ging zich bezig houden met kunst en 
cultuur, bezocht regelmatig musea in groepsverband en ging weer op reis.
Ze werd lid van de PCOB en tijdens haar bestuursfunctie bezocht ze tal van
mensen en deelde veel lief en leed. Daarin was ze plichtsgetrouw en 
consciëntieus. Sommige contacten verdiepten zich en ontwikkelden zich
tot vriendschap. 

Voor de uitbraak van corona, kwam ze met regelmaat in de kerk. Het 
koffiedrinken na de dienst woonde ze graag bij. Ook het treffen van bekenden
tijdens de bijeenkomsten in “de Herberg” voedde haar geest en ze genoot
evenzeer van de gevarieerde thema’s tijdens deze middagen. 
Cock keek uit naar het voorjaar om weer met haar meiden op pad te 
kunnen, weer een knuffel te kunnen geven, weer meer mogelijkheden te
hebben na vaccinatie. 
Donderdagochtend 25 maart stonden Cock haar spullen al klaar en was
de ontbijttafel gedekt. Maar Cock werd niet meer wakker. Op 30 maart is
Cock haar leven herdacht en voorgoed afscheid van haar genomen. 

We gedenken Cock van der Horst met eerbied en respect. 

Pastoraal Nieuws
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Grensgebied 

Dat je op weg bent naar onsterfelijk licht
is haast te mooi om waar te zijn 
gaat je verstand te boven 

ik zat bij hem aan bed toen zijn dagen
waren geteld en hij mij zei zeker te 
weten waar hij bleef als hij er niet meer was 

mij wacht een tijdloos licht zei hij
waar jij en ik uit zijn geboren en
ik weer naar terug ga keren 

de schittering in zijn ogen leek al 
een voorbode van dat licht, een onaardse
gloed lag over zijn gezicht 

hij hallucineerde niet, bevond zich al 
in een grensgebied, zag helder van geest
een overkant die voor mij bleef verborgen 

maar met zoveel overtuigingskracht
nam hij bij mij elke twijfel weg 
dat ik hem wel moest geloven 

Kees Hermis 

Pastoraal nieuws
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Nieuws van de diaconie: 
Pasen 2021
Ook dit jaar waren er vanwege corona diverse beperkingen rondom 
de viering van Pasen. Gelukkig mochten de vespers in de Stille Week, 
weliswaar met beperkte bezoekers, doorgaan. Het waren mooie 
ingetogen bijeenkomsten waarin we toeleefden naar Pasen. 
Om zoveel mogelijk te kunnen delen van “het licht van Pasen” stond er 
buiten bij de kerk een kraampje. Hier kon je een kaars meenemen met 
de tekst: 

“Toch loopt het licht op ons vooruit. 
Waar wij alleen maar schreien konden heeft God de dag al ingeluid.
Volop doet reeds Zijn licht de ronde”.

Ook stond er een “levensboom” waarin je een kaartje kon hangen met
een eigen groet. 

Enkele groeten op een rij: 
-  Fijne Paasdagen 
-  Veel liefde voor alle mensen 
-  Ik heb een dankbaar hart voor de liefde van Jezus voor mij en iedereen.

Gezegende Pasen
-  Voor ieder in kommer en kwel verlichting gewenst 
-  God zegene u met deze Paasdagen, dat u Jezus mag ervaren
-  Het licht schijnt overal.
-  Dank voor het nieuwe leven. 
We kijken terug op mooie momenten en houden ons vast aan een groet
uit de boom: 

Houd moed heb lief, het wordt licht!

Diakonaal Nieuws
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De kerk is op zaterdag open van 11:00 tot 15:00 uur
U bent van harte welkom om 
-  Een kaarsje te branden 
-  In stilte te zitten 
-  Gebed 
-  Of gewoon weer even in de kerk te zijn. 

In de maand mei staan de volgende collectes op het rooster: 
Zondag 2 mei 2021: Collecte Kerk in Actie
Noodhulp Libanon/Jordanië. 
Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen. Van de miljoenen Syriërs die door
de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in
Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven
in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt
Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met
een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze 
minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker. 
Wat betekent dit project voor Lara? Door het aanhoudende geweld in Syrië
moest Lara haar vertrouwde leven als accountant in Damascus achter-
laten. Ze vluchtte naar de Jordaanse hoofdstad Amman, maar ging daar
niet bij de pakken neerzitten. Ze trok zich het lot aan van andere gevluchte
Syrische vrouwen die er nauwelijks konden overleven. Met steun van Kerk
in Actie kon Lara haar eigen bedrijfje in handwerkproducten beginnen.
Syrische vrouwen verdienen hier nu een inkomen door borduur- en haak-
werk, zeep en bodylotion te maken die in Lara’s winkel “Jasmine House”
worden verkocht. “We zijn nu niet meer afhankelijk van hulp van anderen,
maar zorgen zelf voor onze gezinnen”, zegt Lara. Inmiddels heeft ze tien
vrouwen fulltime in dienst en maken zeventig vrouwen handwerkproducten
vanuit huis. 
“Op 5 mei vieren wij onze vrijheid. Daarom collecteren we voor oorlogs-
vluchtelingen uit Syrië.”

Op zondag 9 mei is de diaconiecollecte bestemd voor de aanschaf van
kaarsen. 
Naast de Paaskaars branden er elke dienst kaarsen in het liturgisch 
centrum. Ook is er elke dienst gelegenheid om zelf een kaars aan te 

Diakonaal Nieuws
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steken. Van de restanten van de gebruikte kaarsen worden in Rockanje
weer nieuwe kaarsen gemaakt. U kunt deze zelfgemaakte kaarsen kopen
in de Welkomkerk in Rockanje. De opbrengst van deze verkoop gaat naar
Kinderen in de Knel. 
Voor de aanschaf van nieuwe kaarsen vragen wij uw bijdrage. 

Op Hemelvaartsdag 13 mei en zondag 16 mei zijn er collectes voor de 
diaconie, de kerk en het pastoraat. 

Zondag 23 mei is de Pinkstercollecte Kerk 
in Actie. Zending - Egypte. Bijbelcompetitie 
stimuleert Bijbellezen. 
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe.
Boeken zijn schaars en daardoor lezen 
mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van
het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert
kinderen én ouders om dit juist wel te doen.
Samen lezen ze een bijbelboek en de kinderen maken een opdracht.
Tijdens een groot bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt. Voor alle
deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een
Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie bijbellezen ! 
“Vandaag is het Pinksteren: het feest van de Geest. Daarom collecteren
we voor een project dat Bijbellezen stimuleert.”

Zondag 30 mei: Collecte Protestantse Kerk Jong Protestant Jong in Actie: 
Kennismaken met diaconaat. Jongeren en diaconaat:
een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samen-
werkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie,
maken jongeren kennis met een diaconaal project en
gaan ze zelf ook diaconaal aan de slag. Ze ontdekken
dat de wereld groter is dan hun eigen leven, dat zij 
op veel plekken van betekenis kunnen zijn en hoe 
verrijkend dat is.
Het project geeft gemeenten handvatten voor hoe ze
jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden. 
De diaconie dankt u alvast hartelijk voor uw bijdrage. 

Diakonaal Nieuws
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Diakonaal Nieuws
Een tweede leven voor uw oude mobieltje,
toner of cartridge
Waarom weggooien wat nog van waarde is?
Heeft u oude mobieltjes, lege cartridges of oude
ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie.
Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie
toekomst geven. Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de
naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd.
Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje (zonder 
batterij), lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, post-
zegels, telefoonkaarten, brillen, gehoorapparaten (zonder batterij) en oud
geld in te leveren in de kerk. Inleverpunt is de “houten brievenbus” achter
in de kerk. De diaconie zorgt ervoor dat het bij het centrale punt van Kerk
In Actie komt.
Wat levert het op? 
In 2020 was de opbrengst € 22.125,90 (€ 16.191 via postzegels en ansicht-
kaarten, € 5.824,90 via mobieltjes en cartridges, € 110 via muntgeld en
divers). Met de opbrengt kunnen weer veel mensen ondersteund worden.
Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!
Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met een van de
diakenen of Janneke Eggink tel. nr. 0181 - 484664
U vindt ook meer informatie op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties of op
www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie. 

Actie van de commissie boeren en tuinders van Voorne-Putten
Deze commissie heeft de diaconieën van Rockanje, Tinte en Oostvoorne
benaderd om een lijst te maken van 80 plussers, en het aantal door te
geven. Zij zorgen dan voor planten, die dan door de diaconie in de week
voor Pasen bezorgd kunnen worden. Wij keken onze ogen uit, toen ze aan
de Burchtlaan bezorgd werden. Het waren er totaal 60 stuks. 
Hortensia’s, Roosjes, Orchideeën, Anthuriums en Chrysanten. De diaconie
met enkele vrijwilligers hebben ze weg gebracht. 
Dat werd door iedereen bijzonder gewaardeerd! Wat een mooi gebaar
kregen wij steeds te horen. Er zat ook een mooie kaart bij van de Boeren
en Tuinders, zoals te zien op de afbeelding. 
Wij kregen al een mail dat het wellicht volgend jaar een vervolg krijgt. 
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Via de diaconie van Rockanje is onze hartelijk dank bij de Boeren en
Tuinders terecht gekomen. Wij kijken dus uit naar volgend jaar Pasen 2022!

Joke Kruik 

Ook tijdens deze koude en donkere wintermaanden
blijven wij naar elkaar omkijken. 
Met dit kleine gebaar willen wij u wat kleur en vrolijkheid
geven en de lente alvast in uw huis brengen.

Deze plant wordt u aangeboden door 
de PR Commissie Boeren en Tuinders van Voorne Putten. 

Met hulp van diverse 
vrijwilligers hebben de 

diakenen in de week voor
Pasen narcisjes met een

Paasgroet van onze gemeente
rondgebracht naar de 

bewoners van de Leemgaarde
en ‘t Hart, de Jacobahof,

Herbergier en Bollaarshoeve.  
Ook onze thuiswonende

gemeenteleden van 85 jaar en
ouder ontvingen de feestelijke

bolgewasjes. 

Diakonaal Nieuws
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Opbrengst collectes maart 2021 
Deze maand zijn voor het eerst weer bijdragen ontvangen
zowel in de diensten als op de rekening van de diaconie. 
Doel                                                                      Bedrag
07 maart Voorjaarszending Colombia                €     123,09
14 maart Werelddiaconaat Indonesië                €     183,64
21 maart Binnenlands diaconaat Armoede       €     120,29
28 maart JOP                                                         €       88,89
Diaconie                                                                 €     157,67
Kerk                                                                         €     517,05
Pastoraat                                                                €     478,03

Totaalopbrengst maart                                        €  1.668,65

Hartelijk dank voor uw bijdragen. 

Bijdrage Missionair Diaconaal Aandeel (MOA) 2021 
Samen met dit kerkblad ontvangt u een brief van het College van
Diakenen en de Commissie Kerk in Actie van onze gemeente. Daarin wordt
u gevraagd ook dit jaar een bijdrage over te maken voor Kerk in Actie, het
missionaire en diaconale werk in binnen- en buitenland van de
Protestantse Kerk in Nederland. Van de totale opbrengst mag 25%
bestemd worden voor onze plaatselijke activiteiten, bijvoorbeeld een
gemeentemaaltijd. En we hopen natuurlijk dat die over niet al te lange tijd
weer georganiseerd kan worden. 

Vakanties met aandacht 
Diaconale vakanties 2021 
De vrijwilligers van het Vakantiebureau staan weer klaar om hun gasten
een heerlijke zorgeloze vakantie te bezorgen. Zij organiseren deze 
vakanties in opdracht en met financiële steun van de Protestantse Kerk in
Nederland. In de vakantieweken is iedereen van harte welkom. Zoals 
mensen die in het dagelijks leven zorg nodig hebben of in een sociaal 
isolement zitten. 
Mensen met een minimuminkomen, voor wie de prijs van een vakantie een

Diakonaal Nieuws
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bezwaar is, kunnen een korting uit hun vakantiefonds aanvragen. 
In de vakantiegids vindt u meer informatie hierover. 
U kunt de gids aanvragen per mail naar info@hetvakantiebureau.nl.
De diaconie heeft ook een exemplaar van de vakantiegids ter inzage.
Neem dan contact op met Joke Kruik, tel. 484530. 

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. 

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.

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



Jaarrekening 2020 van het college van diakenen 

Hieronder treft u de jaarrekening over 2020 van de diaconie aan met 
een korte toelichting. Indien u nadere toelichting wenst, kunt u contact 
opnemen met de voorzitter van de diaconie. 

Verkort Overzicht                          Jaarekening 2020     
College van Diakenen

                                                                      Begroting    Rekening  Rekening   
                                                                             2020           2020          2019   
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken                       3.000           2.590          4.401
Opbrengsten uit rente,
dividenden en beleggingen                                  140                  3             107
Opbrengsten levend geld                                  7.050           6.770          6.751
Door te zenden collecten en giften                   6.500           7.889          8.197
Totaal baten A                                                 16.690        17.252       19.456
Uitgaven en Kosten
Kosten overige niet-kerkelijke
eigendommen                                                        700              964             835
Kosten kerkdiensten en
kerkelijke activiteiten                                           1.600           1.404          2.894
Verplichtingen/bijdragen
aan andere organen                                          1.315           1.100          1.175
Kosten beheer, administratie
en archief                                                                970           1.245             895
Rentelasten/bankkosten                                        400              310             352
Diaconaal werk plaatselijk                                     500              500            500   
Diaconaal werk regionaal/landelijk                  2.000           1.000         3.148   
Diaconaal werk wereldwijd                                 1.250              987
Afdrachten door te zenden
collecten en giften                                              7.950           9.707          9.398
Totaal lasten A                                                 16.685        17.216       19.197

Operationeel resultaat (A)                                       5               35            259

Diakonaal Nieuws
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Incidentele baten en lasten
Incidentele baten                                                                                     75.154
Incidentele lasten                                                                    3.834
Incidentele baten en lasten (B)                                          -3.834       75.154

Resultaat verslagjaar (A+B)                                     5         -3.799       75.413

Ondanks dat er enkele maanden van 2020 geen of beperkt kerkbezoek
mogelijk was, is de opbrengst levend geld in 2020 per saldo ten opzichte
van 2019 vrijwel gelijk gebleven. Per saldo zijn de landelijke en wereldwijde
collecten ter doorzending in het boekjaar 2019 ten opzichte van het jaar
2019 met € 309,- (3,8%) gedaald. De kosten voor de kerkdiensten in 2020
waren € 1404,-. Vanwege het beperkte kerkbezoek en opschorten van 
kerkelijke activiteiten was dit een halvering ten opzichte van voorgaand
jaar. De kosten voor beheer zijn gestegen van € 895,- in 2019 naar € 1246,-
in 2020, door aanvullende abonnementen die zijn afgesloten voor het 
uitzenden van de kerkdiensten via het internet. 

In het boekjaar 2020 heeft er een herwaardering plaatsgevonden van de
pachtgronden voor een bedrag van - € 3.834. Dit is gedaan op basis van
waardering regionorm 2020 van de belastingdienst. Het boekjaar 2020
werd afgesloten met een voordelig resultaat van € 35,- 

Diakonaal Nieuws
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DE Zegeltjes sparen voor de
Voedselbank Brielle 
Beste mensen, 
We sparen weer verder voor pakken
koffie voor de voedselbank Brielle. 
Heeft u zegeltjes van de koffie of thee
die u zelf niet gebruikt, dan kunt u nu
mee gaan sparen met deze actie. Ook de zegeltjes van de AH koffie zijn
welkom. Voorlopig is deze actie tot nadere berichtgeving doorlopend. Van
harte bij u aanbevolen! Als u momenteel zegeltjes hebt liggen die u wilt
geven voor deze actie, maar niet in kerk komt; belt of mailt u dan aub dan
worden ze bij u opgehaald.
Alvast hartelijk bedankt namens de diaconie en het pastoraat!

Liesbeth van Wijnen, tel. 482826
pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl 

Diakonaal Nieuws
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Ledenadministratie 
Overleden 
Op 5-3-2021 dhr. J. Bisschop, Elisabethhof 75, geb. 1-5-1929 
Op 25-3-2021 mw. C. v.d. Horst-van der Meer, Kievitslaan 4, geb. 3-2-1934
Op 25-3-2021 dhr. M. Eegdeman, De Ruy 5, geb. 16-10-1931 
Op 8-4-2021 mw. A. Eegdeman-Polderman, De Ruy 5, geb. 16-12-1930 

Verhuisd 
Mw. J.W.H. Timmers, van Ligusterlaan 11 naar Patrijzenlaan 170A 
Dhr. en mw. Hamer, van Rialaan 25 naar Meeuwenlaan 1 

Vertrokken 
Dhr. W.S. Oorschot, van Gildenlaan 12 naar Rotterdam
Mw. S.M.C. Heij, van Maasweg 2 naar Den Bommel 

Bericht vanuit de kerkenraad
Onlangs heeft Jolanda Zwoverink gevraagd of ze vanwege persoonlijke
omstandigheden, o.a. verhuizingen en tijdelijk wonen in Wageningen, onbe-
taald verlof op mocht nemen. De kerkenraad heeft besloten dit verzoek te
honoreren. Jolanda neemt onbetaald verlof op tot 1 oktober 2021.
Door dit verlof schuift haar 12,5-jarig jubileum van haar aanstelling als
organist in Oostvoorne met 6 maanden op naar 1 januari 2022.
Ondertussen heeft de kerkenraad Aart Bergwerff bereid gevonden om
samen met Ron van Halen het organistenrooster de komende zes 
maanden in te vullen. Hetzij door zelf te spelen of door een andere organist
te vragen.

Vriendelijke groeten, Jan de Rijke

Dank 
Naar aanleiding van het ziekbed en overlijden van onze (schoon)vader 
Jo Bisschop ontvingen wij heel veel lieve reacties in de vorm van kaarten,
mailtjes, gesprekken, bloemen en niet te vergeten de voorbeden. Uw
belangstelling en medeleven deden en doen ons zeer goed. Wij willen een
ieder daarvoor hartelijk danken! 

Warme groet, 
Rob Bisschop en Irene Oskam

Allerhande Kerkelijk Nieuws
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Pastoraal team 

Predikant: ds. R. van Selm, tel. 77 00 40 / 06 4166 4516
Ouderling: Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26 / 06 29 18 44 74
Pastoraal werker: Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78 
Pastoraal werker: Els Groeneveldt, tel. 48 50 75 
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 
17 mei 2021 tot uiterlijk 22.00 uur voor het 
nummer dat in de week van 29 mei 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

Kringloopwinkel Het Vervolg is vanaf 
woensdag 7 april open op afspraak.

Als u 06 - 1984 7057 belt, kunt u een 
tijdslot van 1 uur afspreken ergens tussen 
10.00 en 16.00 uur om op woensdag 
te winkelen.

We wensen u veel sterkte en 
hopelijk tot ziens!

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


