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Kerkdiensten 
 
Zondag   14 juli  10.00 uur  
Voorganger ds. J.W. Verwijs uit de Bilt  
Organist A. Woudenberg 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   21 juli  10.00 uur  
Voorganger ds. W. v.d. Schee uit Haarlem  
Organist H. van Amerom 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   28 juli  10.00 uur  
Voorganger dr. K.E. Bras uit Haarlem  
Organist M. van Vuure 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   4 augustus 10.00 uur  
Voorganger Ds. B.J. Stobbelaar uit Driehuis   
Organist H. van Amerom 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   11 augustus 10.00 uur  
Voorganger ds. Th. B. Hop uit Hillegom 
Organist M. van Vuure 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
 
Zondag   18 augustus 10.00 uur  
Voorganger ds. B. J. Stobbelaar uit Driehuis  
Organist R. Verselewel 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   25 augustus 10.00 uur  
Voorganger ds. E. O. Sondorp uit Aerdenhout  
Organist R. Verselewel 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
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Zondag   1 september 10.00 uur 
   
Voorganger ds. P.J. Vrijhof   
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   8 september 10.00 uur
 Startzondag 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof  
Organist C. Verschoor 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Oecumenische Diensten in Nieuw Unicum  
Zaterdag  14 september 10.45 uur ds. P.J. Vrijhof 
Zaterdag 5 oktober 10.45 uur Diaken G.J. van der Wal 
 
Oecumenische Diensten in Huize Bodaan 
Maandag  26 augustus 16.00 uur ds. P.J. Vrijhof 
Maandag  23 september 16.00 uur ds. P.J. Vrijhof 
       

 

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. 
 

Vakantietijd predikant 20 juli t/m 11 augustus 
In dringende gevallen (overlijden, ziekten, crisispastoraat) kunt u contact 
opnemen met: Pastorale ouderling Ankie Joustra-Brok, Tel: 023- 5715155, 

 E-mail: ankiebrok@planet.nl of Hanneke Reitsma. Tel: 023-5762077, 
E-mail: hanneke.reitsma@kpnplanet.nl 
Wanneer bij uitvaartdienst een predikant gewenst is dan graag, voordat datum 
en tijd vastgesteld worden, contact met ons opnemen, zodat wij een predikant 
kunnen zoeken en afstemmen wanneer hij beschikbaar is. 

De Kerkenraad  

mailto:ankiebrok@planet.nl
mailto:hanneke.reitsma@kpnplanet.nl
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GEBED 
 

Trouwe God en Vader, 
U bent zo almachtig, zo dichtbij en zo oneindig. 
En toch ervaren we soms dat U veraf bent, 
ongrijpbaar en onzichtbaar. 
Wij belijden dat we soms dwalen en twijfelen, 
dat ons geloof wankel en klein is. 
In die twijfel en dat ongeloof komen wij tot U. 
U kent ons, U ziet ons in onze twijfel. 
En U heeft ons lief. 
 
We mogen weten dat U ons tegemoet komt. 
Dat U gisteren, heden en morgen dezelfde bent 
en dat U nooit loslaat wat uw hand begon. 
U bent een God van dichtbij. 
Niet een God die eisen aan ons stelt, 
maar een God die naar ons toe is gekomen 
in onze twijfel, in ons ongeloof. 
 
Sterk ons geloof, 
zodat wij weten dat U ons helpt op te staan, 
om naast de twijfel zekerheid te ervaren, 
naast ons ongeloof, uw geloof in ons. 
Zo kunnen we verder. 
Dank U voor het wonder van geloof. 
 
Amen  
 
 
Uit: “Help ons U te vinden”, 
101 nieuwe gebeden, PKN  
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Het lied om Kanaän.  
                                                                                         
God zij geloofd om Kanaän,  
dat land vol druiven en vol graan,  
dat overvloeit van melk en honing,  
het geeft zijn oogst te rechter tijd, 
dat land is enkel vruchtbaarheid.  
Gezegend land om in te wonen! 
 

Hier dropt de regen van Gods Woord,  
in alle beken stroomt het voort, 
het drenkt de luisterende velden,  
die zijn gehoorzaam aan zijn lied, 
en al doorgronden zij het niet,  
zij zullen het de mensen melden. 
 

Al het gezaaide spreekt Gods woord,  
het plant zich duizendvoudig voort, 
wie is zo doof dat hij niet luistert?  
Wie is zo traag dat hij niet weet, 
hoe God een Heiland komen deed,  
een zaad waarvan het weiland fluistert? 
 

En op de wei daar staat het lam,  
dat wordt gezocht door Abraham 
om God den Schepper te aanbidden,  
een lam, een zaad, een weerloos Woord, 
dat wordt in Kanaän gehoord,  
daar is God vruchtbaar in ons midden. 
 

Zo zingen zij op hoge toon,  
van Kanaän en van zijn zoon, 
uw Woord is melk, uw liefde honing. 
Over de aarde waait de wind 
uw adem maakt ons welgezind,  
om zingend in dit land te wonen. 

Aangeleverd door dhr. J. Kerkman                              
Th.J.M. Naastepad, uit Bundel: “Op de dorsvloer”. 
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Van de dominee 
 
 

 
Waar ben jij met vakantie geweest? 
 

In de opleiding kregen we nog - als nieuwe generatie, die wel op vakantie ging 
-  te horen dat we de titel van dit stukje nooit moesten zeggen, noch dat we 
ook maar iets moesten insinueren over weggaan met je vakantie, simpelweg 
omdat in 1970 "slechts" 25 procent naar het buitenland op vakantie ging. 
Maar tijden veranderen snel, nu blijft "slechts" 25 procent thuis, maar ook dit 
zal hoop ik veranderen omdat 40 procent daarvan geen geld heeft voor 
vakantie. 
 

Dat wat wij nu "vakantie" noemen waren voorheen de heiligen dagen - 
holydays. Deze Heilige dagen schaften we - als goede Calvinisten - af omdat 
het er steeds meer werden. Aan het eind van de Middeleeuwen hadden we 
wel 100 vrije heilige dagen en dat kon het opkomende kapitalisme niet 
trekken. Nu hebben we nog 25 vrije dagen en slechts vier landelijke "heiligen-
dagen" die we wel "vieren" maar niet meer met een vrije dag: Valentijn, 
Franciscus, Maarten en Nicolaas. 
 

het woordje "vakantie" ontstond ergens in de 19e eeuw en is afgeleid van een 
Latijns woord dat "leeg" betekend en ik herinner mij, dat in mijn jeugd er vaak 
ook zo over vakantie gesproken werd; leeg en dus ook niet echt nodig, terwijl 
ik nu veeleer hoor dat mensen er naar snakken, dat het goed is en zelfs een 
noodzaak, even geen verplichtingen en druk. En onderzoek ook uitwijst dat het 
een positief resultaat heeft. 
 

Dat wij nu reizen in onze vakantie is ook bijzonder, in vroeger tijd was reizen 
vermoeiend, tijdrovend, zeer kostbaar en gevaarlijk. Wie dus op reis ging had 
een klein legertje nodig, veel tijd en veel geld. Ook bij pelgrimeren moest je op 
je hoede zijn en dat risico nam je vooral omdat het een soort boetedoening 
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was. Zelfs het wandelen in de natuur is een betrekkelijk jong verschijnsel, in 
mijn vakantie wandel ik graag de wandelroutes van Denecourt 1788-1875,  
de man die bekend staat als de uitvinder van de natuurwandeling. Na zijn 
werkzame leven (1844) ging hij wandelen voor zijn plezier en juist daarom 
werd hij verdacht en gevolgd door de politie omdat men niet begreep dat je 
daaraan plezier kon ontlenen, hier 
gebeurde iets dat verdacht was. En 
vooral bergwandelingen waren met 
angsten omgeven, omdat die golden 
als de plek van goden, demonen en 
geesten. 
Wie dat reizen bestudeert en de 
verhalen over die bergen leest krijgt 
ook een andere kijk op het reizen van 
Jezus in de bijbel en begrijpt dat de 
films die gaan over Jezus veel onzin 
laten zien, Jezus is niet de vrolijk wandelende hippie met kinderen die om hem 
heen huppelen en bij ieder plaatsje vrolijk wordt binnengehaald.  
 

Het reizen van Jezus was een serieuze zaak, mannen werk. Wanneer gezegd 
wordt dat hij een berg op ging dan had 
dat met goden en machten te maken, en 
het varen was, over de chaos gaan. 
Bovendien zouden we kunnen kijken 
wanneer Jezus waarheen reist en 
waarom over het meer? Dat zou wel eens 
kunnen komen omdat het een 
grensgebied was. Zoals Voltaire precies 
op de grens van Zwitserland en Frankrijk 
verbleef, verbleef ook Jezus op de grens, 

beducht voor de overheid die Johannes al had onthoofd. Dan weer eens aan 
de ene kant dan weer aan de andere kant omdat hij zijn leven niet zeker was. 
Vooral ook omdat Jezus steeds met noodweer de oversteek waagt.  
Waarom reisde Jezus eigenlijk?? 
Wat vooral opvalt is dat in de vier evangeliën soms dubbelverhalen 
voorkomen: eerste uitzending tweede uitzending, eerste wonderbare 
spijziging en tweede wonderbare spijziging, en ook sommige wonderen 
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gelijkenis vertonen waarbij de eerste altijd plaatsvinden op het moment dat 
Jezus zich van Jeruzalem af reist en de tweede gebeuren op het moment dat 
Jezus zijn lijden verkondigt en naar Jeruzalem reist.  
En wie dan op de symboolgetallen let op die twee tochten merkt dat de 
symbolen op de weg van Jeruzalem af omgeven zijn met getallen die op het 
joodse volk slaan en de symbolen op weg naar Jeruzalem slaan op de volken 
en de wereld. En het keerpunt vindt in de evangeliën plaats bij de 
"buitenlandse vrouw" die door Jezus met de honden wordt vergeleken en bij 
de verheerlijking op de berg. 
En is dat keerpunt nu een bekering, een verstaan van zijn roeping; de weg van 
zijn lijden of slechts keerpunt?  
Hoe dan ook Jezus reisde veel en waarschijnlijk is dat ook een bron geworden 
voor zijn brede kijk op het leven. En uit de verschillende reisschema's in de 
evangeliën blijkt dat de evangelisten zich van dat reizen heel bewust waren en 
ook met die reisschema's bezig zijn geweest, ook die reisschema's vormen nu 
een deel van het verhaal. 
Hoe zeldzaam nu de reizen door de eeuwen heen waren, reizen werd ook 
altijd als verrijkend ervaren, filosofen wandelden, grote kunstenaars reisden, 
en ook de adel lieten hun kinderen reizen om ze daarna de functie over te 
dragen. 
 

Ik hoop dat de komende vakantie u mag verrijken en dat de vakantie-stress u 
niet te pakken krijgt. Ik ben op vakantie van 20 juli tot 11 augustus. Omdat ik 
deze zomer weinig ben ingeroosterd, hoop ik voor en na mijn vakantie weer 
veel kennismakingsbezoeken te kunnen doen. Ik maak graag kennis met u, ik 
hoop dat u mij uitnodigt. Mijn telefoonnummer is: 06 1212 02 18. 

Met vriendelijke groet 
John Vrijhof 

Van de voorzitter 
Laatst nam ik een andere looproute naar de kerk. Het deed mij even bewuster 
kijken naar waar ik liep. De uitkomst was hetzelfde, ik kwam bij onze mooie 
kerk. Waar het voor mij altijd weer voelt als thuiskomen. 
Zo gaat het in de kerkenraad ook. Na vele actieve jaren bedanken we Hanneke  
als scriba. Ze heeft zich zeer trouw en zorgvuldig van haar taak gekweten 
waarvoor onze hartelijke dank. Zij zal nog wel wat taken blijven doen o.a. Het 
kerkblad. Ze heeft aangeboden deze zomer nog dienst te willen doen als 
ouderling en beschikbaar te zijn als contactpersoon in geval van een 
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overlijden. Wat haar plichtsgetrouwheid naar de gemeente nog eens 
benadrukt. In de kerkenraad hebben we inmiddels afscheid van haar 
genomen. Op 15 september zullen we dit in de kerkdienst doen. Hanneke 
nogmaals bedankt voor je trouwe inzet. 
Voor de kerkenraad houdt dit in een andere route te kiezen: Simon is bereid 
als contactpersoon te fungeren. Het postadres wordt nu:  
info@kerkzandvoort.nl , wat Simon beheert.  Maaike gaat de dienstroosters 
verzorgen. Wel zijn we nog opzoek naar een notulist voor de 
kerkenraadsvergaderingen. Wie wil ons pad kruisen? 
Misschien gaat u deze zomer op pad of loopt u in Zandvoort eens een andere 
route? Maar ik hoop dat uw voeten en gedachten u naar onze gemeente 
brengen. 
Een thuis waar u met open armen ontvangen mag worden. 
Namens de kerkenraad wens ik u een goede zomer.   

Yvonne, voorzitter 

Vanuit de diaconie 
Onlangs zat ik tijdens mijn koffiedienst in de kerktuin. Ik zag hoe een jonge 
kraai door zijn ouders werd aangemoedigd om te vliegen. Ik dacht dat is nu 
ook hoe diakenen werken. Er zijn voor mensen in nood, maar hen 
aanmoedigen zelfstandig te vliegen. 
Weet u nog dat we vorig jaar een gezin ondersteund hebben met stille hulp?  
Hoe fijn is het dan als je diegene tegenkomt in het dorp en de persoon weet te 
melden: ‘We hebben alles weer op de rails hoor’. 
Dan ben ik zo dankbaar dat God dit gezin op ons pad bracht en we iets voor 
hen hebben kunnen betekenen. Het was niet alleen de financiële hulp die ze 
geboden kregen, maar mede het gezien worden en een luisterend oor en 
troostende schouder vinden. 
Dan zijn we zeg maar Gods hitteplan. In het hitteplan staat nl. de hele 
belangrijke zin: let op elkaar! 
Namens de diaconie wens ik u een mooie zomer. 

Yvonne  
De komende maand zullen we collecteren voor: 
14 juli  Diaconie algemeen 11 aug Bloemenfonds 
21 juli  Stille hulp  18 aug Diaconie algemeen 
28 juli Stem in de stad  25 aug Stille hulp 
4 aug  Diaconie algemeen 1 sept Diaconie algemeen 
        De diaconie 

mailto:info@kerkzandvoort.nl
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Een gemeente met potentie 
Met enige regelmaat krijgen we de vraag hoeveel leden onze gemeente nu 
telt. Nu is natuurlijk niet het aantal belangrijk en een gezegde luidt “getelde 
schapen lopen het hok uit” maar de vraag kunnen wij ons wel voorstellen.  En 
hoewel de volkstellingen er in het oude testament niet goed van af komen – 
mensen tellen mag niet, want ze zijn niet van jou maar behoren aan de 
Eeuwige - willen wij best een tipje van de sluier oplichten. 
Via Wim Veldhuizen, hij verzorgt onze ledenadministratie, hoorden we dat ons 
totale ledenbestand bestaat uit een 600 personen. Maar die worden weer 
onderverdeeld in verschillende groepen. Een aantal zal niet eens meer weten 
dat ze nog in onze administratie zitten. Dat komt zo; wanneer er in een 
kerkelijk gezin kinderen geboren worden maar de ouders besluiten dat de 
kinderen zelf later moeten kiezen of ze zich willen laten dopen dan komen ze 
natuurlijk wel in onze kaartenbak, zodat we ze erbij kunnen betrekken. Dit zijn 
er inmiddels 185 en de eerlijkheid gebied dat we toen deze groep volwassen 
werd, we weinig vanaf onze kant contact met hen hebben gezocht. Toch 
hebben we ze er graag als vrienden van onze gemeente bij. En de komende 
tijd zullen wij in de kerkenraad er eens over nadenken wat wij hen kunnen 
bieden. 
Een andere belangrijke groep zijn de 80 leden die geen contact wensen. Deze 
groep is voor ons natuurlijk lastig te benaderen, maar wil wel en heeft toch 
vaak ook een rede om lid te blijven van de kerk.  Maar hier zitten we wel in 
een patsituatie vanaf onze kant kunnen we geen contact met hen opnemen. 
Maar we gaan ons beraden hoe wij af en toe wel iets van ons kunnen laten 
horen. En naast de leden hebben we ook nog 20 vrienden van onze gemeente.  

Namens de kerkenraad 
John en Hanneke  
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WOENSDAG-ZOMERAVONDCONCERTEN IN DE KERK OM 19.30 UUR 
 
In de maanden juli en augustus heeft de werkgroep Eredienst  
Vijf zomeravondconcerten georganiseerd in onze dorpskerk. 
Als U dit leest is het eerste al gepasseerd.   
WOENSDAG 3 juli was er een optreden van de Beach Pop Singers en 
gedichten- proeverij van de uitgekomen bundel “Oneindige Stilte” van Yvonne  
 
De volgende data zijn: 
WOENSDAG 17 juli, er zal een blaasorkest optreden met de ons goed bekende 
Andries Martens met de Bugel. 
 

WOENSDAG 31 juli treedt het dameskoor Uptimers met soliste Fatima op. 
WOENSDAG 14 augustus zal één van onze organisten de Heer Verschoor met 
een saxofonist een orgelconcert verzorgen. 
 

WOENSDAG 28 augustus gaan optreden Greet op de vleugel en 
begeleid Onno tijdens solo-zang. 
 

U ziet het is een heel gevarieerd aanbod. We hopen U te begroeten aldaar. 
De concerten duren ongeveer 1 uur met een pauze voor een kopje koffie. 
Entree is gratis met na afloop een collecte bij de uitgang. 
 

Hartelijke groet namens de werkgroep Eredienst, Lida  
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Jaarrekening 2018 College van Kerkrentmeesters Protestantse Kerk Zandvoort 
Baten     Begr. 2018        Rek. 2018        Rek. 2017  

Kerkbalans        57.000            51.500,00          56.090,00 
Kollekten          6.500              5.960,35             5.898,45 
Giften           1.500            17.719,75          13.118,10 
Solidariteitsfonds          1.800              1.700,00            1.700,00 
Verhuur gebouw          7.500              6.741,32            2.755,72 
Rentebaten          3.000            382,57,57            1.032,63 
Opbrengst beleggingen         5.200              5.140,35            5.388,55 
Subsidie                    4.369,00           4.369,00 
Diverse ontvangsten            450            47.146,82               371,82 
Totaal baten        82.950          140.660,16         90.724,27 
 

Lasten 
Salaris en overige kosten predikant     67.000            17.892,93        68.416,79 
Afdrachten (Quotum, solidariteitsfonds)      6.000               8.267,07           6.185,08 
Onkostenvergoeding(koster,organist,gastds      7.500             12.609,72           8.147,76 
Kosten centrale ledenadministratie          250                     16,00                14,00 
Kosten Kerkbalans                      430,61              191,27 
Controle kosten            700                   726,00              713,90 
Drukwerk/abonnement/Lidmaatschap         750               1.158,42          1.141,97 
Onderhoud (incl. orgel)        6.000               4.222,01          6.608,97 
Onderhoud dak              23.119,47 
Assurantie/belastingen        4.000              4.015,33          3.560,26 
Gas/water/elektr./ telefoon     10.500           13.084,84        11.974,28 
Diversen          2.000             2.342,58          2.058,92 
Bankkosten         1.000                889,89          1.052,91 
PR          1.000                726,00             181,50 
Koren             500               190,00 
Afschrijving werkruimte Hofploeg          900                 900,00             900,00 
Totale lasten    108.100           67.281,40       134.457,08 
 

Saldo Baten -Lasten (Resultaat)  --25.150          73.378,76   -- 43.732,81  
 

Dit positieve resultaat is met name te danken aan: 
•Giften van bijna 18.000 euro (o.a. een legaat). 
•Hoge diverse ontvangsten (ruim 47.000 euro) dankzij verkoop van een erfpacht. 
•De kosten voor de predikant waren laag (geen traktement en geen kosten voor de 
 centrale traktementen) gedurende een groot deel van het jaar. 
•Wel hogere lasten voor gastpredikanten. 

Penningmeester, Hans Marco   
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Jaarrekening 2018 College van Diakenen Protestantse Gemeente Zandvoort: 
 

Begr 2018 Rek. 2018  Rek. 2017 
Opbrengsten en Baten  
Opbrengsten uit rente en dividenden       170          44    188 
Opbrengsten levend geld     3.850     5.102  8.581 
Door te zenden collecten en giften        700         1.645     955 
Totaal baten     4.720     6.792                9.724
    
 
Uitgaven en Kosten  
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 600    1.369     921 
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  650      730     691 
Kosten beheer, administratie en archief   250      244     271 
Rentelasten/bankkosten    120      142     139 
Diaconaal werk plaatselijk                1.800          2.638  2.044 
Diaconaal werk regionaal/landelijk        0       70        19 
Diaconaal werk wereldwijd    600     644  1.187 
Afdracht door te zenden collecten en giften  700  1.645      955 
Totaal lasten                4.720          7.482  6.226 
 
Saldo baten – lasten (Resultaat)   0 --690   3.498 
 

 
Zorghotel Hydepark Doorn 
In de week van 28 sept t/m 5 okt 2019 organiseren wij een vakantieweek voor 
mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen. Dit vanwege hun lichamelijke 
beperking/zorgvraag.  
Wij bieden dit aan in het luxe aangepaste zorghotel Nieuw Hydepark in Doorn. 
Gelegen in een bosrijke omgeving midden in de natuur. 
Ben jij een Big geregistreerd verpleegkundige of een actief 
werkende verzorgende IG en toe aan een leuke uitdaging? 
Dan zijn wij op zoek naar jou !!! 
Deze bijzondere ervaring in ruil voor jouw ervaring. 
Nieuwsgierig?  
Op onze website www.pszv.nl vind je bij “in gesprek met”, de verhalen van 
onze gasten en vrijwilliger.  
Contact of Vragen: Mail naar info.pszv@gmail.com Of vul het contactformulier 
in op  www.pszv.nl 

http://www.pszv.nl/


15 

 

Bericht van de Kerkrentmeesters: 
Kollekten en Giften opbrengsten vanaf januari t/m juni 2019 
Januari    April 
6/1  141,70  7/4  305,90   
13/1    70,45  14/4    97,30 
14/1  Bodaan   32,95  21/4  105,50 
20/1    32,95  28/4    66,75 
27/1    76,20  Mei 
Februari    5/5    43,30 
3/2    62,50  6/5 Bodaan   22,10  
10/2    51,00  12/5  108,20 
17/2    82,25  19/5    78,50 
24/2    92,55  26/5  127,45 
Maart    30/5    44,85 
3/3    93,55  Juni 
10/3    82,60  2/6    60,50  
17/3    83,10  3/6 Bodaan   36,85 
24/3    96,60  9/6  102,40 
25/3 Bodaan   60,15  16/6    94,70 
31/3  100,40  23/6    99,35 
Giften:    30/6    91,75 
20/1  100,00 
3/3    25,00 
13/5  250,00 

Ankie 
KERKBALANS  2019 tussenstand. 
 In het eerste 5 maanden van dit jaar is een bedrag binnengekomen van 
37.898 euro, tegen 43.489,34 in het jaar 2018. 
 In deze eerste 5 maanden zijn ons een aantal broeders en zusters ontvallen. 
We missen hierdoor een bedrag van ongeveer 3000,00 euro.  
Mocht U nog niet in de gelegenheid zijn geweest een bedrag voor de 
kerkbalans over te maken, dan verzoek ik U vriendelijk dat te doen. 
Heel hartelijk dank aan alle leden die hun bijdrage hebben betaald of dat 
periodiek doen. 
Dat periodieke betalen kan via eigen overboeking of via een automatische 
machtiging. 
Heeft U vragen over de kerkbalans, dan kunt U mij altijd bellen of mailen. 

Hartelijke groeten,Ankie  
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Orgelpijp 
Van de heer B. kreeg ik voor de kerk een fraaie oude orgelpijp overgedragen. 
Deze pijp is een replica van ons Knipscheerorgel. De pijp is een geschenk van 
de firma Flentrop orgelbouwer, die in de jaren 1970-1980 ons orgel 
restaureerde. 
De heer B. heeft de pijp in een met biljartlaken bekleed kistje gezet. 
Op de pijp staan de woorden “orgelfonds”.  
Wie weet kunnen we hem gebruiken bij een volgende restauratie om fondsen 
te werven.  
Namens de kerkenraad dank ik de heer Brugman voor dit geschenk. 

Ankie  

 
ZONNEBLOEMLOTERIJ 2019 
Dit jaar bestaat De Zonnebloem 70 jaar (onze afdeling bestaat in 
2021 ook al 50 jaar!). De vereniging laat deze mijlpaal niet 
zomaar voorbijgaan. Het 70-jarig jubileum viert de organisatie 
samen met haar 38.000 vrijwilligers en 112.000 deelnemers aan 
activiteiten en vakanties.  
De Zonnebloem is vooral bekend van de vele dagjes uit en de 
aangepaste vakanties voor mensen met een lichamelijke 

beperking. Maar veruit het belangrijkste werk zijn de 1,2 miljoen bezoeken aan 
huis. Veel mensen met een lichamelijke beperking zijn namelijk vaker alleen 
thuis dan hen lief is. Door het gebrek aan persoonlijke hulp en door medische 
zorg kunnen zij moeilijk de deur uit.  
Voor het organiseren van alle activiteiten in onze afdeling, inclusief een 
aangepaste vakantieweek, is veel geld nodig. Daarom vindt landelijk elk jaar 
een loterij plaats.  
Op 18 augustus kunt u loten aanschaffen na afloop van de kerkdienst. De 
kosten zijn € 2,- per lot. De hoofdprijs is € 15.000,- 
en daarnaast zijn diverse andere prijzen te winnen, 
zoals smart-tv’s, ipad’s, tegoedbonnen, geldprijzen, 
dagjes weg en extra jubileumprijzen: een 
Volkswagen Up, een iPhone Xs en een weekendje 
weg in eigen land  
De trekking vindt plaats op 7 oktober. De trekkingslijst zal t.z.t. op de 
Zonnebloemwesbite staan en op Teletekst. Ook zal een trekkingslijst op het 
mededelingenbord komen te hangen. 
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Psalm 136 
Elke zondagmiddag kwam mijn opa op bezoek en moest ik met hem 

psalmen zingen uit zijn oude boek; dan ging het weer van Looft den Heer en 
Goedertierenheid en dat de Heer der hemelen Zijn gunste alom verspreid. 

Kwam hij op de brommer aan, dan hoorde je meteen het ‘altoos ’en 
het ‘gadeloos’ door het geknetter heen; dan ging het weer van Looft den Heer 
en Goedertierenheid en God die op de wateren de aard’ heeft uitgebreid. 

Speelde er een vriend bij mij, dan schaamde ik me rot, als opa weer 
eens luidkeels zat te galmen over God; dan ging het weer van Looft den Heer 
en Goedertierenheid en hoe de Heere Israël Zijn volk had uitgeleid. 

Als opa ’s avonds afscheid nam, dan kneep hij in mijn wang en humde 
nog van ‘eer’ en ‘dank’ aan ’t einde van de gang; dan ging het weer van Looft 
den Heer en Goedertierenheid en raakte ik de melodie de hele week niet kwijt. 

Maar vorig jaar november werd mijn opa ernstig ziek. Hij lag toen 
nachtenlang aan een infuus in een kliniek; het ging niet meer van Looft den 
Heer en Goedertierenheid noch van de Hand des Heere die de maan en 
sterren leidt. 

Na zeven dagen belden ze mijn vader op het werk, dat er nog gebeden 
was door iemand van de kerk, een laatste keer van Looft den Heer en 
Goedertierenheid, dat opa toen gefluisterd had: ‘dan is het thans mijn tijd…..’ 

Nu fiets in elke zondagmiddag even naar zijn graf en veeg er, als ’t 
nodig is, de bladeren vanaf; dan lees ik weer van Looft den Heer en 
Goedertierenheid en hoor ik opa psalmen zingen in de eeuwigheid. 

Beeld: Willeke Brouwer 
Tekst: Christien Crouwel, theoloog 

www.open-deur.nl 
Aangereikt door dhr. Gerard  

 

EXPOSITIE IN AGATHAKERK “HOOG BEZOEK”.  
Opening: Zondag 14 juli om 12.00 uur 
Over keizerin Elisabeth/ Sisi, die meermalen een bezoek aan Zandvoort en de 
oude Agathakerk bracht, over de eerste pastoor van Zandvoort Johannes l'Ami 
en over gebeurtenissen in de jonge parochie, opgericht in 1851.  
 

De expositie is geopend van 14 juli – 15 september op woensdag- en 
zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur en op zondag na de kerkdienst tot 14.00 
uur.            Graag tot ziens, Pastor en locatie coördinator 

http://www.open-deur.nl/
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Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten 

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

 
 
Taizé dienst  

Iedere eerste vrijdagavond van de maand is er een Taizé-dienst. ‘s 
winters in de Agatha Kerk, anders in Dorpskerk te Zandvoort  
met teksten, gebed, zingen en stilte. Van 19.30-20.00 uur.  
Het inzingen begint om 19.00 uur. 

 
 
Het Goede Uur,  zomerreces 
 
 

 
 
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 naam van: DIAC. PROT. GEM. ZVT. Bij stortingen 
graag vermelden: Pebbles, Bloemenfonds, Diakonie of Zending 
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Bijbelrooster voor de maand juli 2019 
 
1 maandag Psalm 76   De HEER strijdt voor zijn volk 
2 dinsdag Handelingen 4:32-37  Samenleving  
3 woensdag Handelingen 5:1-11  Bedrog  
4 donderdag Handelingen 5:12-26  Niet te stuiten  
5 vrijdag Handelingen 5:27-42  Risico  
6 zaterdag Psalm 42  Dorst 
 
7 zondag Lucas 10:1-16   Herauten  
8 maandag Lucas 10:17-24   Het belangrijkste effect  
9 dinsdag Lucas 10:25-37   Vragen naar de bekende weg? 
10 woensdag Lucas 10:38-42   De eerste zorg  
11 donderdag Psalm 25   Geestelijke TomTom  
12 vrijdag Kolossenzen 1:1-14  Kolossaal! 
 
13 zaterdag Kolossenzen 1:15-23  Dank aan de Schepper  
14 zondag Kolossenzen 1:24-2:5  Blijmoedig lijden  
15 maandag Kolossenzen 2:6-15  Sterven en leven  
16 dinsdag Kolossenzen 2:16-3:4  Eet en drink, want morgen leven we 
17 woensdag Kolossenzen 3:5-17  Oud en nieuw  
18 donderdag Kolossenzen 3:18-4:6  Huisregels 
 
19 vrijdag Kolossenzen 4:7-18  Hartelijke groeten  
20 zaterdag Psalm 79   Smeekgebed  
21 zondag 1 Samuel 1:1-20  Gebedsverhoring  
22 maandag 1 Samuel 1:21-2:11  Magnificat van Hanna  
23 dinsdag 1 Samuel 2:12-26  Misbruikschandaal  
24 woensdag 1 Samuel 2:27-36  Onheilsprofetie 
 
25 donderdag 1 Samuel 3:1-14 Roeping  
26 vrijdag 1 Samuel 3:15-4:1a  Groei  
27 zaterdag Psalm 108   Rust en vertrouwen  
28 zondag Lucas 11:1-13   Gebedsonderwijs  
29 maandag Lucas 11:14-28   Met stomheid geslagen?  
30 dinsdag Lucas 11:29-36   Meer dan Jona 
31 woensdag Lucas 11:37-44   Wat verdient de schoonheid 
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Bijbelrooster voor de maand augustus 2019 
1 donderdag Lucas 11:45-54   Wie beledigt wie?  
2 vrijdag Lucas 12:1-12   Wat de Geest je ingeeft  
3 zaterdag 1 Samuel 4:1b-11  De HEER laat zich (niet) meenemen  
4 zondag 1 Samuel 4:12-22  De eer is weg  
5 maandag 1 Samuel 5:1-12  Wie is de sterkste?  
6 dinsdag 1 Samuel 6:1-12  Comeback 
 
7 woensdag 1 Samuel 6:13-7:1  Bewaarplaats  
8 donderdag 1 Samuel 7:2-17  Eben-Haëzer 
 9 vrijdag Lucas 12:13-21   Waar is jouw schat?  
10 zaterdag Lucas 12:22-34   Zorgen en zorg  
11 zondag 1 Samuel 8:1-9   Wie is koning?  
12 maandag 1 Samuel 8:10-22  Waarschuwing 
 
13 dinsdag 1 Samuel 9:1-14  Op zoek  
14 woensdag 1 Samuel 9:15-10:1  Gezalfd  
15 donderdag 1 Samuel 10:2-16  Nog geheim  
16 vrijdag 1 Samuel 10:17-27  Sauls grootheid  
17 zaterdag Lucas 12:35-48   Onverwachts, maar niet onverwacht 
18 zondag Lucas 12:49-59   Vrede op aarde? 
 
19 maandag 1 Samuel 11:1-13  Koningsnummer  
20 dinsdag 1 Samuel 11:14-12:17  Troonrede  
21 woensdag 1 Samuel 12:18-25  Bemoediging  
22 donderdag Lucas 13:1-9   Eerst de balk in je eigen oog ...  
23 vrijdag Lucas 13:10-17   Goeddoen op sabbat  
24 zaterdag Lucas 13:18-21   Klein begin 
 
25 zondag Lucas 13:22-30   Wie gered worden  
26 maandag Lucas 13:31-35   Drie dagen  
27 dinsdag 1 Samuel 13:1-15a  De wacht aangezegd  
28 woensdag 1 Samuel 13:15b-22  Wapenembargo  
29 donderdag 1 Samuel 13:23-14:15  Heldendaad  
30 vrijdag 1 Samuel 14:16-23  Verwarring  
31 zaterdag 1 Samuel 14:24-35  De strijd gestaakt 
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Adressen en telefoonnummers 
 
Protestantse kerk Zandvoort, Poststraat 1 2042 HA / Kerkplein 2042 JH 
Postadres  info@kerkzandvoort.nl 
Predikant  ds. P.J. Vrijhof tel. 06 1212 0218  e-mail:   

ds@kerkzandvoort.nl   
    

 

Website www.kerkzandvoort.nl 
 

mailto:info@kerkzandvoort.nl
http://www.kerkzandvoort.nl/

