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Kerkdiensten 
 
 
 
 
 

Zondag   5 januari  10.00 uur Nieuwjaarsbegroeting 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof 
Organist H. van Amerom 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   12 januari  10.00 uur  
Voorganger ds. N.G. Scholten uit Aerdenhout 
Organist A. Woudenberg 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   19 januari  10.00 uur Heilig Avondmaal 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   26 januari  10.00 uur  
Voorganger ds. Th. B. Hop uit Hillegom 
Organist C. Verschoor 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   2 februari  10.00 uur  
Voorganger ds. P.J. Vrijhof 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   9 februari  10.00 uur  
Voorganger mevr. ds. M.W. Gehrels uit Amsterdam 
Organist H. van Amerom 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
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Zondag   16 februari  10.00 uur  
Voorganger ds. A. Molendijk uit Heemstede 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   23 februari  10.00 uur  
Voorganger ds. J.A.J. Seeleman uit Haarlem 
Organist A. Woudenberg 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
 
Oecumenische Diensten in Nieuw Unicum  
Zaterdag 18 januari 10.45 uur diaken G.J. van der Wal  
Zaterdag  8 februari 10.45 uur ds. P.J. Vrijhof 
 
Oecumenische Diensten in Huize Bodaan 
Maandag 13 januari 16.00 uur ds. P.J. Vrijhof 
Maandag  10 februari 16.00 uur ds. P.J. Vrijhof 
       

 
Agenda 
8 jan  Gesprekskring   in jeugdhuis 15.00-16.30 uur 

 
 
Opname in het ziekenhuis 
De ziekenhuizen geven om redenen van privacy uw 
naam na een opname niet automatisch door aan de kerk 
waar u bij hoort. Wanneer u in het ziekenhuis bezoek 
wilt ontvangen vanuit uw kerk, dan kunt u dit doorgeven 
via een telefoontje aan de predikant ds. John Vrijhof, tel: 
06 1212 0218. 
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Van de Dominee 
 

 
 

De tijd 
 
Tijdens de feestdagen rondom kerst, is er ook een “niet christelijk” 
feestmoment en dat is de jaarwisseling. De kerk zou de kerk niet zijn, als ze 
ook daar iets te zeggen heeft dat met haar traditie te maken heeft. Ik wil dan 
niet met het vingertje omhoog iets zeggen over vuurwerk, maar iets over de 
tijd. 
 
In het verleden dacht men anders over de tijd. Met de komst van het 
christendom heeft er een verandering plaatsgevonden in het denken over de 
tijd. Je dat bewust worden, helpt je bij het lezen van oude teksten en ook iets 
te begrijpen van de populariteit van het christendom over de wereld. Dat 
laatste klinkt wat vreemd, want in Nederland en in de westerse samenlevingen 
is het christendom niet meer zo populair, maar daarmee vormen we een 
uitzondering, want wereldwijd groeit het christendom. Hieronder ga ik met 
grote stappen door dat veranderde denken over de tijd heen. 
 
Ten tijde van Jezus gingen de mensen lineair over de tijd denken. Er was een 
begin en een eind. Zo’n verandering van denken duurt honderden jaren. Voor 
die tijd dacht men cyclisch over de tijd, alles wat geweest was kwam weer 
terug. In het hindoeïsme komt zelfs de mens weer terug, in een soort rad van 
wedergeboorte. Zo ver ging men in Israël waarschijnlijk niet, want in het oude 
testament gaat het niet over een na de dood, we kunnen er dus allen maar 
over gissen. Wat dan ook fors gedaan wordt, zelfs over reïncarnatie, omdat in 
Israël er ook de verwachting leefde, dat Mozes en Elia weer terug zouden 
komen. Hoe moet je dat zien? 
 
Terwijl ik voor het kerkblad schrijf ben ik ook bezig met de oudejaarsdienst, 
waarin ik een stukje uit prediker - 300 voor CHR - moet behandelen, die zegt 
dat er niets nieuws is onder de zon en dat alles wat er geweest is weer 
opnieuw zal komen. Hij denkt dus waarschijnlijk nog cyclisch. 
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Langzamerhand gaat het denken echter van cyclisch over in lineair. Dat 
leverde nieuwe vragen op onder andere: gaan we de goede kant op, op die 
lijn? In de begintijd van het lineair denken zocht men toch nog altijd het 
ijkpunt in het verleden. Vroeger was het beter en we leven in een tijd van 
verval. Daarom moesten ze zich nog altijd houden aan de oude overleveringen 
van vroeger, die een eeuwigheidswaarde hebben.  
 
Bij de voorloper van Jezus, Johannes de doper, zien we ook nog een denker die 
het ijkpunt heeft in het verleden; de mens moet in een oorspronkelijke reine 
staat komen, en wordt onrein als hij zich niet aan de oude wetten heeft 
gehouden. Zijn doop is reiniging. 
 
Maar met Jezus treedt er een bijzonder verschijnsel op. Het gaat in de doop 
niet meer om reiniging, maar om de nieuwe mens. Het gaat bij Jezus om 
afsterven aan je oude mens - een ondergaan in het water dat staat voor de 
chaos - en dan opnieuw geboren worden. De doop van Jezus is transformeren 
met het oog op de toekomst ofwel wedergeboorte. U begrijpt dat dit 
copernicaans was en grote gevolgen heeft voor het hele denken.  
 
Zoals alle nieuwe ideeën hun wortels hebben in glimpen van oude ideeën, zien 
we hier en daar wat sporen in het oude testament van een hoopvolle 
toekomstverwachting, maar met Jezus wordt het één geheel, ingebed in een 
eschatologisch denken. Eschatologisch denken is een denken dat verwacht dat 
het einde spoedig zal komen en dat er haast is geboden. Logisch die korte 
termijn, want ook over het verleden dacht men toen nog in korte termijnen en 
niet de miljoenen waarin wij nu denken. Al moet gezegd worden; het kan 
zomaar over zijn. Denk aan die redder van de wereld Stanislav Petrov, die een 
atoomoorlog voorkwam. Het had zomaar met één klap al afgelopen kunnen 
zijn geweest.  
 
Dit gezegd hebbende ga ik verder met het westerse idee dat het nieuwe beter 
is dan het oude, dat we met de tijd mee moeten gaan, dat we ons ontwikkelen 
en dat niet de oude ideeën en wetten beter zijn, maar dat de wetenschap nog 
niet goed genoeg is en dat we daarin moeten blijven investeren.  
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Wij zijn ons niet meer bewust dat deze ideeën ontspruiten aan onze 
christelijke wortels, of sterker nog: Jezus zelf.  
In de missiegebieden ervaart men nog wel dat Jezus een verlosser is uit een 
oud leven en een mogelijkheid geeft om een nieuw leven te beginnen. 
 
Over die veranderingen in denken over tijd, is ook op te merken dat we tot aan 
de verlichting wel geloofden in groei, maar niet in vooruitgang. Het 
vooruitgangsdenken kwam pas eind 19e eeuw op. Veel mensen zullen vandaag 
ook dat - modernistische - gevoel nog hebben: er is vooruitgang.  
 
Maar hoe het ook zij, vooruitgang of niet - de postmodernen geloven niet in 
vooruitgang - de goede voornemens die u heeft voor het komende jaar vinden 
dus hun wortels in het idee dat iets nieuws goed kan zijn en dat je een nieuwe 
mens kunt worden. Dat je je op de toekomst mag richten en daar je 
verwachting op mag inzetten. Ik hoop van harte dat dit artikel u laat bezig zijn 
met het nadenken over de nieuwe mens, die we dankzij Jezus kunnen zijn. 
 

Met vriendelijke groet 
en met de beste wensen, 

John Vrijhof 
 

 
 

 
Kennismaking 
 
 
Dat het een jaar mag worden waarin ik u 
beter mag leren kennen.  
Maakt u een afspraak met mij? 
Mijn telefoonnummer is 06 1212 0218 
 

John Vrijhof 
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Techniek 
 

Hoe ingewikkelder de techniek hoe kwetsbaarder ze wordt. Moderne 
samenlevingen worden steeds afhankelijker van techniek en hangen daarmee 
aan steeds meer zijden (stroom)draadjes. Het rare is dat we met die 
ontwikkelingen maar één kant op kunnen gaan, je moet er in mee. Wie niet 
appt is vaak niet meer on “speaking terms” met een deel van de nieuwe 
generatie, de overheid en de bank en wie hoopt dat het zijn tijd wel zou duren, 
komt steeds vaker bedrogen uit, omdat de ontwikkelingen steeds sneller gaan. 
 
In het vorige kerkblad sprak ik u over ”kerkomroep.nl” en steeds weer ontbrak 
er een draadje, een verbinding of een apparaatje. Maar zoals het er nu naar 
uitziet is dat binnenkort allemaal verholpen. Inmiddels doet de ringleiding het 
weer en wanneer de “sfeermicrofoon” weer aangesloten is, komt er ook goed 
geluid via de kerkomroep.  
De beide kerstdiensten die we uitzonden zijn geen succes. Bij de nachtdienst 
hoort u de zaal niet en bij de ochtend dienst de sprekers bijna niet. Begin 
volgend jaar komt dit in orde. Het had helaas wat meer voeten (draadjes) in de 
aarde dan ik had gedacht. Maar ook dit hoort bij het moderne leven. Veel 
zoeken en accepteren dat je niet in een keer iets vindt, maar soms pas na vele 
keren. 
 
Ik hoop dat u de app “kerkomroep.nl” al 
wel op uw tablet of telefoon gezet heeft 
ofwel dat u op uw internetbrowser een 
favoriet heeft gemaakt. Natuurlijk willen 
wij – of “Pluspunt” -  u daar ook graag bij 
helpen.  
 

De andere app is die van de “Mentimeter”.  Wanneer u deze app 
geïnstalleerd heeft, vraagt hij u om een nummer. Dat betekent 
dat hij gebruiksklaar is. Dat nummer komt pas in de kerk bij de 
vragen die ik stel. Zo wordt op het grote scherm anoniem 
zichtbaar hoe u over standpunten denkt. (zie achterin het 
kerkblad van december) 

Met vriendelijke groet,  
John Vrijhof. 
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Gedicht 
 

In deze moeilijke tijden… 
 

In deze moeilijke tijden   Geen macht en geen duivel 
Van wanhoop, van verdriet  Geen verdriet en angst 
Hef ik mijn hoofd omhoog  Kan mij scheiden van U 
Voel ik Uw liefde in mijn hart 
     Ik geef mijzelf over 
In deze moeilijk tijden   Laat Uw wil gebeuren 
Van onbegrip, van boosheid  Uw werken zijn onvoorstelbaar 
Hef ik mijn handen omhoog  Uw wegen zijn in het Licht 
En aanbid ik U in mijn hart  Zo graag wandel ik met U 
     Het licht in de wereld 
In deze moeilijke tijden   De wereld, verdoemd en vergaan 
Nu ik verlamd lijk te zijn   Maar tegelijk met U opgestaan 
Voel ik Uw vrede in mijn ziel  Mijn woorden zijn te weinig 
Open ik mijn ogen voor Uw genade O geen woorden, geen zinnen 
     Kunnen Uw liefe beschrijven 
U wil ik aanbidden   Wat ben ik dankbaar 
Heel mijn leven lang   Wat wil ik juichen 
U die mijn kracht bent   Terwijl ik zo moe ben 
In gebed, in gezang   Halleluja Amen 
U blaast Uw adem weer in 
In mijn levenloze lichaam  Hayarpi Tamrazyan 
U veegt de tranen weg 
En brengt mij blijdschap en geluk 
 

U wil ik loven      
Voor Uw wonderen in mijn leven  
U wil ik prijzen       
Zo trouw bent U Heer  
 

Hayarpi Tamrazyan werd bekend door het ‘Kerkasiel’: het gezin Tamrazyan 
verbleef ruim drie maanden in de Bethelkapel in Den Haag, terwijl ondertussen 
een non-stop viering werd gehouden. Uiteindelijk ontving het gezin een 
verblijfsvergunning. Het gedicht schreef Hayarpi in de tijd van onzekerheid over 
het verblijf in Nederland.  Uit Woord & Dienst, december 2019  
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Lied van de maand januari is:  Lied 520, “De Wijzen”, verzen 1 t/m 6 
1.De wijzen, de wijzen,   2.Zij volgden het teken, 
   die gingen samen reizen,     de dagen werden weken, 
   vertrouwend op een konings-ster,      dan klopt een rijke karavaan 
   zij wisten niet hoe ver.     bij de paleispoort aan. 
   

3.’O koning, wil ons horen  4.Herodes, hij hoorde 
   er is een prins geboren,     verschrikt naar deze woorden. 
  iIn ’t oosten is zijn ster gezien,     ‘Een koningszoon bij mij in huis? 
   staat hier zijn wieg misschien?     U bent beslist abuis.’ 

 

5.De wijzen, de wijzen,   6.Zij hebben gevonden 
   die moesten verder reizen,     het kind door God gezonden, 
   de ster ging als een lichtend spoor    dat koning en dat knecht wil zijn 
   naar Betlehem hen voor.     van ieder, groot en klein. 

Wie waren de wijzen? 
Van de groep mannen, die Jezus kwamen aanbidden, is weinig bekend.  
Er zijn allerlei interpretaties, bijvoorbeeld dat er drie waren: één uit Afrika,  
één uit Europa en één uit Aziё, maar daar is geen enkel bewijs voor.  
Een andere uitleg is dat de mannen uit Babylon of Mediё kwamen. 
Tot slot stellen sommigen dat het Arabieren geweest moeten zijn. 
Uit de beschrijving van Mattheüs kunnen we het volgende opmaken:  
De mannen waren wijzen die uit het oosten kwamen en heel rijk waren. 
Ze hadden in het oosten een ster gezien en wisten dat deze ster te maken had 
met de geboorte van een belangrijke koning. 
Het woord voor 'wijzen' 
Het Griekse woord voor 'wijze' is μάγος magos (Strong's G3097).  
Dit woord werd door de Babyloniërs, de Meden en de Perzen aan allerlei  
mensen gegeven die bijzondere inzichten hadden, zoals leraren, priesters, 
artsen, astrologen, zieners, waarzeggers en tovenaars.  
De wijzen, die Jezus opzochten, hadden een bijzondere ster opgemerkt.  
Dat betekent dat ze astrologen geweest moeten zijn, met grondige kennis 
van de sterrenwereld. Het is ook mogelijk dat ze uit afgelegen 
woestijngebieden kwamen, en gewend waren om hun plaats nauwkeurig te 
bepalen aan de hand van de sterrenhemel.   

Laurens de Wit, 2014 
Lied van de maand februari is:Lied 982,’In de bloembol is de krokus’, vers 1,2,3 
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Van de voorzitter 
 
Namens de kerkenraad wil ik eerst iedereen een gezond en liefdevol 2020 
wensen. 
 

Ik spreek vanaf deze plek de wens uit dat het een jaar mag worden waarin we 
blijven omzien naar elkaar. Een jaar waarin we onze grenzen verleggen en als 
kerk nog meer naar buiten treden. Hoe belangrijk is het om te blijven omzien 
naar Gods wereld, waar ieder deel van uit maakt. 
 

De kerkenraad is nog dringend op zoek naar een 
notulist. Dat houdt in 8 x per jaar op een dinsdagavond 
notuleren en deze notulen uitwerken. Bent u zelf de 
persoon die deze taak op zich kan nemen of kent u 
iemand die voor deze functie geschikt zou zijn?  
Ik hoor het graag van u. 

Yvonne 
 

Vanuit de diaconie 
Namens de diaconie wens ik u een gezond en gelukkig 2020. 
De maand december is een drukke maand geweest voor de diaconie. Maar 
wat fijn dat we zoveel hebben kunnen betekenen voor mensen en zoveel 
helpers hadden!  De kerstviering voor oudere gemeenteleden, de 
kerstattenties, stille hulp, de kerstpakketten i.s.m. de Agathaparochie voor hen 
die net buiten de hulp van de voedselbank vallen. 
We waren dan ook zeer verheugd dat we enkele giften mochten ontvangen. 
 

De komende maand zullen we collecteren voor: 
5 jan diaconie algemeen 
12 jan stille hulp 
19 jan diaconie algemeen 
26 jan bloemenfonds 
2 feb diaconie algemeen 
Mocht u een gift willen doen dan kunt u dit doen op NL97ABNA0565729780 
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Zandvoort o.v.v. het gewenste doel.  

 

Met vriendelijke groet namens de diaconie, Yvonne   
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  AKTIE  KERKBALANS 2020 

 
Geef voor je kerk 

 
 

In januari 2020 gaat de aktie Kerkbalans van start. 
Evenals in voorgaande jaren wordt er in januari weer een beroep op u allen 
gedaan om een financiële bijdrage te geven voor het in standhouden van onze 
geloofsgemeenschap in Zandvoort-Bentveld.  
 
In 2019 bracht de actie Kerkbalans circa € 53.000 op. Daarmee werden de 
reguliere kosten van de instandhouding van de eredienst gedekt. 
Deze reguliere kosten betreffen predikanten, organisten en koster. Maar ook 
voor het onderhoud, de verwarming en verlichting van het kerkgebouw en het 
Jeugdhuis. Verder zijn er diverse kleinere posten zoals verplichte afdrachten, 
administratie en verzekering. 
 
U ziet er is heel veel geld nodig. Vooral nu. 
In het afgelopen jaar zijn een aantal geliefde broeders en zusters overleden. 
Bij elkaar droegen zij aan Kerkbalans circa € 5000 bij.  
Dat bedrag zullen wij in 2020 missen.  
Ik hoop daarom dat U wellicht een kleine verhoging van uw bijdrage wilt 
overwegen. Uw bijdrage maakt het mede mogelijk dat de Protestantse kerk in 
Zandvoort en Bentveld haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. 
Ieder bedrag is welkom.  
 
Als u slechts een klein bedrag kunt missen, bedenk dan dat u per maand kunt 
betalen met een automatisch machtiging. 12 maal 10 euro maakt toch 120 
euro per jaar! Stelt u de vrijwilligers die uw antwoordenvelop komen ophalen 
niet teleur. Als u niet in staat bent bij te dragen, stop dan een briefje met uw 
motivatie in de antwoordenvelop. Iedereen vast hartelijk bedankt. 
 
De afrekening van de Kerkbalans 2019 krijgt U in het kerkblad van februari of 
maart, daar op het moment dat ik dit schrijf de eindafrekening over december 
2019 nog niet binnen is. 

Ankie, Kerkelijk ontvanger 
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HET  GOEDE  UUR 

De maand december is voorbij. Wat was het een drukke maand met alle 
feestelijkheden: kerkdiensten, kerstmaaltijden, musicals, concerten, noem 
maar op. Voor elk wat wils. 
Ik hoop dan ook, dat u net als ik, ervan genoten heeft. 
Daarbij ook mijn hartelijke dank aan alle mensen, die ervoor gezorgd hebben, 
dat dit alles georganiseerd werd. 
Nu is het weer tijd onze blik op het Nieuwe Jaar te richten. Het jaar 2020 ligt 
blanco voor ons. Wat zal het ons brengen? Niemand, die het weet. 
Het bestuur van Het Goede Uur wenst u in ieder geval een gezond en 
gezegend Nieuwjaar! 
Wij hopen u weer te ontmoeten op onze koffie-ochtenden om samen te 
genieten van de gezelligheid met elkaar. Wij hebben elkaar nodig! 
 

De eerste koffie-ochtend vindt plaats op   WOENSDAG   29 JANUARI  2020. 
Onze bekende dorpsgenoot Marcel Meijer zal een lezing verzorgen over de 
ontwikkeling van het dorp Zandvoort van toen naar nu: over leven, werken en 
wonen. Het belooft een interessante ochtend te worden. 
Wij hopen u om 10.00 uur te ontmoeten in het Jeugdhuis. Uiteraard staat de 
koffie voor u klaar! 

Namens het bestuur, Froukje  

 
Plastic dopjes voor de STICHTING BULTERSMEKKE 
Vlak voor de Kerstdagen hebben wij weer 200 kilo plastic dopjes afgeleverd bij 
het trainingscentrum van Reigerswaard in Heerhugowaard. 
In heel 2019 hebben we daarmee meer dan 1000 kilo plastic dopjes 
afgeleverd. Dit dankzij de steun van zeer velen in onze kerk die trouw sparen. 
De dopjes worden verkocht en van de opbrengst worden hulphonden getraind 
voor allerlei doeleinden. Onder andere voor mensen met een lichamelijke 
beperking, voor mensen met een visuele beperking, voor kinderen met 
autisme en voor mensen met diabetes. 
Namens de Stichting Bultersmekke (http://www.stichtingbultersmekke.nl) 
danken wij nogmaals alle spaarders heel hartelijk voor hun bijdrage. 
Blijft U vooral sparen!              Ankie en Pieter  
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Afgelopen diensten 
In de Adventsdiensten werkt een groepje kinderen van de ONS school mee. Ze 
zeggen een gedichtje op bij het aansteken van de adventskaarsen en als ze 
terugkomen aan het einde van de dienst zingen ze een ingestudeerd liedje, 
waarbij de mobiel van Maaike voor de melodie zorgt. 
 
Zondag 1 december ging ds. Bras uit Haarlem voor. Hij preekte over Lucas 1. 
De kernwoorden waren: 
 Engel, Groet, Jezus en ‘Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’. 
Zondag 8 december ging ds. John Vrijhof voor. Tevens vierden we het Heilig 
Avondmaal.  
Zondag 15 december ging ds. Hop uit Hillegom voor en werkte het koor “Tout 
Venant” mee. 
Na de dienst werd Stef door de voorzitter van het college van 
kerkrentmeesters dhr. Henk toegesproken en bedankt met een kleine 
cadeaubon voor al zijn hulp bij o.a. het geluid, presentaties voor op het 
Digibord en vermenigvuldigen van het kerkblad. Ook luidt hij vaak de torenklok 
voor Mariette. 
Zondag 22 december ging ds. Nico Paap uit Vlaardingen voor en lieten de 
kinderen zien wat zij de afgelopen weken tijdens de kindernevendienst 
gemaakt hadden. (Dienblad met mozaik steentjes belegd en zelf gegoten 
kaarsen) 
Een meisje herkende ds. John Vrijhof, die als gemeentelid aanwezig was, en 
liet haar werk ook door hem bewonderen. 
 
Dinsdagavond 24 december was om 19.00 uur de Kinderkerkdienst met de 
musical ”Het lege boek” o.l.v. Maaike en Marjolein.  
De kerk was zeer goed gevuld met vaders, moeders, zusjes, broertjes en opa’s 
en oma’s. 
Om 22.00 uur was de Kerstnachtdienst. Voorganger was ds. John Vrijhof. 
Op het orgel speelde Willem, Andries speelde op de Bugel en de Beach Pop 
Singers o.l.v. Arno zongen kerstliederen. 
Na de dienst was er Glühwein en warme chocolademelk. 
 
Woensdag 25 december Kerstochtend ging ds. John Vrijhof voor en verleende 
het koor Uptime haar mede-werking. Ook  begeleiddenWillem en Andries de 
samenzang. 
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Donderdag 19 december was de ouderen Kerstviering 

Alles was weer prima verzorgd en Yvonne las een eigengemaakt gedicht voor, 
Ali deed de schriftlezing en ds. John Vrijhof vertelde een kerstverhaal. Tevens 
zongen een groep kinderen van de ONS school kerstliederen. 
 

Gedicht ontmoeting 

 

Niet in het donker van de stal 

maar in het licht van de 

sterren 

weerkaatsend in je ogen  

mag ik je ontmoeten 

Adem van os en ezel 

strelen mijn wangen 

adem Gods  

blaast in mijn hart 

Het gehuil van een kind 

op de vlucht  

weerklinkt in mijn oor 

het kindje in de kribbe 

roept mij aan 

Mag Ik je ontmoeten 

in het donker van de Kerstnacht 

Wil jij er voor Mij zijn? 

zoals Ik er voor jou zal zijn 

in het licht van de wereld. 

Yvonne, dec 2019 
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Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten 

Zondag 19 januari 
Heemsteeds Philharmonisch Orkest, o.l.v. Dick Verhoef  

Aanvang 15.00 uur, kerk open om 14.30 uur Toegangsprijs: 5 euro 
 

 
Taizé dienst  

Iedere eerste vrijdag van de maand is er een Taizé dienst. 
Vanaf 8 november (’s winters) in de Agatha Kerk in Zandvoort,  
met teksten, gebed, zingen en stilte. Van 19.30-20.00 uur.  
Het inzingen begint om 19.00 uur. 

 
Het Goede Uur 

Woensdag 29 januari om 10.00 uur 
Spreker: Marcel Meijer 
Onderwerp: ontwikkeling van het dorp Zandvoort van toen  

naar nu: over leven, werken en wonen. 
 
 
Belangrijke rekeningnummers Kerkrentmeesters: 
ING nummer t.n.v. Ontvanger Protestantse kerk Zandvoort  
    IBAN nummer: NL22 INGB 0000042789     
ABNAMRO, t.n.v. Ontvanger Protestantse Kerk Zandvoort  
    IBAN nummer: NL15 ABNA 0565836889 
ING nummer t.n.v. Kerkrentmeester Protestantse kerk Zandvoort 
    IBAN nummer: NL61INGB 0000089908  
ING nummer Protestants Kerkblad: NL74 INGB 0003534532 
ING nummer Solidariteitskas: t.n.v. Kerkelijk Bureau    
    NL12 INGB 0000478305   
 

 

 
 
 

DIAKONIE 
Het banknummer van de diaconie is: NL97ABNA0565729780 
Alle rekeningen op nbbles, Bloemenfonds, Diakonie of Zendingaam van: 
DIAC. PROT. GEM. ZVT. Bij stortingen graag vermelden: Pe 
 
 


