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Dementie

Ik moet naar huis
maar de deuren zijn gesloten.
Ik heb geen sleutel,
moet ik er harder tegen aan stoten?

Ik moet naar huis,
maar ze zeggen dat ik hier woon.
Kom maar, u bent wat in de war,
ik vraag “Waar is mijn zoon?”

Ik moet naar huis,
de lichten gaan al aan.
Kom maar, wij brengen u naar bed,
ik kijk haar niet begrijpend aan.

Maar ik moet naar huis
en de deuren blijven dicht!
De zuster trekt mij tegen zich aan
En ik? Ik kijk hoopvol naar haar gezicht.

U hoeft niet naar huis,
daar is alles geregeld, ze weten ervan.
U slaapt vannacht bij ons,
ik geloof haar... omdat ik niet anders kan.

Maar morgen.. moet ik naar huis.

Tineke Boer-Sander

�
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Oostvoorne

Zondag 12 december
3e zondag van Advent (paars)
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie, Kerk, 
KiA Binnenlands diaconaat

Zondag 19 december
4e zondag van Advent (paars)
Mw. B. Broeren
Collecte: Diaconie, Kerk, 
Prot. kerk JOP

Vrijdag 24 december
wandeling Kerstavond 19.30 uur?
Ds. H. Perfors en Ds. R. van Selm 

Zaterdag 25 december 
1e Kerstdag (wit)
Ds. R. van Selm
Collecte: Kinderen in de Knel KiA

Zondag 26 december
2e Kerstdag (wit)
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Vrijdag 31 december
Oudejaarsvesper 19.30 uur
Ds. R. Selm
Oudejaarscollecte

Zondag 2 januari
Nieuwsjaarsontmoeting (wit)
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Zondag 9 januari
Epifanie (wit)
Ds. H. Perfors
Collecte: Diaconie, Kerk, 
Prot. kerk ondersteunen gemeente

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

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.
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“Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart”
(Matteus 11: 29)

In Bethlehem bevindt zich een enorm complex dat bekend
staat onder de naam ‘Geboortekerk’. Het is een conglomeraat 
van gebouwen die door de eeuwen heen zijn opgericht op de 
plaats waar Jezus zou zijn geboren, dat wordt beheerd door 
monniken uit verschillende tradities: Rooms-katholiek, Armeens-
Apostolisch en Grieks-orthodox. 
Alles aan deze plek ademt tegenstrijdigheid. Die enorme kerk vol
pracht en praal, waar het kind geëerd wordt dat in zulke armoedige
omstandigheden ter wereld kwam. Het afdalen naar de crypte, op
trappen die dagelijks vol staan (stonden, in pre-coronatijd) met
drommen pelgrims, die zich letterlijk massaal over de wieg buigen.
De monniken als hoeders van de heiligheid van deze plaats, die op
sommige momenten onderling zóveel ruzie maken dat de politie
eraan te pas moet komen. “Komt laten wij aanbidden”, het wordt in
deze context bijna blasfemisch ..... 

En toch. Ooit was het puur. Net zoals het Kind puur was, en zijn staat
nederig, maar dan écht. Ooit was er de eerbied waarmee stenen
muren werden opgetrokken om deze nederige plaats te hoeden
voor de blasfemie, om er de heiligheid te bewaren en de stilte. Ooit
was er de ontroering van het afdalen naar beneden, naar die crypte,
diep onder de grond. En elke monnik ooit begon aan zijn monniken-
leven uit eerbied en verlangen naar zuiverheid. Wat is er toch
gebeurd, dat we in zwetende drommen boven een wieg zijn gaan
hangen, en als heiligen onderling vetes laten groeien en ze nog 
uitvechten ook? Waarom zijn we “komt laten wij aanbidden” 
eigenlijk zo hárd gaan zingen? Is dat jubelen, of moeten we iets
overstemmen? 

Kom eens echt binnen, in de Geboortekerk. En daal af. Daal die
trappen af, naar diep onder de grond. Er is nu niemand, het is 
coronatijd, en dat komt goed uit. Ga alleen, naar beneden, en als
je beneden bent, dan moet je ook nog op je knieën. Vergeet het
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goud en de wierook om je heen. Vergeet de tegenstrijdigheid die
overal en altijd is. Raak die stip aan, en voel dat alles eerbied is.
Word eerbiedig. Word eerbied. Voor het Kind dat in het donker
begon met het licht. Voor het Kind dat met niets is gekomen en het
goud cadeau kreeg. Voor het Kind dat zo klein is, dat je moet 
knielen om het aan te kunnen raken. Voor de Man die groot werd
met kleine woorden, en die alleen te horen is als je zelf je mond
houdt. leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart.

Ds. Marijke van Selm 
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Uit de pastorie 
December 2021. We mogen weer nieuwe talenten en mogelijkheden
onderzoeken in deze bijzondere tijd.
Want binnen de perken, ik haal die mooie dichtregel nog maar eens van
stal, zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten. Laten we ze
maar gewoon benutten. En dankbaar zijn voor alles wat we kunnen en
hebben. Ruimte. lucht. Elkaar. 
En binnen de perken die ons gesteld zijn, kunnen we van dat alles volop
gebruik maken, dankzij de fijne plek waar we wonen, en de gemeente
waar we deel van zijn. We kunnen elkaar verrassen met een kaartje, of een
kleine attentie. Ook mensen die we niet zo goed kennen. Stuur bijvoor-
beeld eens iets naar iemand van het namenlijstje met jarigen dat tegen-
woordig op de Nieuwsbrief staat. Aan een adres helpen wij, van het 
pastorale team, u graag. En vraag ons ook gerust of wij soms iemand
weten voor een kerstgroet! Of laat
u inspireren door de groeten die
op zondag aan het eind van de
dienst worden gedaan, en stuur er
een eigen kaartje achteraan. Nou
ja, al die hele kleine dingen, 
die zoveel kunnen betekenen.
Iedereen die ooit weleens zomaar
eens aandacht uit onverwachte
hoek heeft ontvangen, weet hoe
dat voelt. 

Dat is het voor nu, eigenlijk. Er is veel wat weer even moet wachten 
op andere tijden. Er is ook veel wat doorgaat. De zondagse dienst, het 
doordeweekse bij-elkaar-horen, en vooral: het bidden.
En ondertussen leert deze pandemie ons een les in traagheid, zoals filosoof
Robert van Putten recent in Trouw betoogde. Een les in traagheid, die ons
allemaal tot zegen kan zijn. Als we maar willen zien, dat binnen de perken
van deze tijd de mogelijkheden onbeperkt zijn.
Ik wens ons allemaal een gezegende, verrassende en verraste Adventstijd
en kerstdagen. 

Ds. Marijke van Selm 

Pastoraal Nieuws
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Uit: het dagboek van Arie Bergwerff 
Vrijdag, 26 november 2021 
En dan is dit een ingrijpende dag in ons leven. Vandaag gaan we na bijna
68 jaar huwelijk apart wonen. 
Ko gaat voorgoed in het Catherina Gasthuis in Brielle wonen en mijn enige
grote wens is, dat zij het daar naar haar zin zal hebben! Hoe het leven voor
ons verder zal verlopen? De toekomst zal het leren. Maar we mogen toch
ook een beetje vertrouwen hebben. Hoewel ook de hemel een beetje
meehuilt... (het is een regenachtige dag). 

Met een warme groet, 
Ko & Arie 

Bijeenkomst kerkenraad in koepel Zeeburg 
Zoals in het vorig kerkblad
gemeld zijn we als PGO
gestart met een coaching
traject met Marloes
Meijer. De eerste bijeen-
komst was op 3 november
met de kerkenraad 
uitgebreid met de buiten-
gewone ambtsdragers in
een inspirerende omge-
ving: koepel Zeeburg. Het
bleek dat we de eerste
huurders waren na de
overname van de koepel door hotel Van Marion en we werden verrast met
versgebakken koek bij de koffie. 

We begonnen met het uitwisselen van onze ideeën n.a.v. diverse
Bijbelteksten. In een open gesprek geleid door Marloes zijn we daarna 
dieper ingegaan op de vraag wat het inhoudt om een open en gastvrije
gemeente en kerk te zijn, nu en in de toekomst. Daar kwamen al mooie
dingen uit, zoals: 

Open: 
-  Soms letterlijk open (zoals op zaterdag)

Pastoraal Nieuws
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Pastoraal Nieuws
-  Een plek waar iedereen zich thuis voelt
-  Verschil mag er zijn 
-  Niemand uitsluiten (bv. regenboogvlag laten wapperen op

Coming-Outdag).

Gastvrij: 
-  Zorgzaam, we kijken naar elkaar om en spreken elkaar aan
-  Een veilige plek (ook als het corona virus rondwaart)
-  Gezellig, zoals tijdens de inloopochtend en met koffiedrinken 

Kerk: 
-  Kerk zijn is meer dan de zondagse dienst 
-  We zijn een christelijke gemeenschap, verbonden door de

Heilige Geest 
-  We zijn met elkaar onderweg met God en streven naar een

rechtvaardigere wereld, waar respect is voor elkaar en de
natuur 

Voor de toekomst wilden we de vragen die er zijn niet invullen voor een
ander (NIVEA) en daarom gaan we gemeenteleden vragen om deel te
nemen aan een meedenkgroep van 6 tot 10 personen, die dan in gesprek
met Marloes kunnen gaan en aan kunnen geven wat voor hen belangrijk
is in de toekomst. Het zal duidelijk zijn dat we graag zouden zien dat behalve
trouwe kerkgangers op leeftijd ook jongeren, twintigers en jonge ouders
hieraan mee willen doen. Marloes spoorde ons aan om hier ook om
iemand voor te vragen die in het verleden actief was maar nu niet meer.
Waarom is hij of zij afgehaakt en wat kunnen we daarvan leren? 
In december volgt nog een sessie met de kerkenraad. Begin volgend jaar
zal er ook een gemeenteavond volgen, waar we verder met elkaar in
gesprek zullen gaan al dromend over de toekomst op zoek naar geloof en
geestkracht. Hierover later meer. 

met vriendelijke groeten, 

Jan de Rijke
Duinlaan 2a, 3233 EC Oostvoorne 
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Rond de Kerkdiensten
Donatie Gered Gereedschap 

De titel van dit stukje
had ook kunnen zijn:
“Hoe je door zwerfvuil op
te rapen op het strand in
Oostvoorne iemand in
Afrika kan helpen tim-
merman te worden”.
Dit klinkt onwaarschijnlijk,
maar de kinderen van
de kinderkerk van de
PGO hebben laten zien
hoe dit kan. In septem-
ber van dit jaar hebben
ze namelijk zwerfvuil
opgeraapt op het strand
en in de duinen.

Daarvan hebben ze prachtige kunstwerken gemaakt, die na de kerkdienst
geveild zijn. Deze waren zo mooi gemaakt, dat deze veiling maar liefst 
€ 455,- opbracht. Afgelopen zondag in de najaarszendingsdienst is dit
bedrag symbolisch overhandigd aan de heren Evert Burgers en Harry
Hendriksen. Zij vertegenwoordigen de in Oostvoorne gevestigde werk-
plaats van de Stichting Gered Gereedschap. 

Ze waren zeer verrast door de hoogte van het bedrag en gaven aan er
heel blij mee te zijn. Ze legden uit dat hun stichting afgedankt gereed-
schap inzamelt, met name handgereedschap. Dit wordt vervolgens 
opgeknapt en voor verschillende beroepen wordt dan een set gereed-
schap samengesteld. Bijvoorbeeld de zaag die ze van de kinderen kregen,
gaan ze oppoetsen en slijpen. Samen met ander timmergereedschap
wordt hij dan opgestuurd naar Tanzania, Uganda of Ghana. Een jongere
aldaar wordt met behulp van dit gereedschap opgeleid tot timmerman en
kan zo zelf een inkomen verdienen. Een prachtig verhaal, waar we met zijn
allen een voorbeeld aan kunnen nemen. 



10

Diakonaal Nieuws
Opbrengst collectes oktober 2021 
Doel                                                                 Bedrag
03 oktober Kerk en Israël                                 €       118,26
10 oktober Zending Syrië                                €       157,17
17 oktober Werelddiaconaat Kameroen       €       142,50
24 oktober Voedselbank                                 €       468,75
31 oktober St. Old Tafo                                    €       203,23
Diaconie                                                           €      325,96
Kerk                                                                   €       543,29
Pastoraat                                                           €       204,65

Totaal collectes oktober 2021                         €    2.163,81

Door de Tienerkerk is € 66,45 voor het Wereld Natuur Fonds bijeengebracht. 
De diaconie heeft dit bedrag aangevuld, zodat € 100,- kon worden over-
gemaakt naar het WNF. 
In de Leemgaarde is € 85,25 gecollecteerd voor kerk en Old Tafo. Dit
bedrag is in bovenstaand overzicht opgenomen. 
Hartelijk dank voor uw bijdragen! 

In de komende periode collecteren we voor de volgende
projecten: 
Zondag 12 december. Adventscollecte Kerk in Actie.
Binnenlands diaconaat.
Een stabiel thuis voor kinderen. In Nederland zijn
ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze
maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De
Glind, een klein dorpje in het midden van
Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseer-
de en kwetsbare kinderen wonen en werken aan
hun toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men
sterk in de helende kracht van een stabiel gezins-
leven. Verspreid over het verder heel gewone
dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen
een veilig thuis vinden. 
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Diakonaal Nieuws
Zondag 19 december. Adventscollecte Protestantse Kerk, Jong Protestant. 

Jongeren doorleven het verhaal van Kerst. Elk jaar
doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld
over zo’n zeshonderd plaatselijke groepen, mee
aan de Kerst-Challenge, een spel van Jong
Protestant, de jeugdwerk-organisatie van de
Protestantse Kerk. In de KerstChallenge kruipen de
jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit
het Oosten of de herders. Zo ervaren ze het bijzon-
dere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze
waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare
mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede
mogelijk maakt. 

Kerst 2021: Geef licht. Tijdens de Kerstwandeling en
zaterdag 25 december is de kerstcollecte bestemd
voor Kerk in Actie, Kinderen in de knel. Een gammele
tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte.

Onveiligheid. Gebrek aan
schoon drinkwater, medicijnen,
sanitaire voorzieningen. Maar
misschien wel het ergste van
alles: de uitzichtloosheid, het
jarenlange, onzekere wachten.
Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen 
in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij 
gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in
actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingen-
kinderen in Griekenland. 

Zondag 26 december is de collecte voor onze eigen kerk, diaconie en 
pastoraat. 

Tijdens de oudejaarsvesper is er de oudejaarscollecte. 

Zondag 2 januari 2022: Nieuwjaarsontmoeting, collecte voor diaconie,
kerk en pastoraat. 
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Diakonaal Nieuws
Zondag 9 januari 2022. Collecte Protestantse Kerk.
Ondersteuning gemeenten. Toerusting voor 
werkers in de kerk. De grootste vrijwilligers-
organisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel
genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn
tienduizenden mensen actief: van missionair 
werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugd-
werkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het
is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag
gaan.
Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk 
vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot
en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en 
vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. 

Begroting Diaconie 2022 
Hieronder treft u de begroting aan van de diaconie voor 2022. 
De begroting 2022 is grotendeels gebaseerd op de rekening 2020. Er zijn
geen grote wijzigingen voorzien.
De kosten van kerkdiensten zullen iets stijgen nu er meer kerkbezoek mogelijk
is. De kosten van beheer zijn hoger dan in 2020 i.v.m. de hogere kosten
voor het uitzenden van de diensten. 

                                                                 Begroting    Begroting   Rekening   
                                                                 2022            2021           2020   
Opbrengsten en Baten         
Opbrengsten onroerende zaken                     2.500           3.500           2.590   
Opbrengsten uit rente, dividenden
en beleggingen                                                        0              100                  3   
Opbrengsten levend geld                                6.800           6.000           6.770   
Door te zenden collecten en giften                 8.000           5.900           7.888   
Totaal baten                                                  17.300         15.500        17.252   

Uitgaven en Kosten         
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen
en inventarissen                                                   950              850              964   
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Diakonaal Nieuws
Kosten kerkdiensten en
kerkelijke activiteiten                                         1.800             2.00           1.404   
Verplichtingen/bijdragen aan
andere organen                                                1.100           1.100           1.100   
Kosten beheer, administratie
en archief                                                           1.615           1.100           1.246   
Rentelasten/bankkosten                                     310              300              310   
Diaconaal werk plaatselijk                                  500              500              500   
Diaconaal werk regionaal/landelijk                1.500           2.750           1.000   
Diaconaal werk wereldwijd                              1.500           1.000              987   
Afdrachten door te zenden
collecten en giften                                            8.000           5.900           9.707   
Totaal lasten                                                  17.275         15.500         17.216

Operationeel resultaat                                         25                  0                35
Als u vragen heeft over deze begroting kunt u deze stellen aan de voorzitter
of administrateur van de diaconie. 

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 ansicht-
kaarten 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
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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. 

Bedankt Joke en Frans 
Op donderdagmiddag 28 oktober j.l. heeft de diaconie Joke Kruik en Frans
Worst uitgezwaaid als lid van de diaconie met een lunch in de
Bollaarshoeve. 

Els van den Berg bedankte hen in een toespraak voor hun werk in de 
diaconie in de afgelopen jaren. 
Frans werd bedankt o.a. voor zijn duidelijke notulen en het vele werk in het
Moderamen en Joke voor o.a. het organiseren van de bloemen en het
wegbrengen daarvan door vele vrijwilligers en haar punctuele financiële
rapportages in het kerkblad en beiden voor al het andere mooie werk. 

Namens de diaconie .... Frans en Joke hartelijk dank!
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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

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. 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. 
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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 bericht-
geving doorlopend. 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 

Ledenadministratie 
Overleden 
Op 15-11-2021 mw. G. den Broeder-Barth, De Ruy 11, geb. 3-9-1930 
Vertrokken 
Mw. L. van Bemmel-Kranendonk van Oosterhoutseweg 6a 
naar Zwijndrecht 
Dhr. M.G. Kievit van Burg. letteweg 36 naar Rockanje 
Mw. A.D. van Zoest-Kwakernaak van Patrijzenlaan 274 naar Arnhem 

Allerhande Kerkelijk Nieuws
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Allerhande Kerkelijk Nieuws

BRAINSTORMSESSIE KERKBLAD

ONS KERKBLAD: HOUDEN ZO OF ANDERS?

Op 12 november heeft er een ‘brainstormsessie’ over ons kerkblad plaats
gevonden. Aan deze sessie namen deel de dominee, de redactie, de 
drukker en kerkraadsleden. Waarom deze sessie? AI langer stond het op
de actiepunten lijst van de kerkraad maar vanwege de Corona-uitbraak is
het, begrijpelijk, naar achteren geschoven.

Uitgangspunt van deze sessie was dat de kerkraad in het verleden heeft
besloten dat het kerkblad als communicatiemiddel binnen onze gemeente
voor iedereen toegankelijk moet zijn. 

Tijdens deze sessie is op een kleurrijke manier nagedacht wat goed is en
wat kan verbeteren aan het kerkblad. Op deze manier kwamen onder-
werpen aan bod als: de inhoud van ons kerkblad, wat is interessant en wat
minder interessant nieuws, waar willen wij als lezers meer van lezen c.q.
weten, het kerkblad algemeen, de lay-out en algemene punten. 

De gegeven antwoorden waren zeer divers en gaven de deelnemers 
inspiratie om door te vragen naar de achtergrond van de gegeven input.
Het geheel zal als basis dienen om een aantal vervolgstappen te zetten.
Deze stappen zijn: inventarisatie van kerkbladen van zustergemeentes, een
proefdruk met meer kleur en op ander papier, en in januari 2022 een



enquête onder de lezers. Wij willen u als gemeentelid e.o. lezer uitnodigen
om mee te denken over het opstellen van die enquête, de vormgeving en
beeld, etc. 

De eerste stap om meer kleur aan het kerkblad te geven is om deze kerst-
uitgave in kleur af te drukken. Wij zijn benieuwd naar uw reactie. 

Tijdens de bijeenkomst hebben de huidige redactieleden aangegeven
dat het ook prettig zou zijn als er nagedacht wordt over vervanging/
vernieuwing van de redactie. 

Heeft bovenstaande uw interesse gewekt om mee te denken, dan kunt u
contact opnemen met Herman Oosterman ( h.j.oosterman@gmail.com)
die namens de kerkraad dit project begeleidt. 

Van de bijdrage administrateur
December, de maand om te evalueren en terug te kijken naar het 
afgelopen jaar. 
Als bijdrage administrateur van de PGO heb ik me daar ook aan gewaagd
en ik vraag u : 
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-  Heeft u uw bijdrage aan de kerk al overgemaakt ? 
-  Heeft u uw bijdrage voor het Missionair Diaconaal Aandeel al 

overgemaakt ?
-  Heeft u uw bijdrage voor de Solidariteitskas al overgemaakt ? 
-  Heeft u uw bijdrage voor het kerkblad al overgemaakt ? 
-  Heeft u uw e-mailadres al doorgegeven? 

Kunt u alle vragen met JA beantwoorden, dan dank ik u namens de PGO
bijzonder hartelijk, als het antwoord op één of meerdere vragen NEE is, wilt
u dan alsnog overwegen een bedrag over te maken naar de volgende
rekeningen: 

Kerk:                    NL11 INGB 0000 178690 
MDA:                   NL63 RABO 0350 254184
Solidariteitskas:  NL48 INGB 0004 288011
Kerkblad:            NL82 INGB 0000 665128 

U weet het waarschijnlijk al, maar bijdragen en giften aan kerkelijke 
instanties zijn, mits de drempel gehaald, aftrekbaar van de belastingen. 
De Belastingdienst schrijft : 
“Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen
met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempel-
bedrag, mag u aftrekken”. 
Kijk uw administratie nog eens na, als u twijfelt vraag het mij, ik zoek het
graag voor u uit. 
Ook stellen wij het erg op prijs uw e-mailadres te ontvangen, zodat wij u via
dit digitale medium kunnen benaderen. U kunt een mailtje sturen naar
ba@kerkoostvoorne.nl en het wordt in onze administratie verwerkt. 

NB : onze PGO heeft het predicaat “Groene-Kerk”. 
Dit betekent dat wij meewerken aan een schonere wereld voor onze (klein-)
kinderen en voor ons zelf. 
Door minder papier te gebruiken redden we een heel klein boompje. 
Namens de Commissie van Kerkrentmeesters hartelijk dank. 

Peter Eggink
0181-484664

ba@kerkoostvoorne.nl 
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Begroting College van Kerkrentmeesters 2022. 
Hieronder de begroting van het CvK voor 2022. 
Een korte toelichting bij de bedragen, welke het meeste afwijken van de
rekening 2020, dan wel van de begroting 2021. 

Opbrengsten en Baten: 
Als gevolg van de Corona-crisis mochten er in 2021 geen dividenden 
worden uitgekeerd en ook de Kringloopwinkel was enige tijd gesloten.
Bij de begroting (opgemaakt in oktober) is ervan uitgegaan dat de
opbrengsten in 2022 weer gelijk zullen zijn als in de periode voor de crisis. 

Uitgaven en Kosten: 
In de post overige niet-kerkelijke eigendommen is een bedrag opgenomen
voor het vervangen van de beplating van de loods achter Kerkplein 14,
(Kringloop) 
Onder kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten zijn opgenomen de
kosten van het coaching traject. 
Voor het tekort zullen de algemene reserves moeten worden 
aangesproken. 
Dan hier de cijfers welke ik bijvoeg. 

Protestantse gemeente te Oostvoorne
College van Kerkrentmeesters - Begroting 2022

Verkort Overzicht
                                                              Begroting   Begroting     Rekening   
                                                                      2022           2021             2020   
Opbrengsten en Baten             
Opbrengsten onroerende zaken                93.200         92.700           89.857   
Opbrengsten uit rente, dividenden
en beleggingen                                            32.050         20.100             8.204   
Opbrengsten uit stichtingen,
kassen en fondsen                                       40.000         30.000           14.025   
Opbrengsten levend geld                           80.200         76.200           91.069   

Totaal baten A                                            245.450       219.000         203.155
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Uitgaven en Kosten             
Kosten kerkelijke gebouwen
exclusief afschrijvingen                                22.700         36.600          20.738   
Kosten overige niet-kerkelijke                       72.800         26.800           29.794   
eigendommen en inventarissen     
Afschrijvingen onroerende zaken,
installaties/invent.                                           3.659           3.659             3.659   
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat       111.500       109.500          97.904   
Kosten kerkdiensten en kerkelijke
activiteiten                                                     19.000           9.000             5.271   
Verplichtingen/bijdragen aan
andere organen                                           11.100         11.800           11.200   
Salarissen en vergoedingen                        43.300         43.300           41.118   
Kosten beheer, administratie en archief    13.200         12.700           12.657   
Rentelasten/bankkosten                                9.500           8.000             8.826   

Totaal lasten A                                            306.759       261.359         231.167

Operationeel resultaat (A)                        -61.309        -42.359          -28.012

Incidentele baten en lasten             
Incidentele baten                                                   -                   -        277.053   
Incidentele lasten                                                   -                  -                    0   
Incidentele baten en lasten (B)                           -                   -        277.053

Resultaat verslagjaar (A+B)                       -61.309        -42.359         249.041   

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen             
Onttrekkingen bestemmingsreserves                    -                   -                    -   
Onttrekkingen bestemmingsfondsen                    -         20.000                     -
Toevoegingen bestemmingsreserves                   -                   -                    -
Toevoegingen bestemmingsfondsen                   -                   -                     -

Totaal mutaties bestemmingsreserves/
-fondsen (C)                                                           -        20.000                     -

Resultaat naar Algemene reserve (D)      -61.309        -22.359           87.051

Als u vragen heeft over deze begroting kunt u deze stellen aan de penning-
meester. 
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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 
3 januari 2022 tot uiterlijk 22.00 uur voor het 
nummer dat in de week van 15 januari 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

COLOFON


