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Varen

Wij zien het aan 
wij nemen er aan deel 
zetten een route uit, een koers 
en varen doelgericht, soms 
laten wij ons drijven, nemen 
we afstand, maken ons los van 
wat ons hartstochtelijk bezighoudt,
van die we beminnen, ervaren
onszelf van ballast bevrijd als
varensgezellen die voor het eerst
aan een reis gaan beginnen,
op dezelfde zee, dezelfde gevaren
maar in ander water dan waaruit
we doof en blind voor wat er weg
kon, overboord, vertrokken waren

Kees Hermis 

�
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Oostvoorne

Zondag 27 februari
8e zondag na Epifanie (groen)
Ds. Baan-Slot
Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

Zondag 6 maart
1e zondag 40-dagentijd (paars)
Mw. B. Broeren
Collecte: KiA Zending, Kerk, Pastoraat

Zondag 13 maart
2e zondag 40-dagentijd (paars)
Ds. R. van Selm
Collecte: KiA Binnenl. Diaconaat,
Kerk, Pastoraat

Zondag 20 maart
3e zondag 40-dagentijd (paars)
Ds. R. van Selm
Collecte: KiA Werelddiaconaat, Kerk,
Pastoraat

Zondag 27 maart
4e zondag 40-dagentijd (paars)
Ds. R. van Selm
Collecte: PK Missionairwerk, Kerk,
Pastoraat

Zondag 3 april
Aanvang 09.30 uur
5e zondag 40-dagentijd (paars)
Ds. A. Klavers
Collecte: KiA Werelddiaconaat,
Kerk, Pastoraat

Voorbeden
Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dat dan weten
aan één van de kerkenraadsleden. Of kom voor de dienst even naar de 
kerkenraadskamer om uw verzoek door te geven aan de dienstdoende 
predikant.

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur en worden
gehouden in de Dorpskerk.
Vanaf zondag 3 april 09.30 uur!
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WHAT IF GOD WAS ONE OF US
“Mijn gezicht mag niemand zien”, Exodus 33: 23b 

Als God een naam had, hoe zou die dan luiden? En als hij een
gezicht had, hoe zou dat eruitzien? Zou je Hem durven aanspreken,
als Hij in zijn volle glorie voor je stond? Als je Hem één vraag mocht
stellen, welke zou dat zijn? Yeah, yeah, God is great. Vijftien jaar
nadat dit mijmerliedje wekenlang de hitlijsten domineerde, echoot
de stem van Joan Osborne nog na. Met haar vragen over God, en
de hemel, en de mensen in de bus. En hoe ze zich voorstelt dat God
onherkenbaar tussen hen in zit, net zo’n sloeber als alle anderen,
vermoeid op weg naar huis na een lange dag geestdodend werk. 

De vraag kwam door via de preken op verzoek, die ik in deze periode
weer een poosje hield, na een pauze van zo’n twee jaar. De vraag
over het gezicht van God. Over Mozes ging het, lang en intens
onderweg met de Heer, eerst in Egypte, eindeloos, en daarna, nog
eindelozer, in de woestijn. Mozes de mediator tegen wil en dank,
Mozes de Godsman, Mozes de leider van de Israëlieten. En hoewel
hij als geen ander dichtbij God mag komen, blijft er tegelijkertijd
altijd een sluier. Het is nooit helemáál. Hoe meer Mozes van Hem te
weten komt, en hoe vaker hij met Hem verkeert op de berg Sinaï (en
dan hebben we het over tijdsperiodes van veertig dagen!) hoe
meer hij het gevoel krijgt dat hij eigenlijk niets weet. De Heer is de
geheimzinnige Ander. Dichtbij en benaderbaar, maar ook vaag en
vreeswekkend. En wat als Hij zich nu één keer in zijn volle glorie zou
laten zien? Want dan zou hij het weten, Mozes, eens en voorgoed.  

Zo kwam die vraag tot stand, van Mozes aan de Heer. De vraag om
de ultieme zekerheid, die, zoals ik het in de preek noemde, de vraag
van ons allemaal is. Want dat zouden we allemaal wel willen, 24/7
de zekerheid dat het wáár is, en veilig. Eens en voorgoed. Maar zo
is het niet gegaan. Net zomin als Mozes, kregen de mensen na hem
het gezicht van de Heer te zien. En net zozeer bleef het verlangen
levend, en bleven de vragen branden. Als God een gezicht had,
hoe zou dat eruitzien? Zou je Hem durven aanspreken? Wat zou je
Hem vragen? En dan ook weer. Ook dit bleef levend: het gevoel dat
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hij weleens dichterbij zou kunnen zijn dan we denken. Het stille
weten, soms, dat dat ook zo is. Dat Hij tussen de vermoeide mensen
in de bus zit, een sloeber net als zij. Dat Hij zomaar naast jou zou 
kunnen zitten. En dat Hij weet hoe zwaar je dag was, en hoe moe je
bent.

En daarmee moeten we het doen. Met dit verlangen. Met deze
gedachte. Tot de dag van het weten aanbreekt. 

Ds. Marijke van Selm 

Uit de pastorie 

Ondertussen pakken we op wat weer kan. We begonnen zo snel als 
mogelijk na de lockdown weer met de koffieochtenden op woensdag, ik
hield voor het eerst weer Bijbelstudie, iemand wil gaan wandelen met een
groepje, aan het hervatten van de weeksluitingen wordt gewerkt. We 
denken weer voorzichtig over activiteiten voor de avond. Er is nog die
prachtige film Corpus Christi, die een jaar geleden in een van mijn preken
voorbijkwam, en sindsdien ligt ie op de plank met voornemens om 
gezamenlijk te gaan bekijken en daarna door te praten over een paar van
die grote vragen, vergeving, schuld, leugen, liefde. Het komt allemaal,
mensen, we gaan vooruit. 

Langzaamaan komt ook de veertigdagentijd in zicht. Lang vooruit werken
is niet direct de sterkste kant van uw predikant, maar er is en wordt toch al
nagedacht over de invulling van de bijzondere diensten in die periode.
Niet alleen muzikaal, maar ook bijvoorbeeld met de leiding van de kinder-
kerk, die ook nog honderd-en-een voornemens op de plank heeft liggen,
die na de “making of” de kerstfilm nog vermenigvuldigden (want waarom
geen Paasfilm?) (Maar dat doen we niet hoor.) (In ieder geval nu niet.) 

O, en in de kerkenraad hebben we er ook zin in en laten we ons niet 
ontmoedigen door het oponthoud dat corona telkens weer veroorzaakt.
Onder andere in het coaching traject met Marloes Meijer, dat eerst door

Pastoraal Nieuws
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de avondlockdown en vervolgens door de positieve test van Marloes 
vooruitgeschoven moest worden. Een nieuwe bijeenkomst plannen is niet
heel eenvoudig met een kleine twintig personen .... 
Dat informatie vanuit de kerkenraad via de pastorie komt, is nieuw en even
tijdelijk. Onze vorige scriba Jan hield u middels beeldende verslagen in het
kerkblad steeds op de hoogte van ons reilen en zeilen, maar de huidige
scriba Jan combineert dit jaar het voorzitterschap met het scribaat. 
U begrijpt dat hij keuzes moet maken tussen wat meer en minder 
noodzakelijk is. Hij maakt overigens van de nood een geweldige deugd
door de scriba-taken in deeltaken op te splitsen en die vervolgens uit te
besteden. Zoals de roosterplanning, die we inmiddels als kerkenraad 
gezamenlijk in een online-bestand maken, wat enorm veel werk scheelt.
Desalniettemin heeft Jan aangegeven dat de combi voorzitter-scriba voor
hem beslist na de zomer ophoudt. Er moet dan echt een nieuwe scriba
komen. Van hem is ook het idee om die vacature, net als die voor tiener-
kerkleiding, ouderling-kerkrentmeester en kerkblad redactie, in de vorm
van een wervend filmpje bekend te maken. Het zou goed kunnen dat het
succes van de kerstfilm, waarin Jan schitterde als onverbiddelijke 
herbergier, hem tot dit voorstel heeft geïnspireerd. Want dat het ook best
leuk mag zijn, de kerk en daarin meedoen, dat begrijpen inmiddels steeds
meer mensen. Dus graag tot ziens of horens! O, en vergeet niet om uw
lievelingslied aan te dragen om eens in een dienst te laten zingen, of
namen om de groeten aan te doen! Vooral dat laatste, in al zijn eenvoud,
wordt zó gewaardeerd! 

Ds. Marijke van Selm 

Analyse Kerkgang Dorpskerk 2001-2021 
In de consistorie van de Dorpskerk ligt het 
kerkjournaal waarin na iedere kerkdienst door de
ouderling van dienst genoteerd wordt hoeveel
kerkgangers aanwezig geweest zijn. Dit journaal
gaat terug tot 2001.
Dankzij deze bron van informatie is het mogelijk
gebleken een analyse van de kerkgang te
,maken. Omdat we ook te maken hebben met
kerkgangers die meeluisteren en meekijken, is er

Pastoraal Nieuws
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ook gebruik gemaakt van de statistieken van kerkomroep.nl en 
kerkdienstengemist.nl. De analyse is besproken in de afgelopen kerken-
raad en heeft een goed inzicht verschaft in hoe het verloop is geweest in
de afgelopen jaren en hoe het er nu voor staat met de kerkgang. 
Een kerkganger is iemand die deelneemt aan een kerkdienst of naar de
directe uitzending kijkt of luistert of later de opname bekijkt.
Hier een overzichtsgrafiek met de som van alle kerkgangers in de tijd. 

De conclusie is dat er sprake is van ongeveer 30% terugloop tot 2014, 
daarna treedt een stabilisatie op. De bandbreedte wordt veroorzaakt door
de onzekerheid hoeveel mensen er thuis mee luisteren en kijken per tot
stand gekomen verbinding. 
Als we dan inzoomen (zie grafiek pag. 8) op het type kerkgangers dan 
krijgen we het volgende beeld: 
Er is sprake van een duidelijke omslag van aanwezigen naar kijkers in 2020.
In maart van dat jaar hebben we een camera geplaatst en zijn begonnen
met het online uitzenden van de kerkdienst. Vanwege corona gerelateerde
beperkingen waren we gedwongen het aantal aanwezigen te beperken,
dit werd ruimschoots gecompenseerd door een trouwe groep kijkers. We
zijn qua kerkgang de afgelopen jaren dan ook een heel andere gemeente

Pastoraal Nieuws

Gemiddeld aantal kerkgangers per dienst in de Dorpskerk 
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geworden. Omdat ook het aantal kinderen en tieners geteld werden hebben
we ook inzicht in het percentage jeugdige aanwezigen in de Dorpskerk.
Verrassend genoeg schommelt dit al jaren tussen de 5 en 10%. De tieners
houden regelmatig hun tienerkerkbijeenkomst en dit draagt zeker aan dit
percentage bij.

Gemiddelde verdeling kerkgangers per type 

Gemiddeld percentage kinderen onder aanwezigen per dienst



9

Pastoraal Nieuws
De kerkenraad heeft geconcludeerd dat uitzenden via internet een
belangrijke manier is om kerkgangers te bereiken. De verwachting is dat
het aantal aanwezigen in de dienst wel weer toe zal nemen, nadat de
corona-gerelateerde beperkingen opgeheven zijn, maar dat kijkers een
belangrijke groep kerkgangers zullen blijven.
Dit artikel is een samenvatting. De hele analyse met alle gevolgtrekkingen
kunt u raadplegen op de website. Hopelijk geeft deze samenvatting u al
een goed beeld hoe de kerkgang zich ontwikkeld heeft in de afgelopen
jaren. Als u wil reageren neem dan contact op met ondergetekende of
een ander kerkenraadslid. 

J.M. de Rijke

IN MEMORIAM

Jacobina Wilhelmina (Ko) Bergwerff-Westdijk 

Op oudejaarsdag overleed Jacobina Wilhelmina (Ko) Bergwerff-Westdijk,
in de leeftijd van 90 jaar. 
Ko werd geboren op Rozenburg, als tweede in een gezin van vijf kinderen. 
Ze was pas 17 toen ze verkering kreeg met Arie, tijdens het feest ter 
gelegenheid van het regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1948.
Na vijf jaar trouwden ze, en begonnen aan hun leven samen.
Op Rozenburg leefden ze van de appels en peren, later verkasten ze naar
Brielle, waar tomaten, komkommers en later ook druiven werden geteeld.
Ondertussen breidde zich hun gezin uit met Fred, Addie, Simon, Ellen en
André. Ko was een leuke, zorgzame moeder voor wie niet snel iets teveel
was. Gastvrij was ze, en ze genoot ervan. De kinderen, en later ook de 
kleinkinderen, hadden een gelukkige jeugd. Voor Arie was ze 68 jaar zijn
steun en toeverlaat, stabiel en met een onwankelbaar geloof. 
De laatste jaren ging ze geestelijk achteruit. Arie zorgde liefdevol voor haar,
maar toen hij Corona kreeg moest ze helaas toch verhuizen naar het
Catharina Gasthuis in Brielle.
Daar is ze op 31 december vredig gestorven, in hetzelfde stille geloofs-
vertrouwen als waarmee ze heeft geleefd. 
We gedenken Ko Bergwerff-Westdijk met eerbied en respect.  
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De collectes voor deze periode voor u op een rijtje:

Op zondag 20 en 27 februari collecteren we voor onze Diaconie, Kerk en
het Pastoraat.

Zondag 6 maart 2022:
Dit is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. 
De komende weken gaan we aan de slag 
met de zeven werken van barmhartigheid. Elk
collecteproject in de Veertigdagentijd past bij
een van die zeven werken. Vandaag collecteren
we voor Zending in Rwanda. In het dichtbevolkte
Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van
landbouw. Maar door gebrek aan grond 
kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet
genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar
150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over
veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne land-
bouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp.
Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding
geven.

Zondag 13 maart 2022: 40dagentijdcollecte
Binnenlands diaconaat. Kerk zijn doe je met elkaar.
Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken
bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin de
mens centraal en niet het probleem dat iemand
heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken
in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in
hun omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een
Friese kerk die het initiatief “De Woonkamer” steunt.
Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte 
worstelen kunnen er wekelijks terecht om hun 

verhaal te delen en anderen te ontmoeten. In Oostvoorne is er elke 
woensdagochtend koffiedrinken in de kerk om zo gezellig met elkaar te
kunnen zijn.
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Zondag 20 maart 2022: 40dagentijdcollecte
Werelddiaconaat Indonesië. Een betere toekomst
voor straatkinderen.
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel 
kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt
naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft 
begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet
meer op straat willen wonen, is er een opvanghuis en
onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat 
kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom
hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo
kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.
Wilt u meer lezen over de 40dagentijdcollectes, kijk dan op
kerkinactie.nl/40dagentijd.

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 inkt-
cartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels, telefoon-
kaarten, 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.

Hier doet u het voor:

Vrouwen in Papoea. Overal in West
Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij
de ontwikkeling van hun land en volk. Dat
is hard nodig maar niet vanzelfsprekend
in een maatschappij, waar vrouwen 
traditioneel voorbestemd zijn tot een
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leven binnenshuis. Veel van hen zijn 
nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum
P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelf-
vertrouwen kunnen bouwen aan de kerk
en de samenleving.
Een thuis voor Rwandese weeskinderen
Mwana Ukundwa is een organisatie die
zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt
opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor
kindgezinnen. Er zijn inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye)
waar totaal er zo’n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid 
worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over
hiv/aids geeft aan jonge kinderen. In 1994 werd het merendeel van de 
kinderen wees door de oorlog. Inmiddels zijn de meesten wees geworden
door aids. Aidsvoorlichting is dan ook een belangrijke taak van de 
stichting.

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. 

Opbrengst collectes januari 2022 
Doel                                                                                              Bedrag
9 januari PKN ondersteuning gemeenten                                  €        60,67 

16 januari PKN J.O.P. (jeugd)                                                       €       52,20  
23 januari PKN Dorpskerken                                                          €      105,34
30 januari St. Vrienden van ziekenhuis Dirksland                       €      197,88 
Diaconie                                                                                          €      272,12 
Kerk                                                                                                 €      368,80 
Pastoraat                                                                                        €      148,76 

Totaal opbrengst januari                                                             €  1.205,77 

Hartelijk dank voor uw bijdragen. 
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Opbrengst Avondmaalsproject 2021 
Op 23 januari werd aan het eind van de dienst de opbrengst van het
Avondmaalsproject van vorig jaar bekend gemaakt en overhandigd aan
Stichting Old Tafo scholenproject in de persoon van Jan Varekamp. De
collectes tijdens de diensten van Schrift en Tafel in 2021 hadden een mooi
bedrag opgebracht. En samen met een gift uit de Cirkel, het goede 
doelenfonds van de kringloopwinkel, kwam het uit op € 4.289,48. Genoeg
voor een symbolische kruiwagen vol hulp aan de de ‘Rockanjeschool’ in
Kumasi, Ghana. Hulp voor extra voorzieningen, zoals gezondheidszorg en
medicijnen, leermiddelen, computer cursussen, het bijhouden van de 
toiletten, een beveiliger en elke dag een warme maaltijd. Voorzieningen
die voor ons heel normaal zijn maar die zonder de steun van Stichting Old
Tafo daar niet gegeven kan worden. Alle gevers hartelijk dank! 

Hartelijk dank 
Namens de stichting Old Tafo willen we u hartelijk bedanken voor de
geweldige gift die we via de diaconie hebben ontvangen. Hier kunnen we
weer veel goede dingen mee doen voor de kinderen van de scholen in
Ghana. We zullen u op de hoogte houden met dit project via het Kerkblad.
Ook kunt u zich aanmelden op de website www.rockanjeschool.com voor
de nieuwsbrief die ongeveer 3 keer in het jaar verschijnt.

Met vriendelijke groeten namens de stichting Old Tafo,
de familie Varekamp
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Paasgroetenactie 2022
Opstanding: Uw licht heelt wat gebroken is.
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit
jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse
gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart werd
onder leiding van justitiepredikant Harma Zuidersma samen met vrouwelijke
gedetineerden ontworpen. Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de
gebrokenheid van het leven. Dat ervaren gedetineerden als geen ander.
De draad staat voor de helende kracht van God. Hij maakt alles weer
nieuw. Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. U kunt op
drie manieren meedoen dit jaar:
1.  U schrijft zelf thuis een of meer kaarten. Dan stuurt u een e-mail naar 

diaconie@kerkoostvoorne.nl waarin u uw naam, adres en het gewenste
aantal kaarten vermeldt. U ontvangt de kaarten dan zo snel mogelijk in
uw brievenbus. De beschreven kaarten doet u in de brievenbus bij 
Els van den Berg, Zandweg 73, Oostvoorne. Als dit niet lukt, geeft u dit
aan in de mail en worden de kaarten bij u thuis opgehaald.

2.  U stuurt een mail met een of meer groeten naar diaconie@
kerkoostvoorne.nl. Dan schrijven de diakenen uw boodschap op een
van de kaarten en zorgen ervoor dat deze bij de PKN komt.

3.  U neemt een of meer kaarten mee uit de kerk. Deze liggen op de tafels
in de consistorie en bij ingang van de kerk. Ook vindt u daar een doos
om de beschreven kaarten in te doen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als
daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze
kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet
de gedetineerden erg
goed doet. U heeft van
13 februari tot 6 maart
om mee te doen aan de
actie. We hopen dat
velen van u paasgroeten
zullen sturen. 
Alvast hartelijk dank! 
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Donatie aan goede doelen uit de opbrengst van De Cirkel
Ook in 2021 heeft de Diaconie een heel aantal goede doelen kunnen 
helpen met een gift uit de opbrengst van de Cirkel. 
In totaal was er het mooie bedrag van € 12.324,- te verdelen. 
Voor 20% van dit bedrag kunnen de vrijwilligers van de Kringloopwinkel
“Het Vervolg” een bestemming voorstellen. Op verzoek van deze vrijwilligers
zijn er het afgelopen jaar donaties gedaan aan: 
-  Giro 777, in verband met de wateroverlast in Limburg 
-  De Burchtspelers te Oostvoorne 
-  Stichting S.T.O.R.M. voor behoud van de molen in Oostvoorne
-  Voedselbank in Brielle 
-  Leger des Heils 
De Diaconie heeft het overige geld overgemaakt aan noodhulp en aan
diverse binnenlandse en buitenlandse doelen met als motto “De zorg voor
Kinderen”. 
Er zijn giften overgemaakt aan: 
-  Moeders van Oostvoorne                        -  Rudolphstichting 
-  Stichting Edukans                                      -  Stichting Leergeld 
-  Stichting Jarige Job                                  -  Nationaal Fonds Kinderhulp 
-  Sophia Kinderziekenhuis                           -  Gelinckschool 
-  Giro 777, vanwege de wateroverlast in Limburg
-  Vluchtelingenkinderen in Griekenland   -  Corona hulp in Indonesië 
-  Aardbeving in Haïti                                   -  Stichting Old Tafo 
Het precieze bedrag dat voor 2022 besteed kan worden is momenteel nog
niet bekend. 

Namens de Diaconie. 
met vriendelijke groeten, Liesanne de Rijke, Duinlaan 2a 

Actie Kerkbalans 2022 : Geef vandaag
voor de kerk van morgen 
Nadat in januari de 667 brieven en e-mails
bezorgd zijn, komen de toezeggingen beetje bij
beetje binnen. Eind januari was de stand van de
retour ontvangen formulieren bijna 100. Heeft u
geen brief of e-mail ontvangen, laat het mij
weten en ik breng alsnog een toezeggingsformulier bij u thuis. Een
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geschreven mailtje met alle gegevens is natuurlijk ook welkom op ons 
e-mailadres: ba@kerkoostvoorne.nl 
Toezeggingsformulier per e-mail. 
In de praktijk blijkt dat het soms lastig is het formulier in te vullen en te 
verzenden. Ik geef u een korte uitleg: 
-  Open de mail en klik op beantwoorden 
-  U kunt nu het formulier invullen 
-  Als u daarna op verzenden klikt, verzendt u het ingevulde formulier. 
Mocht het toch nog niet lukken dan hoor ik graag van u. 
Wij zien uw toezegging en bijdrage graag tegemoet.

Peter Eggink 
Bijdrage administrateur | ba@kerkoostvoorne.nl | tel. 0181 - 484664 

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

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.

Op naar de kerk
van morgen!



17

Diakonaal Nieuws

Ledenadministratie 
Overleden 
Op 12-1-2022 mw. W. van Eck-van Rijsbergen, De Ruy 15, geb. 20-2-1934 
Op 19-1-2022 mw. C.W. Stolk-Snoeij, De Ruy 16, geb. 2-9-1936 
Op 20-1-2022 mw. Z. van den Handel-Looij, G van Voorneweg 40,

geb. 24-9-1924
Op 21-1-2022 dhr. A. Roskam, Rialaan 53, geb. 1-9-1932 
Verhuisd 
Mw. W. Kroon-Delhaas, van Heveringseweg 5 naar Kievitslaan 4 
Dhr. P.J. van Rossen, van Patrijzenlaan 290 naar Bollaarsdijk1 k18
Mw. J.H. Stroeve-Klok, van Stationsweg 23a naar Patrijzenlaan 274 
Dhr. A.J. Hasselaar, van Doornweg 5A Rockanje naar Het Duynmeer 43
Rockanje

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. 

Allerhande Kerkelijk Nieuws



Dhr. E.C. van Dam, van Nobelstraat 9 Brielle naar Gorcumplein 40 Brielle 
Ingekomen 
Dhr en mw. Doeve, Vroedschap 13 Brielle 
Vertrokken 
Mw. C.A.E. Teunissen, van Ringmuur 103 naar Brielle
Mw. L.A.M. van Eijk, van Duinlaan 30 naar Waddinxveen 

Jaarverslag 2021 kringloopwinkel “Het Vervolg” te Oostvoorne 
Alweer een gedenkwaardig jaar, vol coronamaatregelen! Tot 3 maart was
de winkel weer dicht. Daarna mocht hij onder beperkte voorwaarden weer
open met een afspraakregeling: maximaal 12 mensen per uur mochten
na telefonische afspraak naar binnen. Daarom werd een 2e telefoon
gebruikt die na de openingstijden naar huis werd meegenomen voor het
noteren van de namen en een lijst met uurverdeling zorgde ervoor dat het
aantal klanten het toegestane aantal niet overschreed. Wel een gedoe
maar het werkte goed! De kledingafdeling bleef gesloten. 
Gelukkig mochten we vanaf 7 april weer open met de mandjesverdeling,
18 mandjes voor beneden en 8 voor de kleding boven. Helaas moesten we
op 16 december weer dicht, vlak voor de kerst tot 18 januari 2022. Toch
werden de problematische en vaak ad hoc maatregelen door onze 
medewerkers fantastisch opgevangen en kon de omzet zelfs nog hoger
worden. De klanten waren ook erg tevreden over onze aanpak en 
moeilijkheden waren er eigenlijk niet. Er werden zelfs veel complimenten
uitgedeeld! 
Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar werd een nieuwe helling
geplaatst bij de schilderijengang door Bart v.d. Heijden en Bram v.d. Tuyn
zodat mensen die moeilijk ter been zijn makkelijker naar boven kunnen
lopen. De winkel werd grondig schoongemaakt en allerlei kleine klusjes
werden geklaard. Inmiddels is er een glazenwasser die het pand aan de
voor- en zijkant schoonhoudt! 
Door de lockdown-periode werd de verkoop via internet, facebook en
marktplaats gestimuleerd. Door een korte periode van vorst in februari 
werden praktisch alle schaatsen, sleeën en wintersportkleding verkocht via
facebook! Thea Vis zette een facebook-pagina voor de winkel op waarop
veel wordt gereageerd! Jan de Rijke geeft, als voortreffelijk penningmeester,
een 2-maandelijks overzicht van de artikelen die ook via de internetveiling
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worden verkocht. Het gaat dan vooral om spullen die te duur zijn voor de
winkel. Jan, Leneke, Thea, Bram en Ester houden zich hier ook hiermee
bezig. 
In januari ging ons etentje in de kerk weer niet door. Als troost ontvingen
de medewerkers een cadeaubon van de wereldwinkel. Gelukkig konden
we in augustus pizza eten in de kerkzaal! Door Sinterklaas werd een vogel
voederhuisje gebracht! De kerstmarkt op het kerkplein werd jammer
genoeg ook weer afgelast. 
Zowel bij de meubels, de elektra, de kleding en de winkel werd een goede
omzet gehaald die hoger lag dan de jaren ervoor. Bij de meubelafdeling
is men kritischer geworden bij het ophalen van grote meubelen. Er is een
beperkte ruimte en grote stukken kunnen niet meer worden aangenomen.
Kees Beukelman heeft achter in de loods een eigen werkplek gekregen
waar hij veel elektrische apparatuur kan nakijken. De niet-bruikbare 
kleding die binnenkomt wordt nu opgehaald door “Stichting Mensen in
Nood”. Mijnie de Jong en Leneke Adriaanse zijn met hun collega’s 
onvermoeibaar met het stimuleren van de kledingverkoop! De speelgoed-
afdeling o.l.v. Betty van Reek draait als een tierelier! 
Tijdens deze hele periode werd via Skype vergaderd. Na een lastige start
verliepen deze vergaderingen soepel en kon naderhand een deel van het
bestuur fysiek mee vergaderen in de consistorie van de kerk. 
Helaas moesten we in 2021 afscheid nemen van 2 van onze medewerkers
door overlijden: Koos Elleswijk overleed in oktober, Jan van Reek in 
december. Beiden hebben veel betekend voor de winkel en we missen
hen. 
We mochten ook nieuwe medewerkers verwelkomen: Henk Blok en 
Fred Valkenborg voor de meubelafdeling en Anita van de Polder en
Marian van der Houwen voor de afdeling speelgoed. Harry Doornbos is de
boekenafdeling gaan beheren, samen met Jan de Rijke. 
Aan goede doelen werd op voorstel van onze medewerkers een bedrag
van elk € 500 uitgegeven aan: 
De Burchtspelers, Stichting S.T.O.R.M. voor behoud van de molen in
Oostvoorne, Giro 777 in verband met de wateroverlast in Limburg, De
voedselbank te Brielle en het leger des Heils. Voor het komende jaar liggen
er al weer voorstellen op tafel. Gezien de stijgende omzet zal er dit jaar
meer geld beschikbaar zijn. De diaconie verdeelt een percentage van de
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opbrengst van de kringloopwinkel voor goede doelen wereldwijd! 
Enkelen van ons werden door corona bezocht. Aad Quak knapt ook weer
op, maar doet nog voorzichtig aan. We denken ook aan Lucia Roskam en
wensen haar veel sterkte. 
Alles overziende zijn we, ondanks de beperkende maatregelen door de
pandemie, heel tevreden. Dankzij de inzet van ons allen lukt het elk jaar
weer om een verheugend resultaat te bereiken. Een groot compliment
voor de wijze waarop wij ondanks alles de goede sfeer weten te bewaren! 

Riet Eggink

Hulpkosters gezocht
Zoals u misschien weet heeft onze koster elke maand een vrije zondag. Dat
betekent dat wij voor 12 zondagen per jaar een hulpkoster nodig hebben.
In de praktijk betekent dit per jaar 2 of 3 diensten. Om voor alle zondagen
een koster te vinden wordt steeds moeilijker, vandaar dat we op zoek zijn
naar een paar extra hulpkosters. Misschien wilt u ook meehelpen om onze
kerk in stand te houden, dan is dit een mooie kans om mee te draaien in
een groep enthousiaste vrijwilligers. 
Wat houdt zo’n kosterdienst in grote lijnen in?
-  Deuren openen en sluiten      -  Verlichting aan- en uitschakelen 
-  Klokken luiden                         -  Koffie en thee zetten en inschenken 
-  Vaatwerk en servies na gebruik opruimen 
Ruilen is meestal wel mogelijk, dus wat dat betreft is er ook voldoende 
vrijheid. Als u besluit om mee te doen wordt u met open armen ontvangen.
U zult hier beslist geen spijt van krijgen. Wilt u ons hierbij helpen en een
paar keer per jaar de kosterdienst verzorgen? 
Neem dan contact op met een van de Kerkrentmeesters. 

Wandelen 
Het wordt weer voorjaar dus tijd om de benen te strekken! 
Jaren geleden was er een groep mensen die elke donderdagmiddag ging
wandelen. Arend Solleveld en Henny van Herk vormden een bezielend
tweetal dat ons heel veel leerde over bomen, bloemen, paddenstoelen en
mosjes. In maart gaan we deze traditie weer in ere herstellen! Elke 
donderdagmiddag vanaf half twee gaat er gewandeld worden. 
Eerst maar eens een uur, te beginnen bij restaurant “De Meidoorn”. 
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Maartje Bergwerff, Karin Kruijsifix en ondergetekende zullen u daar
opwachten. We zijn ook van plan om 1 donderdag per maand, gewapend
met plastic zak en plastic handschoen zwerfvuil te rapen, dit in plaats van
de gewone wandeling. Dat vraagt natuurlijk ook om een andere route! Wilt
u meewandelen of meerapen? U hoeft zich niet aan te melden. We zien
wel of er belangstelling is. Zo niet, dan wandelen we gezellig met z’n
drieën! 
Wie weet tot ziens op 3 maart bij de Meidoorn om half twee! 

Riet Eggink

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, 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 

Beste mensen,
Hiermee wil ik u allen vriendelijk bedanken voor alle leuke kaarten, 
telefoontjes enz. tijdens onze periode van corona.

Vriendelijke groeten,
Aad Quak en Carina

Data om te onthouden:
Elke donderdagmiddag    13.30 uur wandelen vanaf “de Meidoorn”
Iedere woensdag               vanaf 10.00 uur Inloop Dorpskerk
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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 
14 maart 2022 tot uiterlijk 22.00 uur voor het 
nummer dat in de week van 26 maart 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


