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Zo te leven
Schut voor de vernederde
schild voor de geringe
onderkomen voor de zwakke
hongerlijder en vertrapte
Tegen de geweldenaar
de verkrachter en de beul
de geperverteerde patser
baardaap zonder hart en ziel
Voor de uitgebuite arme
afgeschreven randfiguur
de kansloze, sloeber, zwerver
slachtoffer van willekeur
Tegen de ontaarde blaaskaak
die moordzuchtig van God los
uit naam van de Grote Hufter
bloemen zaait van haat en vuur
Zo te leven, voor en tegen
tussen hel en Hof van Eden
naar de menselijke maat
is van licht zijn, dageraad
Kees Hermis
Uit: Op de snaren van het licht
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Oostvoorne
De kerkdiensten beginnen om 09.30 uur en worden
gehouden in de Dorpskerk.

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

Zondag 17 april
Pasen (wit)
Ds. R. van Selm
Collecte: KiA Werelddiaconaat,
Kerk, Pastoraat

Zondag 10 april
6e zondag 40-dagentijd (paars)
Palmpasen
m.m.v. Laura van der Kloet, harp
Ds. R. van Selm
Collecte: PK JOP, Kerk, Pastoraat

Zondag 24 april
2e zondag van Pasen (wit)
Ds. A. Endeveld
Collecte: Voedselbank, Kerk,
Pastoraat
Zondag 1 mei
3e zondag van Pasen (wit)
Ds. A. Roding
Collecte: Diaconie, Kerk,
Pastoraat

Donderdag 14 april
Aanvang 19.30 uur
Witte Donderdag (wit)
Dienst van Schrift en Tafel
Ds. R. van Selm
Collecte: Avondmaalsproject

Zondag 8 mei
4e zondag van Pasen (wit)
Ds. R. van Selm
Collecte: Diaconie, Kerk,
PK JOP

Vrijdag 15 april
Aanvang 19.30 uur
Goede Vrijdag m.m.v. de Cantorij
(paars)
Ds. R. van Selm
Zaterdag 16 april
Aanvang 19.30 uur
Stille Zaterdag m.m.v.
Mariët Kaasschieter/Lenny Vis (wit)
Ds. R. van Selm

Aanvang van de diensten
09.30 uur, tenzij anders
aangegeven.

Voorbeden
Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dat dan weten aan één van
de kerkenraadsleden. Of kom voor de dienst even naar de kerkenraadskamer om uw
verzoek door te geven aan de dienstdoende predikant.
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“Laat iedereen u kennen als
vriendelijke mensen. De Heer is nabij”
(Filippenzen 4:5)
Ook in ons dorp worden vluchtelingen opgevangen. Dat was al
zo, in de vorm van statushouders die hier een nieuw leven
proberen op te bouwen. En nu hebben ook bij ons Oekraïners
onderdak gevonden. Met vereende krachten heeft de
gemeente Westvoorne hen plaats bereid. Tot die vereende
krachten behoren ook die van onze kerkelijke gemeente. Het is
goed om zo, als kerk, met hoofd en hart en handen in de
samenleving te staan, en te doen wat onze hand vindt om te
doen.
Het is voor veel mensen ook heilzaam om iets tastbaars te doen,
temidden van alle onmacht die ervaren wordt bij het zien van
de verwoestende oorlog. Iets dóen, kleding uitzoeken, een
ruimte inrichten, geld ophalen. Iets doen is heilzaam, het is
tenminste iéts. En dat is voor de meesten van ons makkelijker
dan iets zeggen. Alleen al vanwege de taalbarrière, als je zelf
alleen maar Nederlands spreekt en een mondjevol Engels of
Duits, of als die ander eenzelfde mager mondje vreemde taal
spreekt, en verder alleen zijn of haar eigen. Maar zelfs als je wel
kunt communiceren, wat ga je zeggen? Durf je iets te vragen
over vluchten, over wat en wie iemand heeft achtergelaten,
over hoe de toekomst eruitziet? Of moet je dat juist maar beter
niet doen, zulke vragen stellen, en het alleen maar over koetjes
en kalfjes hebben?
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Als predikanten brengen we in deze situatie onze rol als
pastoraal en geestelijk begeleider onder de aandacht, en het
belang van beschikbare Bijbels en stilteplekken. Maar als kerk in
zijn geheel kunnen we ook veel betekenen, zeker als we onszelf,
zoals recentelijk in een preek gezegd werd, beleven als een
soort van veldhospitaal in deze wereld. Een veldhospitaal, waar
mensen geestelijk en spiritueel verzorgd worden, waar wonden
behandeld en handen worden vastgehouden. Ik zou willen
dat we onszelf ook in die betekenis als “broeders en zusters”
beschouwen. Verzorgenden, met een spirituele verbanddoos bij
ons, waarin woorden als zachtheid en vriendelijkheid zitten,
maar ook niet-oordelen, en genade, en de kracht om dicht bij
iemand te blijven ook als diegene heel verdrietig of heel boos is.
En dat allemaal terwijl we over onze eigen verlegenheid en
bezwaren heenstappen, open voor die ander met zijn of haar
verhaal. Omdat we zo beeld van de Heer zijn in deze wereld.
Ik zou willen dat elke bezoeker die bij ons binnenkomt, of het nu
op zondagmorgen is of doordeweeks, zo wordt begroet. Met
deze aandacht. Zonder angst voor het vreemde. De Oekraïners
die we wellicht op termijn in de kerk zullen ontvangen, maar ook
de chauffeurs, de zeevarenden, de vakantiegangers of de
contractarbeiders die zo nu en dan onze diensten bezoeken.
Dat we echt die gastvrije gemeenschap zijn die we ons wensen.
Dankzij onze vriendelijkheid die alle mensen bekend is. De Heer
is nabij.
Ds. Marijke van Selm
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Pastoraal Nieuws
Uit de pastorie
Het blijven onzekere tijden. Niets nieuws onder de zon, wist de Prediker
eeuwen vóór Christus al. We zijn als gemeente, kerkelijk én burgerlijk, met
ineengeslagen handen bezig met het opvangen van vluchtelingen uit
Oekraïne in onze dorpen. Zoals ook in de meditatie te lezen: het is goed
om zo te doen wat onze hand vindt om te doen. En met de psalmist
bidden we dat het gezegend mag zijn: het werk van onze handen,
bevestig dat (Psalm 90:17). Tegelijk gaan al onze andere activiteiten ook
door, of beginnen, na alle lockdowns, langzaamaan weer hun beslag te
krijgen.
Het omzien naar elkaar, zoals we als gemeente in ons pastorale beleidsstuk hebben beschreven, is van alle tijden, en zo zal het blijven. Niet alleen
de taak van de kleine kerngroep pastoraat, maar een opdracht voor onze
hele gemeente tot betrokkenheid en verbondenheid bij elkaars lief en
leed. Denkt u ook aan dat kaartje, dat enkele woordje van mee-leven?
Het doet zoveel goed!
Nu we weer zonder beperkingen de diensten mogen beleven met elkaar,
verheugen we ons in toenemend kerkbezoek. Ook al zijn we ons ervan
bewust dat de digitale kerkdienst voorgoed tot ons repertoire zal blijven
behoren, en dat vinden we ook prima. Voor veel mensen is het een
uitkomst om thuis de dienst te volgen, soms alleen al omdat het dan veel
beter lukt om geconcentreerd te luisteren. Weet u/je dus gezien en
gewaardeerd, ook als online kerkganger! We zijn dankbaar voor elke vorm
van betrokkenheid.
Ook de diverse kringen krijgen geleidelijk weer gestalte. We waren enkele
keren bij elkaar als Bijbelstudiekring (alleen na aankondiging, dus niet
standaard elke donderdag!) en ook de twintigers blijven elkaar opzoeken.
De rond-de-veertigerskring wordt opnieuw uitgevonden, nu ook mensen uit
omliggende kernen er hun plek in vinden. Een inspirerend gebeuren met
meer dan veertig namen in de appgroep. Jammer dat juist onder deze
generatie Corona nog enorm huishoudt, en dus veel ongemak oplevert.
Maar geen ernstig ongemak gelukkig, dus dat is het goede nieuws.
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Ons coaching traject met Marloes Meijer loopt door Corona behoorlijk
vertraging op. Eerst was er de afspraak in december, die wegens de
besmetting van ondergetekende gecanceld werd, daarna stond er een
afspraak waarbij Marloes zelf wegens Corona verstek moest laten gaan en
toen we eindelijk weer een nieuwe datum hadden geprikt, was dat precies
de dag dat een storm genaamd Eunice ons land ontregelde. Heel jammer,
maar we houden de moed erin! U hoort er binnenkort meer over.
De promotiefilmpjes voor nieuwe redactieleden voor het kerkblad en een
nieuwe scriba hebben tot nu toe geen resultaat opgeleverd. We willen
nogmaals onder de aandacht brengen dat onze tekorten echt urgent zijn,
en we er alles aan doen om de desbetreffende taken te moderniseren en
te verlichten. Echter, ze moeten wél gedaan worden. We hopen zó dat we
van u of jou mogen horen! Voor bovenstaande vacatures hebben we
maar drie mensen nodig. Die moeten er toch zijn, in een gemeente met
1100 namen in de kaartenbak? U heeft natuurlijk begrepen dat onze
voorzitter Jan de Rijke het ambt van scriba dit jaar combineert met dat van
ouderling-voorzitter, een noodgreep die echt niet langer dan dat ene jaar
kan duren. Waar we kunnen bundelen we zolang de krachten in de
kerkenraad. De berichtgeving uit de kerkenraad bijvoorbeeld, die u van
onze vorige scriba Jan Herlaar ontving, leest u nu tijdelijk via de pastorie,
waarvan akte. We hopen dat zeer binnenkort onze nieuwe scriba deze
taak weer kan vervullen, en zijn of haar berichten kan schrijven in een
kerkblad verzorgd door een nieuwe lichting redacteuren.
Met een hartelijke groet, in de hoop op al het goede voor ons en voor wie
ons ontmoet, vertrouwend op zegen,
Ds. Marijke van Selm
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Diakonaal Nieuws
Opbrengst collectes februari 2022
Doel
6 februari Werelddiaconaat Oeganda
13 februari Kerk in Actie Noodhulp Nepal
St. Vrienden van ziekenhuis Dirksland
Diaconie
Kerk
Pastoraat

Bedrag
€
334,75
€
126,10
€
34,50
€
422,15
€
444,52
€
232,70

Totaal opbrengst februari

€

1.594,72

Op 25 februari kon voor het eerst weer een weeksluiting gevierd worden in
de Leemgaarde. De collecte bracht in totaal € 69,- op, bestemd voor Kerk
en voor St. Vrienden van ziekenhuis Dirksland. Dit bedrag is in bovenstaand
overzicht opgenomen.
Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Hartelijk dank!
De heer Jan Groenewegen heeft voor zijn 90e verjaardag in plaats van
cadeaus een bijdrage gevraagd voor Oekraïne. Tijdens de inloop op
woensdagochtend in de consistorie heeft hij 59 euro ontvangen. Tijdens
de weeksluiting van 11 maart is er ook gecollecteerd. Deze collecte bracht
138,30 euro op. Jan heeft dit bedrag met ander verjaardagsgeld
aangevuld tot 230 euro.
De opbrengsten zijn inmiddels gestort op rekening 555 en op rekening van
Stichting NL. voor Oekraïne.

In de komende periode
collecteren we voor:
Zondag 27 maart; 40dagentijdcollecte
Missionair werk, Jong en oud thuis in de
kliederkerk. Kliederkerken zijn gastvrij, creatief
en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor
wie vervreemd is van kerk en geloof. In een
kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe
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Diakonaal Nieuws
contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en
kerkganger ontdekken samen de betekenis van Bijbelverhalen, leren van
elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De
Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij
kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.
Zondag 3 april; 40dagentijdcollecte.
Werelddiaconaat Moldavië
Kinderen en ouderen worden gezien. Door de hoge
werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het
buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en
krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig
hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke
organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare
kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen
eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen
kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde
maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen
zoals een douche.
Zondag 10 april; Palmpasencollecte. Jong
Protestant - PaasChallenge: inleven in het
paasverhaal
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren
in de week voor Pasen mee met de
PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt
is door Jong Protestant, de jeugdwerk
organisatie van de Protestantse Kerk, leren de
jongeren de karakters uit het paasverhaal
kennen. Door middel van allerlei opdrachten
leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de
vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen.
Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend.
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Diakonaal Nieuws
14 april Witte Donderdag.
Tijdens de viering van Witte Donderdag is er een collecte voor het
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 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 Weel-Bethesdaziekenhuis in
Dirksland het ziekenhuis. In deze tijd waarin veel gevraagd wordt van de
zorg willen we graag ons steentje bijdragen.
Zondag 17 april
Paascollecte. Werelddiaconaat Libanon. Kansen voor jongeren in
achterstandswijk. In Bourj Hammoud,
een overbevolkte en arme wijk in Beiroet,
zijn de problemen niet te overzien.
Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs
ontneemt de jongeren die er wonen elk
perspectief op een betere toekomst. Kerk
in Actie steunt het werk van het Manara
Youth Center van Youth for Christ. Dit
centrum geeft jongen psychosociale
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Diakonaal Nieuws
hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook
huiswerkbegeleiding en kunnen er een vak training volgen.
Wat betekent dit project voor Midas?
Midas (16) woont na zijn vlucht uit Syrië in buurland Libanon. In Bourj
Hammoud is het leven moeilijk, maar hij laat zich niet ontmoedigen.
Doordat hij een paar jaar niet naar school kon, zit hij nu in de klas met
kinderen die veel jonger zijn dan hij. Maar hij werkt hard en maakt goede
vorderingen. Op het Manara centrum krijgt hij bijles en doet hij mee aan
de fitnessworkshop van jongerenwerker Fouad. Hierdoor voelt hij zich veel
gezonder en fitter. Met Fouad kan hij goede gesprekken voeren: over het
leven, het geloof en alles wat hem bezighoudt.
Wilt u meer lezen over
kerkinactie.nl/40dagentijd.

de

40dagentijdcollectes,

kijk

dan

op

Zondag 24 april; Collecte voor de Voedselbank in Spijkenisse

De Voedselbank Spijkenisse e.o. heeft als doel mensen, die op of onder de
armoedegrens leven, gratis voedselproducten te leveren in de vorm van
een wekelijks voedselpakket.
Om voldoende eten voor de klanten op voorraad te hebben, werkt
de Voedselbank samen met bedrijven, instellingen en particulieren. Zo
proberen zij armoede te verminderen en tegelijk voedselverspilling tegen
te gaan. De voedselhulp is tijdelijk. Het streven is dat de klanten weer zo
snel mogelijk op eigen benen kunnen staan. De Voedselbank Spijkenisse
is aangesloten bij Voedselbanken Nederland.
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De kerk is open!
In de Stille Week is de kerk open op:
Witte Donderdag 14 april van 13:00-15:00 uur.
Goede Vrijdag 15 april van 11:00-15:00 uur.
Stille Zaterdag 16 april van 11:00-15:00 uur.
Daarna is de kerk, tot het laatste weekend
van september, elke zaterdag geopend van
11:00 – 15:00 uur.
U bent van harte welkom om:
- Een kaarsje te branden
- In stilte te zitten
- Gebed
- Of gewoon even in de kerk te zijn.
We zien u graag.

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

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

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.

Een tweede leven voor uw oude mobieltje,
toner of cartridge
Waarom weggooien wat nog van waarde is?
Heeft u oude mobieltjes, lege cartridges of oude
ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie.
Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie
toekomst geven.
Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij
en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door
simpelweg uw oude mobieltje (zonder batterij), lege inktcartridge of toner,
ansicht- en geboortekaarten, postzegels, telefoonkaarten, brillen, gehoor-
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apparaten (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 2021 was de opbrengst € 20.382,30 (€ 17.245 via
postzegels en kaarten en € 3.137,30 via cartridges en telefoons).
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.

Allerhande Kerkelijk Nieuws
Ledenadministratie
Overleden
Op 23-2-2022 dhr. D.J. van den Blink, Bollaarsdijk 5, geb. 14-4-1932
Verhuisd
Dhr. P.J. de Rijke van Stationsweg 54C naar De Ruy 17
Mw. S. van den Ende van Slotlaan 118 naar Rialaan 55
Vertrokken
Mw. L.C. van der Meij van Kantelenweg 38 naar Dorst
Mw. J.w. Stolk van Slotlaan 96 naar Waalwijk

Heeft u uw e-mailadres al doorgegeven aan ba@kerkoostvoorne.nl?
Onze kerk heeft het predicaat “Groene Kerk”. Door minder papier te
gebruiken werken we mee aan een schonere wereld.
Laten we met elkaar zuinig zijn op de aarde die wij in bruikleen
hebben gekregen.
Bij voorbaat dank,
De bijdrage administrateur
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Allerhande Kerkelijk Nieuws
Een muzikale felicitatie
Enkele leden van de Cantorij
o.l.v. Elly Sakker hebben hun
trouwe lid dhr. Henk Eikelhof
verrast. Op de morgen van zijn
90e verjaardag zijn ze naar zijn
woonhuis gegaan en hebben
daar een speciaal voor hem
geschreven lied
gezongen. Gelukkig
werkte het weer mee en kon
de verjaardag buiten zo met
elkaar gevierd
worden.
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Allerhande Kerkelijk Nieuws
Aankondiging boekpresentatie op 22 april in Oostvoorne
20 + 22
Op vrijdag 22 april a.s. vindt in de
Dorpskerk de presentatie van het
boek over euthanasie plaats. Het is
getiteld: Als het niet meer gaat en
geschreven door Piet Schelling en
Ad Nuijten.
De datum van 22 april is bijzonder: op
22 april 2022 is het 20 jaar en 22
dagen geleden dat de euthanasiewet
werd ingevoerd. Twintig jaar later is
het debat over dit thema nog steeds
gaande. Dit boek levert daar mede
een bijdrage aan.
Inhoud
Steeds meer mensen die in God
geloven overwegen euthanasie. Maar wat vindt God van een zelfgekozen
levenseinde? Schaad je achterblijvers niet met de daad van euthanasie?
Wat doet het met artsen en pastores als zij iemand met een euthanasiewens begeleiden? De auteurs wensen ruimte voor mensen die hun einde
zelf willen kiezen. Met dit boek helpen zij de lezer om verder na te denken
over de zin van het lijden, de aard en het (on)draaglijke daarvan, de
vooruitzichten vóór en ná de dood en wat zij voor zichzelf kunnen
verantwoorden. Kortom, een boek dat een pleidooi voert voor een “goede
dood” vanuit het unieke perspectief van dominee en dokter.
Programma
Vanaf 19.00 uur is de kerk open; ontvangst met koffie en thee.
Het programma staat onder leiding van avondvoorzitter dr. Andrica de
Vries, kinderoncoloog.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
- 19.30 uur: verwelkoming door de avondvoorzitter
- 19.45 uur: reflectie op het boek door Cornella Visser-Mol, specialist
ouderengeneeskunde en SCEN-arts
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- 20.05 uur: Olav Nuijten en Pieter Schelling gaan over het boek in gesprek
met hun vaders Ad en Piet
- 20.25 uur: aanbieding van het eerste exemplaar van Als het niet meer
gaat door de uitgever
- 20.40 uur: afsluiting door de avondvoorzitter.
De programma-onderdelen zullen worden omlijst met muziek.
De sluiting is rond 20.45 uur, waarna er een drankje staat.
Van harte welkom in de Dorpskerk
Gemeenteleden en andere belangstellenden zijn van harte welkom om
met Ad en Piet de verschijning van het boek te vieren. De keuze voor de
Dorpskerk ligt voor de hand: beiden voelen zich met deze kerk verbonden
en hier is de basis gelegd voor hun vruchtbare samenwerking.
De beschikbare ruimte in de Dorpskerk is beperkt. Daarom een vriendelijk
verzoek: als u van plan bent de bijeenkomst te bezoeken, laat dit dan
weten aan een van onderstaande e-mailadressen.
Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Ad Nuijten: 0181-773144; adnuijten@icloud.com;
Piet Schelling: 0174-287365; p.schelling@kabelfoon.net.

Midweek programma PCOB Westvoorne
Maandag 25 april - vrijdag 29 april 2022
Maandag 25 april
09.00 uur ophalen Vlielanderheinlaan en om
09.15 uur in Oostvoorne, de Ruy.
10.30 uur Koffiestop
12.30 - 13.30 uur lunch, terwijl wij de koffers naar uw kamer brengen
14.30 uur Stadsrondwandeling Ootmarsum van ongeveer vijf kwartier
18.00 uur diner
20.15 uur gratis kop koffie/thee
Vrije avond
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Dinsdag 26 april
08.00 - 09.30 uur ontbijt, koffie/thee
12.00 - 13.00 uur lunch
13.00 - 17.00 uur middagtocht naar de mooiste synagoge van Nederland
in Enschede. (incl. rondleiding en koffie)
18.00 uur diner
20.15 uur gratis kop koffie/thee, daarna de bingo
Woensdag 27 april
08.00 - 08.45 uur ontbijt, koffie/thee
09.00 - 17.00 uur Dagtocht Duitsland met koffiestop
12.30-13.30 uur lunch
Een korte rondvaart door Nordhorn en daarna nog een uurtje wandelen
en rondkijken in dit sfeervolle stadje
18.00 uur diner
20.00 uur tot 22.00 gratis kop koffie/thee, folkloristische dansavond
Donderdag 28 april
08.00 - 09.30 uur ontbijt, koffie/thee
09.30 - 12.00 uur bezoek aan de Haarakker voor koffie met bosbessen traktatie
12.00 - 13.00 lunch
13.00- 17.00 vrije middag.
Evt. bezoek aan openlucht museum en Droste Huis
18.00 uur Warm en koud buffet
21.00 uur Muziek van het Decap Orgel
Vrijdag 29 april
08.00 - 09.30 uur ontbijt,
10.15 uur bezoek aan het onderwijs museum (educatorium)
12.00 -13.00 uur warme lunch
13.15 uur vertrek uit Ootmarsum met een koffiestop onderweg
Het Stadshotel ligt in het centrum van Ootmarsum, dus in uw vrije tijd kunt
u heerlijk ronddwalen in dit pittoreske stadje. Geniet van de mooie oude
pandjes en de vele kunstgaleries en leuke winkeltjes. We gaan uit van een
deelname van minstens 30 personen. Mochten er onverhoopt toch minder
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mensen meegaan, dan is het niet rendabel en kan de tocht niet
doorgaan. Maar zover zal het ongetwijfeld niet komen!
U kunt zich vóór 17 maart opgeven bij Tineke Vriend, tel. 06 - 2535 7858.
De prijzen voor deze midweek komen uit op € 520,- per persoon. Mocht u
een eigen annuleringsverzekering hebben, dan kunt u er een bedrag van
€ 25,- van aftrekken en betaalt u dus € 495,-. Dit bedrag dient u vóór
31 maart te betalen op rekeningnummer NL06 RABO 0355 7577 29 t.n.v. de
PCOB Westvoorne.
We hopen dat we veel mensen een plezierige midweek kunnen bezorgen
en zien uit naar uw inschrijving!
Het bestuur

Samen op stap, gaat u mee?
Stichting Voornes Opstapbus is nieuw opgericht en
heeft als doel uitjes aan te bieden voor senioren,
teneinde nieuwe contacten op te doen en fijne
herinneringen te maken.
De uitjes kenmerken zich door kleinschaligheid en het
feit dat men thuis wordt opgehaald en na afloop weer wordt thuis
gebracht. De uitjes worden door vrijwilligers verzorgd.
Wellicht heeft u de bus al door het dorp zien rijden. In samenwerking met
het Nationaal Ouderenfonds heeft de Stichting namelijk een 9-persoonsbus ter beschikking om uitjes
aan te bieden. In de bus is
plaats voor een chauffeur,
een begeleider en 7 passagiers. Eventuele opvouwbare
rollators kunnen achterin
geplaatst worden.
Vooralsnog is de bus
beschikbaar voor senioren
uit Westvoorne. Later zullen
de
diensten
uitgebreid
worden naar Brielle en
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Hellevoetsluis. U hoeft geen (WMO) indicatie te hebben om mee te mogen
gaan en ook actieve senioren worden uitgenodigd om mee te gaan, er
wordt een breed scala aan uitjes aangeboden.
Gaat u mee op stap?
Kijk voor meer informatie op de website voornesopstapbus.nl of op hun
facebook pagina.
Wilt u liever persoonlijk contact, dan is de coördinator, Anneke Luijendijk
telefonisch bereikbaar op maandag van 12.00 – 13.00 en dinsdag en
donderdag van 18.30 – 19.30 op nummer 06 – 181 182 62.

Data om te onthouden:
- Elke donderdagmiddag: 13.30 uur wandelen
vanaf Sipkesslag
- Iedere woensdagmorgen: vanaf 10.00 uur
inloop in de Dorpskerk.
- De weeksluitingen in de Leemgaarde zijn de komende tijd: Op de
vrijdagen 25-03, 08-04, 22-04, 06-05 en 20-05. (1x in de twee weken)
Aanvangstijd: 19.00 uur in het restaurant van de Leemgaarde.
- Vrijdag 22-04 Boekpresentatie door ds. Piet Schelling en dhr. Ad Nuijten.
In de Dorpskerk. Aanvang 19.30 uur. Kerk open om 19.00 uur.
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Kopij
De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag
18 april 2022 tot uiterlijk 22.00 uur voor het
nummer dat in de week van 30 april 2022 zal
verschijnen.
Kopij uitsluitend inleveren bij:
Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Brielle of
Cobi Ruigrok, Slotlaan 9
of per e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl

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

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
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COLOFON
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
Diaconie Prot. Gemeente Oostvoorne
Kerkinactie Prot. Gemeente Oostvoorne
Kerkblad P.G.O.

IBAN:
IBAN:
IBAN:
IBAN:

NL11
NL92
NL63
NL82

INGB 0000 1786 90
RABO 0350 2655 93
RABO 0350 2541 84
INGB 0000 6651 28

Koster:
J. van Balen-Doolaar

Gijzenhoekweg 52, 3233 TP

Tel. 48 42 15

