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God, onze schepper, 

uit aarde hebt Gij ons gevormd 
tot mensen van vlees en bloed 
om in vrede en gerechtigheid 

uw wereld te bewonen. 
 

Wij bidden U: 
open onze ogen voor Hem 

in wie Gij ons de goede plaats wijst, 
Jezus, onze Herder en Leidsman, 

die ons voorgaat door de woestijn 
naar uw land van belofte, 

in deze veertig dagen en heel ons leven. 
 

Amen 
 
 

Uit Dienstboek, een proeve 
Schrift Maaltijd en Gebed, Boekencentrum 
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Het lied van de veertig regels.                         
                                                                                        Ds.W.Barnard. 
Het waren tien geboden die God schreef op steen, 
het waren tien geboden voor elke vinger een. 
      De wind blaast in vier streken wie weet waar hij behoort, 
      de wind blaast in vier streken de tien geboden voort. 
 

En viermaal tien is veertig het tijdperk van de Geest 
en al die tijd is Mozes met God alleen geweest. 
      Maar Mozes is gestorven op weg naar Kanaân 
      en Israël heeft gezworven vier maal tien jaren lang. 
 

Elia heeft gelopen tot hij bij Horeb kwam, 
Elia heeft gelopen, vier maal tien dagen lang. 
      En Mozes en Elia zijn op de berg geweest 
      waar boven in de hemel de Geest genesteld is. 
 

Maar Jezus is beneden een lange vastentijd, 
maar Jezus is beneden verzocht in de woestijn. 
      En hier heeft Hij geleden de wijsheid van de slang, 
      en hier heeft Hij gestreden vier maal tien dagen lang. 
 

En Hij heeft overwonnen haast zal het Pasen zijn, 
dan springen nieuwe bronnen omhoog in de woestijn. 
      Dan zullen wij U loven vier maal tien dagen lang 
      dan zullen wij U loven ons hart in vuur en vlam.  
 

                                                                 Het tijdschrift Wending jrg 12 no: 4 
Aangereikt door dhr. Jb. Kerkman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

Lied van de maand maart is: Lied 539 “Jezus diep in de woestijn”, alle verzen  
1.Jezus, diep in de woestijn,  4.Jezus zei: ‘Ik kniel niet neer, 
eenzaam een vol vragen  want er staat geschreven: 
voerde daar een zware strijd  Bid alleen tot God de Heer, 
veertig lange dagen.   dien Hem heel je leven.’ 
 

2.Veertig dagen zonder brood,  5.Jezus, diep in de woestijn, 
Hij is niet bezweken   veertig lange dagen, 
-ook al was de honger groot-  bleef het in de zware strijd 
voor zijn tegenspreker.   met Gods woorden wagen. 
 

3.Alle rijkdom, alle macht 
lagen in zijn handen, 
als Hij maar een knieval bracht  tekst Hanna Lam, bij Mattheüs 4, 1-11 
voor zijn tegenstander.   Melodie Wim ter Burg 
 

In “Iedere dag een nieuw begin” van Nienke van Andel, staat over dit lied:  
Als Jezus verzocht wordt in de woestijn weerstaat Hij de verleidingen van 
Satan door telkens de Schrift te citeren. In reactie op ‘Als U de Zoon van God 
bent’,klinkt: ‘Er staat geschreven’ (Mat 4 1-11). Het lijkt een theologisch 
steekspel waarbij met bijbelsteksten wordt geschermd. Maar het is meer dan 
dat. Jezus ‘bleef het met Gods woorden wagen’. 
Het met Gods woorden wagen is nog altijd de enige begaanbare weg wanneer 
aanvechting ons bestaan ontwricht. Vaak vinden we dat te mager. Dan zoeken 
we aanvulling op Gods woorden. Soms moet ons verstand het aannemelijk 
maken. Soms moet ons gevoel zeggen dat het goed zit. Of we zoeken de steun 
van een groep gelijkgestemden. Maar Jezus deed het alleen, en alleen met wat 
Hij van God zelf hoorde. 
Wat zijn Gods woorden anders dan zijn beloften? Zijn woorden zijn 
veelbelovender dan welke verleiding dan ook. Geloven is aan Gods beloften 
vasthouden. Zijn belofte dat Hij erbij zal zijn. Zijn belofte dat Hij voor ons 
instaat en ons terechtbrengt. Wie durft in de woestijn te blijven, wie afziet van 
makkelijke uitwegen, kan God vinden. Juist in de woestijn, in de aanvechting, is 
een vindplaats van God. Waag het erop. 

God, veel is aantrekkelijk, veel is aanlokkelijk, maar U alleen bent 
 echt betrouwbaar. Dat ik aan uw Woord genoeg heb. 
 

Lied van de maand april Lied 647 “Voor mensen die naamloos”alle verzen 
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Van de voorzitter 
 
 

Heeft u ook zo genoten van de zonnestralen de afgelopen dagen? 
Het zorgde er in ieder geval voor dat meerdere mensen weer in staat waren de 
kerk te bezoeken. Fijn om vertrouwde gezichten weer terug te zien! Over een 
maand komen daar 2 nieuwe gezichten bij van ds. Vrijhof en zijn vrouw. 
Inmiddels vinden er al diverse overleggen plaats en hopen we dat zij snel 
ingeburgerd raken in onze gemeente! 
Voor de intrede dienst op zondag 7 april zoeken we nog een aantal vrijwilligers 
die met hapjes en drankjes rond willen gaan. U kunt zich bij mij opgeven. 
Laten we deze maand doorgaan met waar we het afgelopen jaar goed in 
bleken te zijn: 
Elkaar vasthouden en blijven omzien naar elkaar. 

Yvonne 

 
Vanuit de diaconie 
Als diaconie proberen we ook in het dorp de vinger aan de pols te houden. 
Wat speelt er, waar zijn er noden. Welke mogelijkheden voor ondersteuning 
zijn er plaatselijk? 
Soms hoeven wij als diaconie mensen alleen maar in de juiste richting te 
zetten of met de juiste mensen in contact te brengen. 
Op zondag 31 maart zullen we collecteren voor de PKN, voor de diverse 
werkvormen die er op gericht zijn het Woord te verspreiden. 
 
De komende maand zullen we collecteren voor: 
10 maart  Diaconie algemeen 
17 maart  Bloemenfonds 
24 maart  Diaconie algemeen 
31 maart  Kerk in Actie PKN missionair 
7 april       Diaconie algemeen 
 
Mocht u een gift willen doen, dan vindt u achterin het kerkblad de gegevens. 
Graag indien van toepassing het doel vermelden van uw gift. 

Alvast onze dank voor uw gift. 
De diaconie 
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HET  GOEDE  UUR 
 

Wanneer u dit Kerkblad ontvangt is de koffie-ochtend van februari al voorbij. 
Ik kan daar echter nog niets daarover vertellen, aangezien de kopij voor die 
datum nu al ingeleverd moet worden. Een verslagje houdt u van mij te goed. 
 

Dan iets heel anders. Het bestuur heeft nl. gemerkt, dat ook de heren in onze 
kerkelijke gemeente wel eens geïnteresseerd zijn in onze lezingen en daarom 
ook wel eens zo’n ochtend bij willen wonen. Het bestuur is van mening, dat dit 
mogelijk moet zijn. Dus heren, wanneer u interesse hebt in een bepaald 
onderwerp, kom dan gerust eens binnen. 
U bent van harte welkom. 
 

Op woensdag 27 maart houdt Mariet Handgraaf een lezing over een 
voettocht, die zij gemaakt heeft over het Japanse eiland (Shikoka). Zij vertelt 
over haar ervaringen tijdens die tocht. 
De tocht was een deel van een 1200 km lange pelgrimsroute.  
De route voerde haar over bergen, door steden, langs de kust, over het 
platteland en langs rijstvelden. De route verbindt 88 tempels. Natuurlijk laat zij 
beelden van dit alles zien. (Dit is wel even iets anders dan de Nijmeegse 
Vierdaagse!). 
De koffie staat zoals altijd op 27 maart om 10.00 uur klaar in het Jeugdhuis 
achter de Protestantse Kerk. 
Tot ziens,      Namens het bestuur, 

 

Vanuit de werkgroep Eredienst 
Op zondag 10 maart zal Minouska het Pie Jesu uit het Requiem van John 
Rutter en het Vater Unser van de componist Avro Pärt zingen.  
Ze zal begeleid worden door dhr. van Amerom. 
 

Op 24 maart a.s. zal het koor "Tout Venant " weer komen zingen in de 
Eredienst met hun Passiemuziek . Ook zullen ze na de dienst nog verder 
optreden. In de veertigdagentijd zal dit een mooi optreden zijn o.l.v.  
dhr. Christiaan. 
We hopen U dan en ook eerder te zien in de Erediensten . 

namens de werkgroep Eredienst,  
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De Doedag op zaterdag 23 maart 2019. 
 
Wordt er zo weinig gedaan in onze kerk, dat we nu een Doedag gaan 
organiseren? Nee, er wordt door zo weinigen nog bewonderenswaardig veel 
gedaan in de kerk. Maar de Doedag is een extra'tje. 
 
We willen onze nieuwe toekomstige dominee toch een fris ruikende 
zolderwerkkamer en een schone keuken aanbieden?  
Verder zien we opeens dat hier een likje verf moet, daar een spinragje weg enz 
enz. En als er dames zijn, die bij het horen van de Doedag aan boren, 
timmeren, metselen en zo denken dan hebben zij dat fout. 
Ook de stoelen hebben weer eens een veegje nodig, een raampje waar je weer 
doorheen kan kijken en zo verder.  
En wat is er nu leuker dan zo'n dag met elkaar te werken. 
 

We beginnen de dag om 10 uur en volgens de regels van de CAO voor 
vrijwilligers is er op tijd koffie met wat lekkers.( Wie wil iets bij de koffie 
bakken? Zo van heel Zandvoort bakt). De lunch houd ik nog even geheim. Wel 
een aanwijzing: het zwemt en het heeft graatjes. Meer schrijf ik niet. 
Ik denk, dat u zich na de laatste opmerking wel wil opgeven in rijen van 10.  
 

Cor . 
 
 

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 een van de 
kerkenraadsleden. 

De Kerkenraad 
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KERKDIENSTEN       
 

 
 
 
 
Zondag   10 maart  10.00 uur 1e 40 dagentijd 
Voorganger mw. ds. J. van Doorn uit IJmuiden 
Organist H. van Amerom  m.m.v. Minouska van der Sloot 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 

 
Zondag   17 maart  10.00 uur 2e 40 dagentijd 
Voorganger ds. J.A.J. Seeleman uit Haarlem 
Organist  W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   24 maart  10.00 uur 3e 40 dagentijd 
Voorganger  dr. K.E. Bras uit Haarlem 
Organist C.Verschoor  m.m.v. Koor Tout Venant 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   31 maart  10.00 uur 4e 40dagentijd 
Voorganger ds. B.C. Helmers uit  Velsen-Zuid 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk  
 

Zondag  7 april  om  15.00 uur  Bevestiging/ Intrededienst 
Voorgangers ds. W. Westerveld en ds. P.J. Vrijhof 
Organist  W. Stroman 
Collecten  1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   14 april   10.00 uur Palmpasen 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 



10 

 

Oecumenische Diensten in Nieuw Unicum  
Zaterdag  23 maart 10.45 uur Gert Jan van der Wal 
Zaterdag  20 april  10.45 uuur ds. P.J. Vrijhof 
 
Oecumenische Diensten in Huize Bodaan 
Maandag  25 maart 16.00 uur ds. Wessel Westerveld 
Maandag    6 mei  16.00 uur ds. P.J. Vrijhof 
       

Agenda 
Woe 27 febr.  Moderamen  in Bentveld 20.00 uur 
Do  7 maart  Kerkenraad  in Consistorie 19.45 uur 
Zat  16 maart NL Doe dag  in&om de kerk 10.00 uur 
Zon 17 maart Classic Concerts in Kerk  15.00 uur 
 Di 26 maart Kopij kerkblad inleveren  19.00 uur 
 

Afsluiting kerkasiel:  familie Tamrazyan kan in Nederland blijven 
De dag nadat het kabinet een akkoord had bereikt over het kinderpardon, 
maakte de Protestantse Kerk Den Haag bekend dat de doorlopende dienst in 
de Bethel-kapel, die al sinds 26 oktober gaande was, beёndigd zou worden. 
Doel van het kerkasiel was om de uitgeprocedeerde familie veiligheid te 
bieden en tot een oplossing te komen voor gezinnen in vergelijkbare situaties. 
Voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Den Haag, Theo Hetteman: 

“We zijn ontzettend dankbaar met een veilige toekomst voor 
honderden vluchtelingengezinnen in Nederland. Maandenlang hebben 
we de Hoop hooggehouden en nu krijgt die Hoop concreet gestalte. 
We zijn diep onder de indruk van alle voorgangers, vrijwilligers en 
anderen die aan dit kerkasiel hebben meegewerkt.” 

De Protestantse Kerk Den Haag en Protestantse Kerk in Nederland zijn 
verheugd dat voor zo veel gezinnen de casus opnieuw beoordeeld wordt en 
hopelijk snel een einde komt aan een lange periode van onzekerheid. 
 

Tegelijkertijd betreurt de Protestantse Kerk dat het politieke akkoord grote 
gevolgen heeft voor het toekomstige vluchtelingenbeleid. De Protestantse 
Kerk zal altijd blijven strijden voor een humane opvang van vluchtelingen. 
 

Bron: Persbericht Stek Dan Haag 
 

.  
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Afgelopen dienst 
Zondag 17 febr. ging ds. Marijke Gehrels voor. Zij predikte over Jesaja 46  
“God draagt ons”. In het Hebreeuws heeft het woord ‘gedragen worden’ drie 
betekenissen. God ervaart ons als: 
 
 Een zware last en zeult ons mee, 
Koestert ons vanaf de geboorte,  
Blijft ons steunen door onze last te dragen. 
In het praatje voor de kinderen liet ze Stef voelen hoe je een baby moest 
dragen. (verkeerd, dan huilde de pop) 
Ook werkten Onno & Wout  
aan de dienst mee. 
 

De preek is terug te lezen op de website van de kerk. 
www.kerkzandvoort.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 

Verwachten wij de Heer nog? 
Er lijkt iets te verschuiven in hoe gelovigen de wederkomst van Jezus voor zich 
zien, of in ieder geval in de rol die het speelt in hun toekomstbeeld. 
Wij vroegen vier mensen naar hun beleving. 
Hieronder hun verhalen. 

Uit Woord & Dienst, januari 2019 

 
 
 

http://www.kerkzandvoort.nl/
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Mijn verwachting van Jezus’ wederkomst 
De verwachting van Jezus’ wederkomst maakt onderdeel uit van mijn dagelijks 
(geloofs)leven. Iedere dag begin ik met het houden van stille tijd, bestaande 
uit Schriftlezing en gebed. In het gebed reflecteer ik op het gelezen 
Schriftwoord en breng ik een aantal vaste onderwerpen voor Gods aangezicht, 
waaronder de komst van Zijn Rijk en de wereldvrede. 
Als het om de wereldvrede gaat, bid ik elke dag voor het volk van Israël en het 
volk van de Palestijnen. Een vrede die gevonden wordt in de erkenning dat 
Jezus is de Christus, de Messias, die gekomen is en die komt. Zijn komst is het 
die ons heil volmaken zal en daarom bid ik: ‘Maranatha, kom Here Jezus, ja 
kom spoedig’. Maar ook: ‘Help ons om, zolang U nog niet komt, wakend, 
wachtend, biddend en het goede doende op onze post te staan’. 
Een belangrijke voedingsbodem voor deze verwachting vind ik in het bewust 
beleven van het kerkelijk jaar en in de viering van het Heilig Avondmaal. 
Wat het kerkelijk jaar betreft denk ik dan in het bijzonder aan de adventstijd 
met zijn concentratie op Christus’ eerste komst en op Zijn wederkomst, maar 
ook aan het Paasfeest. De opstanding van Christus is een zeker pand van onze 
zalige opstanding bij Zijn wederkomst. Bij de viering van het Avondmaal 
klinken de woorden: ‘Want zo dikwijls als u dit brood eet de deze drinkbeker 
drinkt, verkondig de dood van de Here, totdat Hij komt’. 
Bij het opheffen van onze harten omhoog in de hemel, waar Christus is, denk 
ik daarbij aan de geliefden die ons zijn voorgegaan en daar met Hem 
verblijven. 
Er is zo een verbinding tussen de strijdende Kerk hier beneden en de 
triomferende Kerk daarboven. Zoals in gezang 299:4 (liedboek voor de Kerken, 
1973) 

Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon; 
toch zijn wij één: zij zingend voor de troon, 
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 
Halleluja, halleluja!  

Piet Goedegebuure, 
lid van de Hervormde Gemeente te Huizen. 
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Nieuwe hemel, nieuw aarde en een nieuw lichaam 
‘Zouden wij het mee maken, Alida? Dat de Heer wederkomt?’ 
Ik ben op bezoek bij een van de oudere bewoners op het zorgpark Ermelo van 
’s Heeren Loo. Hij heeft een matig verstandelijke handicap, is een trouwe 
kerkganger en leest na afloop de Bijbelteksten na in zijn bijbel.  
‘Waar hoop je op’? is mijn wedervraag. ‘Ik hoop dat ik het meemaak, dat de 
Heer komt, om te oordelen de levenden en de doden’. De zinsnede uit de 
Apostolische Geloofsbelijdenis, waarmee we elke zondag het geloof belijden, 
klinkt luid en duidelijk. ‘Dat God zich uitspreekt over wat fout is, dat zou ik een 
hele opluchting vonden.’ 
We onderzoeken samen verder wat hij precies bedoelt. Er zijn in het verleden 
dingen niet goed gegaan. Relaties zijn beschadigd en herstel is niet meer 
mogelijk. Erkenning daarvoor is voor hem belangrijk. God is, in zijn ogen, de 
enige, die een goed oordeel kan vellen. 
‘En ik heb ook een idee hoe het in de hemel eraan toegaat’, vertelt hij. ‘Als ik 
dan bij God ben, zit ik niet meer in een rolstoel. De hemel heeft geen 
drempels. In de hemel ben ik weer als nieuw’. 
Zo concreet kan het zijn, een toekomst bij God, een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde. Hij heeft weer terug wat hij in de loop van zijn leven is 
kwijtgeraakt. 
Dat is niet voor alle bewoners gelijk. Voor iemand die doof is, is het lang niet 
altijd aantrekkelijk dat in het koninkrijk van God de doofheid opgeheven is. Zijn 
ervaring van de wereld staat op losse schroeven. Is gebarentaal dan overbodig 
geworden?  
Het zou weleens zo kunnen zijn dat het koninkrijk van God de plaats is waar 
iedereen een goede plek van leven heeft, met en zonder beperking. Daar zijn 
geen drempels én verstaat iedereen gebarentaal. 

Alida Groeneveld 
 

‘Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?’ 
Deze vraag uit het bekende gedicht van Gerard Reve draag ik – tussen geloof 
en hoop – al heel lang met me mee. In de ene periode sterker dan in de 
andere, maar altijd is het een (en misschien wel dé) onderliggende vraag in 
mijn geloofsleven. Ik worstel ermee en met regelmaat moet ik het vertrouwen 
erin weer veroveren op wat ik voorbij zie komen in de nieuwsberichten. 
Sterker nog, soms ben ik zelfs het verlangen kwijt, wanneer dat verdwijnt 
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achter de dagelijkse gang der dingen in mijn leven waarin alles relatief goed 
gaat. 
 

De Woorden uit de Bijbel lees ik daarbij tegelijk als een bron van troost en 
vertrouwen en als een appѐl om niet te berusten in de status quo. Ik voel me 
daarin verwant met Huub Oosterhuis die schreef: ’De Bijbel heeft me de 
“onverzoenlijke hoop” geleerd, hoop die zich niet verzoent met de feiten…. 
Moet het maar blijven zoals het is….. deze oude wereld? Dat te denken is 
cynisme. De Bijbelse godsdienst is…. een dagelijks kort geding tegen dat 
cynisme.’ 
 

De teksten uit de Schrift over de wederkomst en het Koninkrijk zijn voor mij 
beeldende uitingen van het verlangen naar een betere wereld en van een 
koppigheid die standhoudt tegen de wanhoop in. Ik lees deze bijbelgedeeltes 
als woorden van mensen die ook niet weten wat er precies staat te gebeuren, 
maar die gelovend belijden: wij vertrouwen op een toekomst waarvan we in 
elk geval één ding kunnen zeggen: uiteindelijk komt er een wereld die in alles 
het stempel zal dragen van Christus. 
 

Ik geloof dat van ons gevraagd wordt met elkaar dat geloof vast te houden en 
steeds nieuw leven in te blazen. En waar dat gebeurt kunnen we ook niet 
anders dan er nu al van leven. En zo is het Koninkrijk voor mij tegelijk 
toekomstmuziek en de partituur van gelovig leven hier op aarde. 
 

Kim Magnée-de Berg, predikant in Gouda 
 voor de doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnig protestanten 

Maranatha 
Elke zondag eindig ik de voorbeden met de bede ’Maranatha, kom Heer Jezus, 
kom haastig!’ Regelmatig zijn er gemeenteleden die mij vragen waarom dit 
gebed voor mij zo cruciaal is. Wat betekent het voor mij om te leven in 
verwachting, om uit te zien naar Jezus’ komst? In het gesprek dat zich dan 
ontplooit, volgen meestal de volgende vier elementen. 
Allereerst ben ik ervan overtuigd dat leven in verwachting hoort tot identiteit 
van de christelijke gemeente. We zijn onderweg, als pelgrims, als vreemde-
lingen van wie het burgerrecht elders ligt. We zijn burgers van het koninkrijk 
van God. Die gerichtheid bepaalt, in de tweede plaats, onze ethiek. 
We zijn immers onderweg naar Gods koninkrijk en het doel van de reis geeft 
richting aan je handel en wandel.  
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In de derde plaats brengt deze gerichtheid een bepaalde ontspanning met zich 
mee. We leven in de verwachting dat Jezus alles nieuw zal maken. Dat 
betekent dat wij het los kunnen laten. We nemen onze verantwoordelijkheid, 
maar het eindresultaat ligt in Gods handen. 
En tenslotte opent deze verwachting ook onze ogen voor de nood van de 
wereld. In het licht van Gods koninkrijk zien we wat niet in orde is en zuchten 
we met de wereld mee. We bidden om vernieuwing, om herstel van 
gebrokenheid. 
Leven in verwachting hoort tot de kern van de christelijke gemeente. Daarin 
onderscheidt ze zich van de wereld die leeft bij de waan van de dag en alleen 
oog heeft voor wat nu succesvol is. Als christenen leven we in die wereld en 
ademen we die geest in. Het is daarom niet gemakkelijk om verder te kijken 
dan vandaag en dan morgen, om eschatologisch te leven. Juist daarom bidden 
we als gemeente elke week om Jezus’ komst: als een oefening in een 
verwachtingsvol leven.  

Dick Wolters, predikant te Vollenhove 
 

Studieavond met ds. Kees van Velzen in Zandvoort  
Op woensdag 6 maart is er in Zandvoort een studieavond met ds. Kees van 
Velzen, spreker voor de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp 
waarover hij spreekt is: Rom. 11, ingeënt op de edele olijf. De bijeenkomst 
vindt plaats in het Jeugdhuis, Poststraat 1 (achter de Kerk) in Zandvoort. De 
aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.  
Ds. van Velzen werkte bij de Evangelische Omroep jarenlang als hoofd van de 
afdeling Nazorg en was betrokken bij de Nederland Zingt-avonden.  
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Muziek op de zondagmiddag  
Iedere laatste zondagmiddag van de maand om 16.00 uur, Oosterparkstraat 44 
Zandvoort, Toegang GRATIS.  
Presentatie: Onno van Dijk en Alvin Mubarak, Techniek: Wout Age 
 

Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten 

Zondag 17 maart KoorConcert Kathedrale Koor Haarlem 
o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen en Michelle Mallinger 

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 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  27 maart10.00 uur 
Spreker: mw. Mariet Handgraaf 
Onderwerp: “Mijn voettocht over het Japanse eiland” 
 

 
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 Maart 2019 
 
1 vrijdag   Lucas 6:1-11  Sabbats(on)rust  
2 zaterdag Lucas 6:12-26   In de leer bij Jezus  
3 zondag  Lucas 6:27-38   Christelijke  assertiviteit  
4. maandag Lucas 6:39-49   Wie ogen heeft om te kijken, moet zien 
5 dinsdag Lucas 7:1-10   Geloof, hoop en liefde  
6 woensdag Psalm 53   Atheïsme is dwaas 
7 donderdag  Lucas 7:11-17   Opwekking  
 
8 vrijdag  Lucas 7:18-28   Vol verwachting  
9 zaterdag  Lucas 7:29-35   Kinder-achtig  
10 zondag Psalm 49   Wat is echte rijkdom?  
11 maandag   Jeremia 6:1-15   Er is een weg terug  
12 dinsdag  Jeremia 6:16-30  Let op de weg 
13 woensdag Psalm 127  Zonder de hulp van de HEER is alles zinloos  
14 donderdag 2 Timoteüs 1:1-10  Volhouden  
 
15 vrijdag 2 Timoteüs 1:11-18  Heilzame woorden  
16 zaterdag 2 Timoteüs 2:1-13  Niet te vangen  
17 zondag  Psalm 52   Ontmaskering  
18 maandag Leviticus 1:1-9  Offerregels 
19 dinsdag Leviticus 1:10-17  Geurige gave?  
20 woensdag Leviticus 2:1-10  Recept voor offers 
21 donderdag Leviticus 2:11-16  Zout  
 
22 vrijdag Leviticus 3:1-5  Vet voor de HEER  
23 zaterdag Leviticus 3:6-11  Geef iets waardevols  
24 zondag Leviticus 3:12-17  Bloed-serieus 
25 maandag 2 Timoteüs 2:14-26  Houd de waarheid voor ogen  
26 dinsdag 2 Timoteüs 3:1-9  Zware dagen  
27 woensdag 2 Timoteüs 3:10-17  Inspiratie  
28 donderdag 2 Timoteüs 4:1-8  Waarheid en niets dan de waarheid  
 
29 vrijdag 2 Timoteüs 4:9-22  Concrete  opdrachten  
30 zaterdag Leviticus 4:1-12  Schuld(on)bewust 
31 zondag Leviticus 4:13-21  Groeps  verant - woordelijkheid 
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Website  www.kerkzandvoort.nl 
 

http://www.kerkzandvoort.nl/

