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Kerkdiensten 
 
 
Zondag  3 november 10.00 uur 
Voorganger ds. Th. B. Hop uit Hillegom 
Organist C. Verschoor 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag  10 november 10.00 uur 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag  17 november 10.00 uur 
Voorganger mevr. ds. M.W. Gehrels uit Amsterdam 
Organist A. Woudenberg 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag  24 november 10.00 uur Zondag Voleinding 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag  1 december 10.00 uur 1e Advent 
Voorganger dr. K.E. Bras uit Haarlem 
Organist M. van Vuure 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag  8 december 10.00 uur 2e Advent, Heilig Avondmaal 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag  15 december 10.00 uur 3e Advent 
Voorganger ds. Th. B. Hop uit Hillegom 
Organist C. Verschoor 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk  
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Oecumenische Diensten in Nieuw Unicum  
Zaterdag 23 november 10.45 uur Diaken G.J. van der Wal 
Zaterdag 14 december 10.45 uur ds. P.J. Vrijhof, Advent/ Kerst 
 
Oecumenische Diensten in Huize Bodaan 
Maandag 4 november 16.00 uur        ds. P.J. Vrijhof, Heilig Avondmaal 
Maandag  16 december 16.00 uur        ds. P.J. Vrijhof, Advent/ Kerst  
       

Agenda 
Woe  30 okt. & 4 dec. Moderamen in consistorie 20.00 uur 
Zon 3 nov. Concert Zandvoorts Mannenkoor in Agathakerk, 14.30 uur 
Di  5 nov. & 10 dec. Kerkenraad in consistorie 19.45 uur 
Woe 13 nov. 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. 
 
 

Najaarsconcerten 
Zondag 3 november treedt het Zandvoorts Mannenkoor op o.l.v. Arjan van Dijk 
met medewerking van Joep van der Winden, piano en ander solisten in de 
Agathakerk. Aanvang 14.30, kerk open vanaf 14.00 uur. 
Toegangskaarten à €10,- verkrijgbaar bij Bruna, Tromp en C’est Bon. 
 

Zondag 10 november zingt Concertkoor Haarlem tezamen met KCOV Excelsior 
uit Amsterdam het Messa da Requiem van Giuseppe Verdi in de Philharmonie.  
Dirigent: Ger Vos. Begeleiding: Holland Symfonie Orkest. 
Aanvangstijd: 14.30 uur. Toegang: € 30,00 inclusief garderobe, 
tickets@concertkoorhaarlem.nl of www.theater-haarlem.nl.  
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Van de Dominee 
 
 
 
 
We spreken dan wel over de christelijke jaartelling, maar het kerkelijk jaar 
loopt anders dan ons gewone jaar. Het kerkelijk jaar begint met Advent. De 
eerste advent is de eerste zondag van het kerkelijk jaar. Begint ons gewone 
jaar met goede voornemens, het kerkelijk jaar begint met de hoop. Vier 
zondagen voor kerst beginnen we ons te verdiepen in vooruitkijken en hopen. 
Hoop is een zaak die je bewust moet oefenen; waar hoop je op? en hoe doe je 
dat?; passief, actief, realistisch, dromend, berekenend, sturend, met een open 
of een vastomlijnd beeld voor ogen en met wat voor voorstelling; ligt de 
toekomst vast, komt ze voort of uit de hemel vallen? Daarna, wanneer stop je 
met hopen en begint de concretisering? Het zijn allemaal aspecten van hopen 
om in die vier weken bij stil te staan en over te mediteren. Zoals gebruikelijk 
doen we dat doordenken aan de hand van Bijbelverhalen, die ons weer laten 
nadenken over ons eigen verhaal. 
 
Deze periode van hopen wordt afgesloten met een concretisering: het 
Kerstfeest. In die kerstperiode lezen we in de kerk uit drie evangeliën - Marcus 
heeft geen "geboorteverhaal" - de "voorwoorden ofwel inleidingen", en omdat 
de evangeliën verschillend zijn, zijn deze inleidingen dus ook verschillend. 
 
In het Johannes evangelie krijgt het "woord" gestalte.  
In het Mattheus evangelie krijgt het oude testament gestalte. 
In het Lucas evangelie breekt de sociale gerechtigheid door 

 met de komst van Jezus.  
 
Die verschillen kunnen verwarring geven - is Jezus 5 voor (Math.) of 11 na 
(Luc.) chr. Geboren? - voor wie geschiedenis of informatie zoekt, maar de 
bijbel is niet geschreven als informatie maar als inspiratie. Wat de evangelisten 
zien doorbreken - geboren zien worden - geven ze in de rest van hun evangelie 
verder gestalte. 
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Maar voor dat het nieuwe kerkelijk jaar er is, sluiten we het oude jaar af. We 
hebben drie soorten van kerkelijk jaar; een A, B of C jaar. En die A, B en C staan 
voor het Mattheus-, Marcus- en Lucas-jaar. We sluiten dit jaar een – C-  jaar, 
het Lucas evangelie af en beginnen deze advent met het Mattheus - A - jaar. 
Noemen wij bij de seculiere oudejaarsvieringen de hoogte- en dieptepunten 
van het afgelopen jaar, bij het kerkelijk jaar gaat het over teloorgang van dat 
waar je ooit meende zekerheid aan te kunnen ontlenen. Ook dat is goed om je 
in te oefenen, want dat maak je mee in je leven. Omdat, toen de evangeliën 
geschreven werden, de tempel net teloorging - een enorm prestigeproject dat 
meer dan honderd jaar bouwen duurde en die Jezus nooit afgebouwd gezien 
heeft, ze was pas in de 60iger jaren af en werd in 70 verwoest - worden die 
teksten over de verwoesting van de tempel meestal gelezen op de laatste 
zondagen van het kerkelijk jaar. 
Bij het afsluiten van het kerkelijk jaar zijn we dus bezig met de eindigheid van 
de dingen. Tempels - hoe mooi en imposant ook - ze gaan voorbij. Dergelijke 
teksten - die we apocalyptisch noemen - voorspellen niet de toekomst, maar 
relativeren het nu en laten de kwetsbaarheid en onze verantwoording zien. 
Vooral in deze tijd nu we de vergankelijkheid van het milieu, vrede, 
machtsverdelingen op deze aarde zien, is het goed om hierover aan de hand 
van die verhalen na te denken. 

Met vriendelijke groet, John Vrijhof 
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Zondag Voleinding 
 
Op de allerlaatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we (sinds enkele 
decennia) de overledenen van het afgelopen jaar. Voorheen gebeurde dat in 
de oudejaarsavondviering, maar dat drukte een behoorlijk stempel op die 
belangrijke avond en was ook, om een andere reden (niet kerkelijk), niet erg 
praktisch. 
In Nederland besloten de Protestanten daarom het gedenken op 
oudejaarsavond te verplaatsen naar de "oudejaarsavond van het kerkelijk 
jaar", de zondagmorgen voorafgaande aan de Advent periode. 
Ook in Zandvoort gedenken wij dan de overledenen van het afgelopen jaar. 
Die zondag wijk ik van het rooster af - omdat we dan gasten hebben - en zullen 
we een passende viering hebben waarbij het mogelijk is te gedenken wie ons 
lief waren en nog zijn en op een of andere manier nog levende werkelijkheid 
zijn in ons leven. 
In die dienst hebben wij dus ook gasten. Want via de contactpersonen uit de 
rouwkaarten van het afgelopen jaar nodigen wij als gemeente hen - de 
contactpersonen en diegenen voor wie ze contactpersoon zijn - uit. Natuurlijk 
is in de dienst naast de familie ook voor onze gemeenteleden de mogelijkheid 
bij het gedenken stil te staan. Sommige gemeenteleden hebben dit jaar 
dierbaren verloren van buiten onze gemeente en willen hen deze zondag  
gedenken.  
U mag dan naar voren komen en een gedachteniskaarsje voor hen aansteken. 
We streven er naar het een plechtige viering te laten zijn, met ruimte om stil 
te staan bij het afscheid. We proberen de dienst mooi te maken door mensen 
uit te nodigen die haar muzikaal begeleiden, met de fluit, piano en stem, want 
het wordt geen rouwdienst. 
Weet u welkom en ook diegenen uit uw omgeving die zo'n dienst iets kan 
brengen en laten we proberen die ochtend een sfeer van, elkaar dragen, 
verbinden en delen te creëren. 
 

Met vriendelijke groet, 
John Vrijhof 
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Gebed 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

God, tot wie zouden wij anders gaan dan tot U, 
nu wij zo hunkeren naar liefdevolle armen om ons heen, 

hunkeren naar uw troostende aanwezigheid. 
Het stormt soms zo in ons leven, 

het lijkt vaak zo donker en kil om ons heen. 
Er is zoveel verdriet, moeite en pijn, 

er zijn zoveel vragen. 
U wordt de Trooster genoemd 
en wij snakken naar die troost. 

Schenk ons uw nabijheid, 
uw troostende liefdevolle armen om ons heen. 
Schenk ons het zeker weten dat U ons draagt, 

dat uw oog op ons is 
en dat U ons raadt. 

Laat uw liefde en troost ons omringen. 
Til ons op in uw troostende en helende liefde, 

zodat wij opstijgen boven onze zorgen en angsten, 
zodat wij uw liefde kunnen loven 

al begrijpt onze ziel het niet. 
Dat uw vrede die alle verstand te boven gaat 

ons mag vullen 
waardoor wij met hernieuwde kracht onze wegen mogen gaan. 

 
Amen 

Uit ”Help ons U te vinden” PKN 
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Gedicht 
 
 

Onze Weg 
 
Geen andere weg valt er te bewandelen 
dan die van de solidariteit. 
De handen in elkaar slaan,  
kleinen en groten, 
machtigen en zwakken. 
 
Geen ander pad is samen te effenen 
dan dat van de hoop. 
Vechten tegen de ontmoediging, 
stapstenen leggen van moed en vertrouwen. 
 
Geen betere energie is er  
dan die van de saamhorigheid. 
Woorden en daden vinden, 
die mensen bij elkaar brengen, 
over alle grenzen heen. 
 
Geen krachtiger teken is er 
dan dat van vriendschap en liefde. 
Getuigen worden van Gods droom 
en bouwen aan zijn huis, 
hier en nu reeds 
te midden van de woestijn. 
 

www.beweging.net 
Uit: Woord & Weg, september 2019 
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…..die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van 
God, de almachtige Vader….. 
 
In mijn gemeente is het alweer even terug dat we jaarlijks op een hele horde 
catechisanten konden rekenen, wat niet wil zeggen dat mensen geen 
geloofsvragen hebben. Integendeel, zou ik haast zeggen. Daarom staat er 
komend seizoen een ABC van het christelijk geloof geprogrammeerd. Maar 
waarom niet gewoon op zondagochtend of in een pastoraal gesprek de bijbel 
openslaan naar aanleiding van de apostolische geloofsbelijdenis? 

 
Bij een belijdenis heb je meteen de grote vragen en de kern te pakken, al is het 
maar als aanknopingspunt voor verdere studie of gesprek. Wat mij opnieuw 
aangenaam trof, is de uniciteit van het christelijk geloof. In welk ander geloof 
vind je een God die bereid is zo veel ellende te ondergaan om dicht bij Zijn 
mensen te zijn? De meeste godsdiensten kennen immers een hoogverheven 
God, die onbereikbaar en ver weg is. 
Niet in het christendom. Daar is God iemand die ervoor kiest niet boven maar 
tussen mensen te wonen. Vanaf het moment dat God mens werd, voelde en 
onderging hij wat een mens zoal meemaakt in zijn of haar leven. In Jezus 
ondergaat God aan den lijve honger, vermoeidheid, razernij, verdriet, angst, 
vriendschappen en pijn op de manier waarop alleen mensen dat doen. Als wij 
bidden tot God en Hem onze zorgen, pijn en verdriet voorleggen, weet Hij 
werkelijk wat dat betekent. 
 
Hemel en aarde raken elkaar 
Tegelijkertijd ontmoeten 
mensen op hun beurt 
God in Jezus. Door alle 
menselijkheid van Jezus 
heen verschijnt God in 
wat Jezus doet: Hij opent 
ogen van mensen die 
niet zien, doven gaan 
horen en lammen lopen.  
Zelfs doden staan op. 
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 In Jezus wordt een God zichtbaar die mogelijkheden toont die de menselijke 
grenzen overschrijden: in moed, kracht en vooral in liefde. In het leven van 
Jezus raken God en mens elkaar, als de schakel tussen twee werelden. Onze 
zichtbare, beperkte wereld komt in aanraking met die andere, onzichtbare, 
grenzeloze wereld achter de dingen: de wereld van betekenis en goddelijke 
orde. Er is, zoals de theoloog classicus en wiskundige E.A. Abbott het ooit 
noemde: flatland (platland), de wereld die we zien met haar drie dimensies. 
Maar er is ook de wereld zoals gelovigen die kunnen zien. Daarin resoneert 
God mee in wat we waarnemen en op die manier krijgt de wereld diepte. In op 
het oog gewone zaken ontdekken we goddelijke betekenis. Dan wordt water 
wijn. Die orde of die dimensie noemt de Bijbel: hemel. Daar waar God is. 
 
Weggaan om te kunnen blijven 
Als Jezus de aarde verlaat, dan verlaat hij de zichtbare geschiedenis. Hij valt uit 
de tijd terug in eeuwigheid. Van de hulp die hij bood als een op het oog 
historische figuur zal hij mensen voortaan op een onzichtbare manier bijstaan, 
los van alle beperkingen van tijd en ruimte. Vanaf dat moment is Hij bij ons in 
de vorm van de Heilig Geest. Hij stapt uit de geschiedenis in ons hart, als een 
innerlijke begeleider. De Heilig Geest die ons troost, bijstaat en vooral leidt in 
het spoor van God. Marcus schrijft in zijn evangelie hoe dat gebeuren zal: Hij 
zet de verkondiging van de discipelen kracht bij met tekens die ze kunnen 
verrichten (Marcus 16: 17-20). Zo licht Hij opnieuw op in hun doen en laten. 
De apotolische geloofsbelijdenis begint met werkwoorden in de voltooide tijd:  
‘…… is geboren, gekruisigd, gestorven en begraven….’. Tot we aankomen bij dit 
vijfde artikel waarin er ineens in de onvoltooide tijd wordt beleden: 
 ‘…. die zit…’. Uit die onvoltooide tijd spreekt geloof in de voortduring van de 
aanwezigheid van Jezus. In deze nieuwe, nabije vorm van God als onze hartslag 
en adem blijft God tijdloos in ons mensen aanwezig.  
 
Een belangrijk contact    
De Heidelbergse Catechismus heeft een kort antwoord op de vraag ‘Waarom 
staat er dat Jezus aan de rechterhand van God zit?’, namelijk dat het een 
plaats van eer en macht is. Dat het duidelijk maakt dat Hij het Hoofd is van zijn 
kerk en dat God alles door Hem regeert. Dat antwoord gaat terug op de 
Hebreeёnbrief (4: 14-16). Het geeft een beeld van Jezus als connectie tussen 
God en mensen: ‘Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de 
hemel is doorgegaan, Jezus…’(v.14). 
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In die brief gebruikt de 
schrijver het hem 
bekende beeld van de 
tempel in Jeruzalem. 
Die beschikte over 
verschillende ruimten.  
 

Er was een voorhof waar het volk mocht komen. Daarachter was er een 
ruimte, het Heilige, toegankelijk voor de priesters. Daar weer achter was de 
ruimte van het Heilige der Heiligen. Op die plek stond de ark van het verbond. 
Daar mocht niemand komen, want daar was God. Eens per jaar kwam daar 
alleen de hogepriester om een offer te brengen. Hij ging naar binnen met een 
touw om zijn voet voor het geval hij onwel zou worden. In dat geval konden ze 
hem daar wegtrekken zonder de ruimte te betreden. De schrijver van de 
Hebreeёnbrief vergelijkt Jezus met die hogepriester die als enige in de 
nabijheid van God kon komen. Jezus doet wat een hogepriester doet: Hij 
offert, hij zegent en hij bidt. 
 
Een kwestie van perspectief 
Normaal zou het onmogelijk zijn, net als in de tempel van Jeruzalem, om zo 
dicht bij God te komen. Tot dat moment van opgaan ten hemel. Tenminste, als 
we contact maken met, om het plat te zeggen, onze man ter plekke. Als we 
bidden in zijn naam doen we dat: we leggen contact met de dimensie van God. 
Jezus verbindt hemel en aarde, menselijk en goddelijk perspectief. Hij 
verzekert ons dat we niet vast hoeven te houden aan onze begrensde, 
driedimensionale mogelijkheden. Hij is zelf die verbindende schakel die 
perspectief van bovenaf en van onderaf in zich verenigt. Hij biedt de 
mogelijkheid om boven platland uit te stijgen en dat andere perspectief in te 
nemen. 
Te kijken met de ogen van een liefdevolle, meevoelende en altijd aanwezige 
God, die weet heeft van wat er in mensen omgaat, ook al zien we hem niet. 
Bidden is je ogen daarvoor laten openen.  

ds. Iris van der Heul 
Uit Woord & dienst oktober 2019 
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Van de voorzitter 
 
 

Op weg naar de kerk zie ik sporen van een roerige zaterdagnacht. Een fiets op 
zijn kop op een trap, scherven van een kapot bierflesje. Herkenbare beelden 
voor u? 
Ik vraag me af of het omgekeerde ook werkt? Nemen wij de sporen van ons 
geloof mee de Zandvoortse samenleving in? Geven wij handen en voeten aan 
ons geloof? Waarbij het niet uitmaakt of die ander tot onze kerkgemeenschap 
behoort?  
Veel vraagtekens in die eerste paar zinnen, maar ik denk dat ieder voor zich 
daarop moet antwoorden. 
Waarom nu zo'n stukje in het kerkblad? Er komen voor sommigen beladen/ 
moeilijke tijden aan. Ik zie het als de taak van u en mijzelf om naar deze 
mensen om te zien. Laten wij met elkaar de fietsen en kapotte bierflesjes 
opruimen en Vergeet-mij-nietjes planten op hun pad als teken van niet 
vergeten zijn. Er toe doen, samen met u en mij! 

Yvonne  

Vanuit de diaconie 
Er breken voor de diaconie drukke tijden aan: Zondag Voleinding, de 
Schoenactie vanaf half november en volgende maand de Kerst en alle 
activiteiten die daar bij horen. 
Gelukkig hebben we van diverse kanten steun bij het uitvoeren van 
activiteiten, waarvoor onze hartelijke dank.  
 

Zondag Voleinding zal de naam genoemd worden van onze in mei overleden 
diaken Ed van Wonderen. Ed die tot zijn gezondheid het echt niet meer toeliet 
diaken bleef. 
Misschien niet meer kon helpen met collecteren, maar nog wel meedacht 
achter de schermen.  
Ed die we graag een afscheid als diaken gegund hadden als afsluiting van zijn 
ambt. We weten dat je alle dingen die je vertrouwelijk ter ore zijn gekomen bij 
jou veilig bewaard zijn gebleven. Eerst als ouderling en later als diaken was de 
kerk en haar gemeente voor jou een belangrijk onderdeel van je leven waar je 
voor door het vuur ging. We zullen jouw gedachtenis in ere houden. 
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Op zaterdag 17 nov komt Sinterklaas weer aan in Nederland. In Zandvoort zijn 
de diaconieën gevraagd om Sint en de Speelgoedvijver ”de Lachende Kikker” 
te ondersteunen. Met deze steun kunnen ook de gezinnen die het wat minder 
hebben rekenen op een fijne Sint-avond. 
We vragen daarbij ook om uw steun. Vanaf 18 nov zal de schoen weer achterin 
de kerk staan waar u uw ( geldelijke) bijdrage kunt storten. U mag het 
natuurlijk ook storten op de rekening van de diaconie: 
 NL 97 ABNA 0565 729 780 o.v.v. Sint-actie Speelgoedvijver. 
Zondag Voleinding staat de schoen in het jeugdhuis. 
 

De komende maand collecteren we voor: 
  3 nov.  diaconie algemeen 
10 nov.  Stille hulp 
18 nov.  Speelgoedvijver de Lachende Kikker 
24 nov. Diaconie algemeen 
 1 dec.  Voedselbank 
 

Vast onze dank voor uw gaven. Mocht u een gift willen doen dan vind u elders 
in het kerkblad de gegevens. Graag het doel van uw gift melden. 

Yvonne  
 

Kinderoppasdienst 
Het is altijd weer een verrassing welke kinderen er mee gaan, maar vaak een 
heerlijk verdiepingsmoment met de kinderen. Bij de kinderoppasdienst bereid 
ik geen verhaal en knutsel voor, maar haak in op het moment. Soms lees ik een 
verhaal uit het blad “Kind op zondag”, maar ook wel eens een verhaal uit de 
kijkbijbel. Laatst had ik een onverwachte kinderoppasdienst als vervanger. Ook 
nu weer een waardevol gesprek. Vraag van één van de kinderen:  
Waarom zegt de dominee zo vaak Jezus? Ik speel de vraag terug en zeg 
waarom denk jij dat zelf?  
Nou misschien lukt er iets even niet? is het antwoord. Mijn wedervraag is wie 
is Jezus dan? Dan blijken ze toch wel veel te weten en landt bij hen het begrip 
waarom de dominee zo vaak Jezus zegt. 
Jammer dat ik die zondag de preek gemist heb? Misschien? Maar het gesprek 
met de kinderen was zo waardevol dat ik met een blij hart naar huis ging.  
Een moment om te koesteren zeg maar. Ik hoop dat de kinderen ook iets van 
de blijdschap mee naar huis hebben mogen nemen. 

Yvonne    
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HET  GOEDE  UUR 
 
 

Woensdag 27 november is de derde koffie-ochtend van het winterseizoen 
2019 – 2020. 
Wij hebben dan alweer twee gezellige ochtenden achter de rug met fijne 
sprekers. 
In september was dat de heer Peter Haman. Hij sprak over de molens in de 
omgeving van Haarlem, met speciale aandacht voor de molen “de Adriaan” 
aan het Spaarne. 
In oktober luisterden wij naar dominee Jan Seeleman. Met hem brachten wij 
een bezoek aan Rome, een prachtige stad en bekend als de woonplaats van de  
Paus. 
 
Het bestuur was verrast over de goede opkomst. Alle trouwe leden waren 
weer aanwezig. Ik denk, dat de dames na de lange zomervakantie weer blij 
waren om op deze manier bij elkaar te komen en elkaar te ontmoeten. 
Dat geeft het bestuur een steuntje in de rug en weten wij, waarvoor wij het 
doen en dat u onze inspanningen op prijs stelt. 
Natuurlijk kunnen er altijd nog dames bij. Als u nog nooit kennis met ons heeft 
gemaakt, komt u dan gerust eens kijken. U bent van harte welkom! 
 
Op woensdag 27 november is de spreker dr. Jan Spoelder met als onderwerp  
Grepen uit de Griekse Mythologie. 
Het lijkt misschien een moeilijk onderwerp, maar schrikt u niet. Wie kent bv. 
niet de uitdrukkingen als “het paard van Troje”, “titanenwerk”, “een 
achilleshiel”, een “Oedipuscomplex”, “argusogen”, een “narcist” of een  
“adonis”? Allemaal uitdrukkingen in onze taal, die aan de Griekse mythologie 
zijn ontleend. Maar waar komen deze uitdrukkingen nu eigenlijk van vandaan 
en wat betekenen ze precies? 
  KOM  LANGS  EN  MAAK  KENNIS  MET  ONS! 
De koffie staat om 10.00 uur  klaar in het Jeugdhuis achter de Protestantse 
Kerk. 
 

Namens het bestuur, 
Froukje  
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Afgelopen bijeenkomsten  
 
Zondag 29 september ging ds. John Vrijhof voor en vierden we het Heilig 
Avondmaal. 
 
Zondag 6 oktober ging ds. Leon Rasser uit Amsterdam voor en wat ik begreep 
is die zondag het nieuwe Digi-scherm in gebruik genomen. Gelukkig kan Stef 
daar ook al mee omgaan. 
 
Zondag 13 oktober ging ds. A. Molendijk uit Heemstede voor. Hij predikte 
n.a.v. Mattheus 11:28, ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten 
gebukt gaan’. 
 
Zondag 20 oktober ging dr. M.E. Brinkman voor. Zijn eerste gemeente bleek in 
Zandvoort te zijn geweest in de Geref. Kerk.  
Als gebed zongen we Lied 499: ’Nu gaat de hemel open’. In vers twee schrijft 
de dichter: ‘en mijn gebed is tegen mij’. De preek ging dan ook over: 
Het Gebed. 
 
Zondag 27 oktober gaat ds. J.A.J. Seeleman uit Haarlem voor.  
 
 
Woensdagmiddag 9 oktober was de eerste bijeenkomst van het Kringwerk.  
Helaas regende het pijpenstelen, waardoor een aantal mensen op het laatst 
toch afbelden. Wat ik begreep waren er nog een tien personen en had de 
dominee zelf een cake gebakken. De catering werd door Marijke van 
Wonderen verzorgd. 
Iedere tweede woensdag van de maand van 15.00-16.30 uur wordt een 
gesprekskring over geloofsonderwerpen gehouden. 
De bedoeling is dat er inhoudelijke ontmoetingen plaatsvinden. 
Opgeven is niet verplicht, maar wel handig bij ds. John Vrijhof: 
Zijn telefoonnummer is: 06-1212 0218 en het kan ook via Whatsapp op dat 
nummer. 
 

Hanneke   
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Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten 

Zondag 17 november 
Concert, Symfonie Orkest Haarlem o.l.v. Nicholas Devons 

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 27 november   
Spreker: dr. Jan Spoelder   
Onderwerp: Grepen uit de Griekse Mythologie 
 

 
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 
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