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Reis naar het nieuwe jaar 

We gaan een nieuwe tijd betreden
Een reis, wég van het oude jaar.
Díe paden zijn al platgereden. 
Een nieuwe weg ligt voor ons klaar. 

Wat gaat er mee in de bagage?
Bedenk: zélfs een gebroken hart 
raakt onderhevig aan slijtage.
Maak ruimte voor een nieuwe start! 

Berg in de koffer maar vertrouwen; 
geloof en uitzicht, blijdschap, hoop. 
Moed, om de toekomst op te bouwen,
is in de winkel niet te koop! 

En brengt de weg oneffenheden; 
is er soms duisternis in zicht: 
God wil mét ons het pad betreden. 
Hij leidt je naar het volle Licht. 

God wil mét ons het pad betreden: 
Houd dus het oog op Hém gericht!

Jelly VerwaaI

�
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Oostvoorne

Zondag 16 januari
2e zondag na Epifanie
Top 2000 dienst (groen)
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie, Kerk, 
Prot. kerk JOP

Zondag 23 januari
3e zondag na Epifanie (groen)
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie, Kerk, 
PK Missionair werk

Zondag 30 januari
4e zondag na Epifanie (groen)
Dienst van Schrift en Tafel
Ds. R. van Selm
m.m.v. leden van de Cantorij
Collecte: Avondmaalsproject, Kerk, 
Pastoraat

Zondag 6 februari
5e zondag na Epifanie (groen)
Mw. M. Keijzerwaard
zondag Werelddiaconaat
Collecte: Diaconie, Kerk, 
KiA Werelddiaconaat

Zondag 13 februari
6e zondag na Epifanie (groen)
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie, Kerk,
KiA Noodhulp

Zondag 20 februari
7e zondag na Epifanie (groen)
Ds. R. 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.

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

Deze diensten zijn volgens het rooster, maar kunnen afwijken. Dit i.v.m. de
inachtneming van de maatregelen die genomen moeten worden door
Corona. U wordt via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden.
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Over wijze vrouwen en kokende mannen

“Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen,
mannen of vrouwen - u bent allen één in Christus Jezus”

(Galaten 3:28) 

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar preekte ik over de legende
van “de vierde wijze”, die met zijn geschenken nooit het kind van
Bethlehem bereikte, omdat hij zich onderweg alsmaar genoodzaakt
zag eerst goede werken te doen voor hij verder kon reizen. Tijdens
de overdenking kwamen een voor een drie andere wijzen aan in de
kerststal naast mij, en legden hun geschenken bij de kribbe: een
speeltje, billendoekjes, wascrème. Want dat zijn het soort cadeaus
die, volgens de cartoon waarvan ik na afloop vertelde, vrouwen 
zouden hebben meegenomen: praktische gebruiksartikelen voor
het kindje. Verder besteedde ik geen aandacht aan het feit dat de
wijzen dit keer werden uitgebeeld door vrouwen: Helma, Els en
Ingrid. 

Ik volgde een tijdje geleden een lezing over sekse- en rolpatronen,
waarbij we aan het denken werden gebracht over de manier 
waarop over mannen en vrouwen geschreven wordt in de Bijbel.
Dan gaat het over meer dan cartoons en het soort geschenken dat
wordt meegebracht. Het gaat vooral over gedrag, autoriteit en 
seksualiteit. Wat als we het denken in rolpatronen en hokjes eens los
zouden kunnen laten? Waar schuilt de bevrijdende kracht van de
Bijbelverhalen voor iedereen, vrouwen en mannen? We werden in
de bijeenkomst uitgedaagd om anders te kijken en te luisteren. Niet
om Bijbelteksten naar onze hand te zetten en erin te lezen wat er niet
staat, wel om open oren en open ogen te hebben voor de dingen
waar we soms jarenlang overheen lezen. Bij wijze van oefening
lazen we een tekst uit 1 Samuël. Het was leuk! 
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En zie, kort daarna mocht ik elders voorgaan en preekte over de
geboorte van Jacob en Ezau, en hoe Ezau ertoe werd overgehaald
zijn eerstgeboorterecht te verkopen aan Jacob. Ik houd erg van die
Genesisverhalen. Ze zitten zo vol drama, leven, belofte. Ze zijn altijd
weer nieuw. Ook nu. Want opeens viel het me op: hoe er in Genesis
25: 29 en 30 heel gewoontjes verteld wordt dat Jakob aan het koken
is. En ik dacht: ik geloof niet dat er van één andere man in het Oude
Testament zoiets geschreven wordt. Dat hij kookt. Als iemand toch
zo’n verhaal kent, hoor ik het graag! 
Nu kun je denken: wat doet het ertoe dat Jacob kookt? Daar gáát
dit verhaal toch helemaal niet om? Het is maar een detail! Dat is
zeker waar. Het gaat niet om wie er kookt. Maar het is wel zo dat er
in de loop van de geschiedenis, ook de theologische, een uitleg is
ontstaan waarin het er nu juist wél om gaat wie er kookt (en zorgt,
en dienstbaar is .... ), namelijk de vrouw. Volgens die uitleg is het
gedrag en de geaardheid van vrouwen en mannen vastgelegd
naar Bijbelse voorschriften. Of dat juist is, is de vraag. Dat het veel
verdriet en schade heeft aangericht, is géén vraag: dat staat vast. 

Van de linzensoep van Jacob via de wijze vrouwen in onze eigen
kerststal naar de bevrijdende woorden van Paulus (die overigens
elders ook nogal uitgesproken ideeën had over rolpatronen): 
in Christus vallen de verschillen weg. Of misschien moeten we 
het zo zeggen: in Christus krijgen we de ruimte om de verschillen 
te laten wegvallen. En in die ruimte, die heilige ruimte, mag ieder
bestaan voor Zijn aangezicht. Ongeacht nationaliteit, geslacht of
geaardheid. 

Ds. Marijke van Selm 
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Uit de pastorie 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zo zijn we aan dit nieuwe jaar begonnen.
Natuurlijk zijn we allemaal ontevreden over de maatregelen en de staat
van de beperkingen waarmee we het moeten uithouden. Maar daar-
tussendoor laveren we toch allemaal zo goed en zo kwaad als het gaat.
En welbeschouwd is er dan heel veel om dankbaar voor te zijn. Als u denkt:
dat heb ik haar eerder horen zeggen, dan heeft u gelijk. Ik zeg het vaak.
En soms zeg ik het ook tegen mezelf, om de moed erin te houden. Want
wie schiet er iets mee op als we met zijn allen alsmaar zeggen hoe 
verschrikkelijk het allemaal is?

Laten we dus vooral blijven benoemen waar we blij van worden. Wat ons
optilt, en bemoedigt. Het zijn soms zulke kleine dingen. Heeft u me dat ook
al vaker horen zeggen? Dat klopt óók! Maar het blijft even onverminderd
waar. Een vriendelijk woord. Een groet op straat. Een compliment (in plaats
van te zeggen wat er niét deugt). Vertellen wat er wél is, in plaats van wat
je mist. Echt, alle kleine beetjes helpen.

Ondertussen gaan we door met kerk-zijn, linksom of rechtsom. We doen
ons best de maatregelen steeds te vertalen naar passend beleid voor onze
gemeente. Het is niet altijd perfect zoals het gaat, dat weten we best. Maar
we doen ons best om in het Licht te blijven staan, en van daaruit te blijven
getuigen van de hoop die ons is. In het geloof dat liefde het woord is dat
al het andere zal overwinnen. Laat u het ons weten als u gedachten heeft
over hoe we het anders of beter kunnen doen, of als u behoefte heeft aan
(meer) contact? 

Dat we gezegend mogen zijn als gemeente van onze Heer Jezus Christus!

Ds. Marijke van Selm 

Pastoraal Nieuws
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2022-01 Visie op pastoraat - in een nieuw jasje van 1 A4 

Het evangelie roept ons op tot eenheid en verbondenheid in de naam van
Jezus. Zo zijn we als gemeente een spiegel van Christus. In die spiegel zien
we Zijn liefde, trouw, vergeving en heelheid. In die spiegel kijken we als we
spreken over pastoraat, dat wil zeggen: omzien naar elkaar. 
In onze gemeente weten we ons vanuit deze diepe overtuiging geroepen
tot omzien naar elkaar, in alle omstandigheden van het leven. We delen in
vreugde en verdriet, en blijven door alles heen bij elkaar horen en bij
elkaar betrokken. 

We maken onderscheid tussen pastoraat vanuit het pastorale team, en
onderling pastoraat. 

Het pastorale team: 
- Dit bestaat uit een klein team speciaal daarvoor aangewezen mensen.
Allen hebben de belofte van geheimhouding afgelegd. Zij zijn als het ware de
ogen en oren van de gemeente. Ze bezoeken nieuw ingekomen gemeente-
leden en jubilerenden, en geven aan elkaar en aan de predikant door
waar er zorgen zijn. Bovendien onderhouden ze, zoveel als mogelijk, in
onderling overleg actief contact met gemeenteleden. Waar nodig 
betrekken zij de predikant bij gemeenteleden, vragen of problemen.

Onderling pastoraat: 
- Waar we als gemeente een spiegel van Christus proberen te zijn, 

betekent dat ook dat we allemaal als gemeenteleden geroepen zijn om
naar elkaar om te zien en voor de ander te zorgen, ieder naar eigen 
vermogen en talenten. 

Pastoraal contact is een breed begrip. Het is alles tussen de eenvoudige
vraag “hoe gaat het met je” en samen bidden. Basis is de oprechte 
betrokkenheid bij elkaar als gemeente. Belangstelling voor de ander 
hebben kan iedereen. Bijbellezen of bidden is wellicht niet voor iedereen
weggelegd. Maar ook de ander vrede of zegen toewensen kan van grote
betekenis zijn. Zo kan pastoraat ook een beweging zijn waarin we met
elkaar kunnen groeien in geloof. 

Pastoraal Nieuws
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Pastoraal Nieuws
Hoe kunnen we, met geleidelijk minder actieve mensen in de kerk, toch 
voldoen aan dit ideaalbeeld van liefde en verbondenheid in Christus’
naam? 
-  Het is belangrijk dat ieders talent wordt benut. Iedereen, jong en oud,

kan met elkaar meeleven en belangstelling voor de ander hebben. 
-  Het is belangrijk om die verantwoordelijk van allen ook te communiceren

in de gemeente. We doen het niet alleen met elkaar, we zijn het met
elkaar. 

-  Het is belangrijk om oog te (blijven) hebben voor degenen die van 
zichzelf niet opvallen of bescheiden zijn. 

-  Het is belangrijk aandacht te (blijven) geven aan wat groeien kan en
geestkracht geeft, en er voor waken dat negatieve gebeurtenissen of
processen de volledige aandacht opeisen. 

Beste mensen, 
De leden van het pastoraal team hebben met elkaar gesproken over het
pastoraat in onze gemeente. Het team bestaat uit de predikant, twee 
pastoraal ouderlingen, twee pastoraal werkers en iemand speciaal voor
nieuw ingekomen gemeenteleden. 
Daarnaast zijn er drie dames die enkele gemeenteleden in de
Leemgaarde een bezoekje brengen tijdens of na hun verjaardag. 
Het pastoraal team werkt fijn samen, helaas constateren wij iedere keer
weer dat er meer, soms heel veel meer, aandacht nodig is voor u als
gemeentelid. We vinden het jammer dat we soms pas achteraf horen dat
iemand graag contact had willen hebben met één van ons. Bel ons,
graag zelfs.
En kijk als gemeentelid om naar iemand anders. Dat wordt vaak al
gedaan, en dat is heel fijn. Onderling pastoraat is de hoeksteen van de
gemeente. 
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan horen we die graag. 

Een hartelijke groet namens de leden van het pastoraal team,

Liesbeth van Wijnen 
06 2918 4474 of 0181 - 482826
pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl 
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Rond de Kerkdiensten
De kerstwandeling die erg kort werd
Corona heeft al veel plannen in het water doen vallen, dat geeft 
echter niet, want er wordt zo een beroep gedaan op onze flexibiliteit en 
creativiteit. 
Dit jaar zijn we vroeg begonnen met het plannen, verzinnen en het 
enthousiasmeren van mensen om een lichtende kerstbijdrage te leveren
aan de kerstwandeling van 24 december jl. 
Van een aantal mensen hebben we positieve reacties mogen ontvangen,
bij sommigen wordt er nog overlegd. Dat laatste komt goed uit! Er is nu een
heel jaar om een kerstgerelateerde bijdrage te verzinnen, te oefenen en
uiteindelijk in 2022 op kerstavond ten uitvoer te brengen. 
Ten slotte is driemaal scheepsrecht, kerstavond 2022 gaan we wel met
elkaar door het Mildenburgbos. Hou er nu maar vast rekening mee, ook
dan hebben we héééél veel potjes nodig, dus vanaf november mag u
gaan sparen. 
Nu lijkt het misschien alsof alle pijlen gericht zijn op het nieuwe jaar. Nieuw
jaar, nieuwe kansen zult u denken, maar de kansen van dit jaar hebben
we niet laten liggen. Veel enthousiastelingen hebben meegeholpen om
een pad van licht rond de kerk te maken. Allereerst zijn er in twee weken
tijd veel potjes bij de pastorie afgeleverd. Uit “Het Vervolg” en uit Rockanje
hebben we versiering, verlichting, huisjes, kaarsen en beelden kunnen
gebruiken, waardoor we een prachtig verlichtte kersttafel hadden en de
kraam, waar een kerstwens geschreven en in de boom gehangen kon 
worden, ook mooi verlicht en uitnodigend was. De kaarsen waarmee u
symbolisch het licht mee naar huis kon nemen hebben gretig aftrek gevonden.
Al met al is een rondje kerk een stuk korter dan een rondje Mildenburgbos
en is het rondje kerk verspreid over een paar dagen, we kunnen terug 
kijken op een korte maar in alle opzichten lichte wandeling!

Namens de werkgroep kerstwandeling,
Els Groeneveldt 

De fotocollage kerstfilm
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Onder
dat motto bedachten, organiseerden, filmden en monteerden we in een
paar dagen tijd een kerstfilm waaraan veel kinderen uit onze gemeente
meewerkten. Het was een magisch avontuur, dat groeide terwijl we ermee
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Rond de Kerkdiensten
bezig waren. Een avontuur waar we allemaal, de kinderen en de makers,
van genoten hebben en waar we met de hele gemeente trots op zijn. Dit
is van ons! Een kerst om nooit te vergeten. 
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Rond de Kerkdiensten

Kerstactie 2021 van de kinderkerk
Op maandag 3 januari j.1. zijn de cadeautjes, die neergelegd waren bij
de kribbe in de stal in de kerk, overhandigd
aan de dames van “de Moeders van
Oostvoorne”. Floor, Eefje en Teun van de 
kinderkerk mochten de vele geschenken
doorgeven. Hartelijk dank daarvoor. Alles
krijgt een goede bestemming. Weer een
mooie actie van de kinderkerk.
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Diakonaal Nieuws
Van oud naar nieuw 
We hebben inmiddels het oude jaar weer ingewisseld voor een nieuw jaar,
met nieuwe hoop, nieuwe kansen en nieuwe verwachtingen. En met een
nieuw Avondmaalsproject! Dit jaar was weer een landelijk of lokaal doel
aan de beurt en de diaconie heeft gekozen voor Stichting Vrienden van
ziekenhuis Dirksland. 

De meesten van u zullen ooit wel eens te maken gehad hebben met het
Van Weel-Bethesda ziekenhuis in Dirksland, zoals het officieel heet; als het
niet voor u zelf was, dan wel bij een bezoek aan een familielid of bekende
die daar verpleegd werd. De Stichting Vrienden van ziekenhuis Dirksland
heeft als doel het ziekenhuis te helpen aan extra voorzieningen die niet uit
het normale ziekenhuisbudget betaald kunnen worden en die bijdragen
aan de zorg, diagnostiek en behandeling van de patiënten. 

Zo werden door de stichting in juni van het afgelopen jaar vier Virtual
Reality brillen overhandigd, bestemd voor de Intensive Care en de
Kinderafdeling. Uit onderzoek blijkt, dat het gebruik van zo’n VR bril ervoor
zorgt dat patiënten, jong en oud, minder pijn en angst ervaren tijdens hun
behandeling en opname. Het nieuwe project waarvoor de stichting geld
bijeen wil brengen, is de aanschaf van een EBUS bronchoscoop voor
diagnose van longkanker. Het zal met name voor de patiënten veel 
opleveren. Zij hoeven dan niet voor dit onderzoek naar een ander 
ziekenhuis toe. Daarnaast kan het ook nog eens zorgen dat onderzoeken
(bronchoscopie en EBUS bronchoscopie) niet dubbel uitgevoerd worden. 
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Diakonaal Nieuws
Op 30 januari a.s. zal voor het eerst voor dit nieuwe Avondmaalsproject
gecollecteerd worden. Maar voor het zover is, zal in de dienst op 23 januari
de opbrengst van het Avondmaalsproject van 2021 bekend gemaakt en
overhandigd worden aan Stichting Old Tafo, bestemd voor de school in de
wijk Mamponteng van de stad Kumasi in Ghana. U heeft met elkaar weer
een mooi bedrag bijeengebracht, waarmee kinderen door zorg en 
scholing een kans geboden kan worden op een beter bestaan. 

Opbrengst collectes november 2021       
Doel                                                                               Bedrag
07 november PKN Pastoraat                                         €     130,88   
14 november KiA Zending Guatemala                        €     137,13   
21 november Werelddiaconaat Moldavië                   €     185,17   
28 november St. Old Tafo                                              €     188,11   
Diaconie                                                                          €     191,88   
Kerk                                                                                  €     432,39   
Pastoraat                                                                         €       97,88

Totaal collectes november 2021                                   €  1.363,44   

In de Leemgaarde is € 42,55 gecollecteerd voor kerk en Old Tafo.       
Dit bedrag is in bovenstaand overzicht opgenomen.       

Opbrengst collectes december 2021       
Doel                                                                               Bedrag   
05 december KiA Zending Rwanda                             €     123,58   
12 december KiA Binnenlands diaconaat                  €     132,25   
19 december J.O.P.                                                       €       98,75   
24 - 26 december Kinderen in de Knel Griekenland  €     740,62   
31 december Oudejaarscollecte                                 €       59,25   
Diaconie (inclusief giften)                                             €  2.046,73   
Kerk                                                                                  €     343,48   
Pastoraat                                                                         €       10,00

Totaal collectes december 2021                                  €  3.554,66   

Hartelijk dank voor uw bijdragen!
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Diakonaal Nieuws
In de eerste periode van het nieuwejaar collecteren we voor de
volgende projecten: 
Zondag 16 januari
Collecte Protestantse Kerk - Jong Protestant.
Interactief aan de slag met de Bijbel.
Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel 
Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag,
een interactiefbijbelspel van de Jong Protestantse
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De
groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie
en staan online met elkaar in verbinding. Bij
Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en vaak
ook diaconale thema’s centraal. Jongeren gaan
zo op een ongedwongen manier met geloofs-
onderwerpen aan de slag.

Zondag 23 januari
Collecte Protestantse Kerk - Missionair werk Kerk in, van en voor het dorp

In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke 
rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maat-
schappelijk en cultureel.
De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse
Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar
zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen
opdoen en elkaar kunnen inspireren en 
motiveren om kerk in, van en voor het dorp te
zijn.
Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw)
verbindingen gelegd met hun buurt. Door
samen te werken met anderen kan ook een 
kleine groep van betekenis zijn.

Zondag 30 januari collecteren we voor de eerste keer voor het nieuwe
Avondmaalsproject: Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland. 
Het doel van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland is het 
ziekenhuis te helpen aan extra voorzieningen die niet uit het normale 
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Diakonaal Nieuws
ziekenhuisbudget kunnen worden betaald.
Deze Stichting beoogt het welzijn van alle patiënten door het ondersteunen
van het “medisch bedrijf in het ziekenhuis in ruime zin”. De mensen moeten
zich zo veel mogelijk thuis kunnen voelen in hun eigen ziekenhuis. Met de
ondersteuning van de Stichting kunnen die extra’s die daarvoor nodig zijn
gerealiseerd worden. Hoofdlijn van dit beleid is dat de bijdragen direct ten
goede moeten komen aan (groepen) patiënten van het ziekenhuis
Dirksland en in het bijzonder aan de zorg voor patiënten. Voor veel mensen
uit Oostvoorne is het Van WeelBethesdaziekenhuis in Dirksland het zieken-
huis. In deze tijd waarin veel gevraagd wordt van de zorg willen we graag
ons steentje bijdragen.

Zondag 6 februari
Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat in Oeganda 
Goed boeren in een lastig klimaat. Klimaat-
verandering zorgt in het noorden van Oeganda
voor steeds meer droogte én overstromingen.
Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel
te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk
steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het
bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op
demonstratievelden. Daar leren ze hoe 
je met droogtebestendige zaden en hout- 

besparende ovens, door
bomen te planten en
oogst goed op te slaan
beter bestand bent
tegen het klimaat. De
boeren geven hun 
kennis weer door aan
anderen.
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Diakonaal Nieuws
Zondag 13 februari
Collecte Kerk in Actie - Noodhulp Nepal.
Meer werkgelegenheid voor jongeren. Omdat de
werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren
naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de
arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen
laag. Door de coronapandemie moesten veel van
deze arbeidsmigranten terugkeren.
Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werk-
gelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een
menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren
krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching.
Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers. 

Opbrengst Missionair en Diaconaal Aandeel 2021 
Halverwege het jaar doet de diaconie gewoonlijk een verzoek aan u om
een bijdrage voor het werk van Kerk in actie. De kerk heeft een opdracht
en roeping in deze wereld. In het (wereld) diaconaat zien we om naar hen
die geen helper hebben en komen we op voor recht en gerechtigheid.
Namens de plaatselijke gemeenten vinden er allerlei activiteiten op 
missionair en diaconaal gebied plaats, in Nederland en wereldwijd. De
Samen op Weg-kerken voeren dat uit onder de naam Kerk in actie. Voor
dit werk zijn betrokkenheid en bijdragen vanuit de plaatselijke gemeenten
hard nodig. Jaarlijks wordt er daarom een bijdrage gevraagd voor Kerk in
actie, voor zending, werelddiaconaat, diaconaat en missionair werk in
Nederland. Die bijdrage heet het missionair en diaconaal aandeel (MDA). 
Van de totale opbrengst in Oostvoorne mag 25% bestemd worden voor
onze plaatselijke activiteiten. In 2021 heeft u met elkaar € 2478,- bijeen-
gebracht voor Kerk in actie. Hiervoor onze hartelijke dank. 

Namens de diaconie, Liesanne de Rijke, Administrateur 

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

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 

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: NL28 RABO 0350 2528 74 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. Houdt u er wel rekening
mee dat het geschreven betalingsbewijs door de belastingdienst niet
meer wordt geaccepteerd als officieel betalingsdocument.
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.



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 opbrengst 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. 

2022 
Kerkbalans is een jaarlijkse actie waarin 
vijf Nederlandse kerkgenootschappen hun
leden oproepen een financiële bijdrage te
leveren ten bate van het behoud van hun
plaatselijke kerk, parochie of gemeente. 
Voor iedereen heeft de kerk een eigen
betekenis. Voor de een is het dat markante
gebouw in het dorp, voor de ander een gemeenschap van gelovigen.
Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt.
Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan
te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. 
De erediensten, de koffie, de verwarming, maar ook het personeel en 
missionaire en maatschappelijke projecten, het zijn kosten die gemaakt
worden om de kerkdeuren open te houden.
De kerk krijgt geen subsidie en daarom is er de Actie Kerkbalans.

Het thema van 2022 is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. 
Iedere pastorale eenheid vanaf 21 jaar wordt tussen 15 en 29 januari, via
e-mail of brief, om een financiële bijdrage gevraagd. 
In verband met onze begroting vragen wij u de toezeggingsbrief na 
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invulling zo spoedig mogelijk te retourneren.
Namens het colege van kerkrentmeesters bij voorbaat dank voor uw 
bijdrage.

Peter Eggink, bijdrage administrateur
ba@kerkoostvoorne.nl, tel. 484664

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 doorlo-
pend. Van harte bij u aanbevolen! Als u
momenteel zegeltjes hebt liggen die u wilt
geven voor deze actie, maar niet in kerk komt, bel of mail dan a.u.b. dan
worden ze bij u opgehaald. Alvast hartelijk bedankt namens de diaconie
en het pastoraat!

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

Ingeschreven 
Mw. W.M. Dogterom- de Gruijter, Patrijzenlaan 50
Dhr. en mw. Hemminga, Ridderlaan 4 
Mw. D.A.M. van den Berg, Weth. van der Veldenweg 22, Numansdorp 

Gedoopt 
Op 25-12-2021 mw. W.M. Dogterom- de Gruijter 

Overleden 
Op 5-12-2021 dhr. J. van Reek, Burg Letteweg 7, geb. 13-10-1943 
Op 31-12-2021 mw. J.W. Bergwerff- Westdijk, Slagveld 37, Brielle 

(tot voor kort Patrijzenlaan 22) 
Verhuisd 
Dhr. K.J.A. Varekamp, van Kloosterraderplein 196 
naar Clarastraat 4B Kerkrade 
Fam. C. Blok, van Voorweg 49 naar Patrijzenlaan 160 
Dhr. G. Roelofsen, van De Ruy 1 naar De Ruy 5 
Mw. J.H.M. Eggink, van Gravenlaan 16 naar Iepenblad 10 

Vertrokken 
Dhr. D. van der Kaaij, van Aelbrechtsweg 7 naar Rotterdam 

Gezocht...... Bezorger
Wij zijn op zoek naar een bezorger van ons kerkblad in
de omgeving van de Meeuwenlaan, IJsvogellaan,
Valkenlaan, etc. 
Het gaat om een twintigtal adressen. 
Ruim een week voor de uiterste bezorgdatum wordt het
kerkblad onder de bezorgers verspreid en binnen die
week moet de bezorging plaatsvinden. De tijdsduur

om de bladen te bezorgen is ca 20-30 minuten. Het kerkblad 
verschijnt 10 x per jaargang. 
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Bij eventuele verhindering zal door de bezorgcoördinator voor vervanging
worden gezorgd. 
Wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met Herman Oosterman (0181 482019 of per email:
bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl
Ik zie met belangstelling uw reactie tegemoet. 

Herman Oosterman 

December 2021

Een verhaal om heel hartelijk dank u wel te zeggen:

In december kreeg een statushouder in Brielle een woning aangeboden.
Helaas is het bij het COA zo druk dat niemand hem kon helpen de juiste
papieren te verzamelen met als gevolg dat het vluchtelingenwerk niet lukte
een uitkering aan te vragen en nog triester: ook zijn lening voor de 
inrichting van de woning kon niet worden toegekend door ontbrekende
papieren. 

Toen hij het asielzoekerscentrum moest verlaten kende het COA geen 
pardon en moest hij naar de lege woning in Brielle vertrekken. Een lucht-
bed en een waterkoker was al wat hij bij zich had. Bovendien was hij
behoorlijk uitgeput en voelde zich ziek. Wat een bureaucratisch welkom!
Maar wat hartverwarmend dat de vrijwilligers naar Oostvoorne mochten
komen om spullen uit te zoeken voor de woning. 

Dat bracht de vrijwillige begeleiders bij Het Vervolg in Oostvoorne. Een bed,
matras, tafel, stoelen, gasstel, potten en pannen voor een schappelijke
prijs! En dezelfde avond nog afgeleverd, gemonteerd en aangesloten door
Jan Gorzeman en Bart van der Reijden.

Als grote verassing brachten ze ook nog een lamp mee, zo werd het tegen
de tijd van kerst heel erg licht in de woning, in het hart van de statushouder
en de vrijwilligers van vluchtelingenwerk.

Heel erg bedankt hiervoor!
Vluchtelingenwerk Brielle, Pietje Wildenboer (Teamleider)
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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 / 06 29 18 44 74
Pastoraal werker: Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78 
Pastoraal werker: Els Groeneveldt, tel. 48 50 75 
Pastoraal ouderling: 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 
7 februari 2022 tot uiterlijk 22.00 uur voor het 
nummer dat in de week van 19 februari 2022 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  - 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                        Tel. 41 67 51
                                                                      3232 AK  Brielle                                  06 - 5367 9265
Voorzitter kerkenraad/scriba:
J.M. de Rijke                                                 Duinlaan 2A, 3233 EC                          Tel. 77 48 70
voorzitter@kerkoostvoorne.nl                                                                                                           
Notulist:
M. Wapenaar                                               Langeweg 28,                            Tel. 06 - 4215 2131
                                                                      3235 CL  Rockanje
Waarnemend
Voorzitter Kerkrentmeesters:
B.K. van der Reijden                                    Zandweg 55, 3233 ES                           Tel. 48 22 59
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
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