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Kerkdiensten 
 
 
Zondag   6 oktober 10.00 uur   
Voorganger ds. L. Rasser uit Amsterdam  
Organist M. van Vuure 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   13 oktober 10.00 uur   
Voorganger ds. A. Molendijk uit Heemstede  
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag  20 oktober 10.00 uur 
Voorganger prof. dr. M.E. Brinkman uit de Bilt 
Organist H. van Amerom 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag  27 oktober 10.00 uur 
Voorganger ds. J.A.J. Seeleman uit Haarlem 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
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 
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Oecumenische Diensten in Nieuw Unicum  
Zaterdag 5 oktober 10.45 uur Diaken G.J. van der Wal 
Zaterdag 26 oktober 10.45 uur Diaken G.J. van der Wal 
Zaterdag 23 november 10.45 uur Diaken G.J. van der Wal 
 

Oecumenische Diensten in Huize Bodaan 
Maandag  23 september 16.00 uur ds. P.J. Vrijhof 
Maandag 4 november 16.00 uur ds. P.J. Vrijhof 
       

Agenda 
Woe 9 okt Gesprekskring in jeugdhuis 15.00 -16.30 uur 
Vrij  11 okt. Taizé- viering 12,5-jarig bestaan in Dorpskerk, vanaf 19.00 uur 
Woe  30 okt. Moderamen in consistorie 20.00 uur 
Zon 3 nov. Concert Zandvoorts Mannenkoor in Agathakerk, 14.30 uur 
Di  5 nov.  Kerkenraad in consistorie 19.45 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 
Vrijdag 11 oktober viert de Taizé-bijeenkomsten het 12,5- jarig bestaan in de 
Dorpskerk. Het inzingen begint om 19.00 uur. 
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.  



5 

 

 
 

 
Van de Dominee 
 
 
 

Dominee wat vindt u van Zandvoort?? 
Ik ben nu al een tijdje in Zandvoort en dan heb je dat; de vraag: “wat vind je er 
nou van?”  Ik weet niet hoe u die vraag beleeft, als die vraag over "uw" nieuwe 
dominee gesteld zou worden die nog maar net begonnen is, ik was nog niet 
zover om al over die vraag na te denken, voor mijn gevoel ben ik net lekker 
bezig en daar dan al een “mening” over te hebben?  
Maar goed de vraag krijg ik steeds vaker en begint dus waarschijnlijk in deze 
periode van mijn bezig zijn te leven en daarom ben ik er maar even voor gaan 
zitten. 
U weet ik kom uit Amsterdam, water gaat daar zó rustig door de grachten dat 
het altijd stil lijkt te staan en nat wil je er niet van worden. Nu, in Zandvoort 
merk je dat je aan de zee bent. Ik ervaar het werk als golfjes, steeds weer een 
nieuw golfje.  
 Golfjes als: "wij doen dat zo", "deze bezigheid moet óók nog gepland 
worden", "dit kun je echt niet maken in Zandvoort", “let op: Zandvoorters zijn 
zus en even later: let op Zandvoorters zijn zo (ik blijf hier maar wat vaag want 
sommige van die meningen zullen best gevoelig liggen omdat ze vanuit een 
gevoeligheid gezegd werden)”, "nee dit is een besluit van Meden er Perzen en 
moet je dus accepteren", "binnenkort wil die eens meedoen in een dienst", 
"ben je daar al eens geweest", "deze taakjes deed de dominee altijd" etc. etc. 
.........  
Iedere keer komt er “een golfje frisse informatie” - of soms een andere woord 
volgorde: een “fris golfje informatie” - over mij heen. Informatie of bezigheden 
waar ik nog niet echt mee, of op, gerekend had. Kortom het is als de golven 
“voortdurend” maar ... leuk. 
Mijn schoonmoeder kwam uit Biarritz en "de golven springen" is daar een 
aangenaam tijdverdrijf. De golven daar zijn zelfs vaak zo’n 2 meter hoog, dus ik 
weet het: bij golven moet je opletten want het is “rennen springen vliegen 
vallen opstaan en weer doorgaan” en stevig staan... ze zijn sterker dan jij ... je 
moet ze soms over je heen laten gaan en de lol ervan blijven inzien.  
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In het prilste begintijd van mijn werk in Zandvoort had ik nog wel het idee - en 
soms heb ik die ijdele hoop nog wel eens een beetje -, dat alles gekanaliseerd 
zou kunnen worden en dat de golfjes “een grachtje” zouden kunnen worden 
(het jeugdsentiment), maar inmiddels begin ik te beseffen: "reken daar maar 
niet op”; De bevlogenheid van de Zandvoorters laat zich maar moeilijk 
kanaliseren. Ze houden van evenementen en reuring, daarom zijn ze 
waarschijnlijk ooit naar Zandvoort toegekomen of er gebleven. Ze zoeken en 
leven op het randje, het zijn mensen van de zee, en zij zullen zich met hand en 
tand verzetten tegen de belofte van openbaringen 21: 1. Kortom; het is hier 
wel aardig; er is hier wat te beleven.  

Met vriendelijke groet, John Vrijhof 

Kennismaken 
Ik - John Vrijhof uw dominee - zou graag met iedereen uit de gemeente kennis 

willen maken.  
Horen wat u van de kerk en de dominee verwacht en hoe u dat 
dan ziet en in het leven staat. Nu doen er wilde verhalen de 

ronde over dergelijke bezoekjes - je krijgt een preek, een schijnheilige, een 
bekeerder of een ander ellende - dus ik begrijp de schroom wel. Maar toch lijkt 
het mij ook voor u wel handig om te weten met wie u van doen hebt, dus 
nogmaals mijn mailadres en telefoonnummer waar u ook op kunt whatsappen. 
ds@kerkzandvoort.nl en 06 1212 0218 

Met vriendelijke groet, John Vrijhof 

Kerkgang 
In onze kerk is het niet meer voor iedereen mogelijk om naar de kerk te komen 
en dat is om heel verschillende redenen. Daarom hebben we ook een aantal 
dingen ondernomen om wat tegemoet te komen aan de wens toch bij de kerk 
betrokken te blijven. 
Allereerst de belbus rijdt niet meer op zondag morgen. De belbus was er voor 
die mensen die geen gebruik konden maken van het openbaar vervoer.  
Hierover hebben wij contact gezocht met pluspunt en geprobeerd met hen 
een oplossing te vinden en gevonden. Op de zondagmorgen is er de 
mogelijkheid om te rijden met "vrijwilligersvervoer".  Opgezet voor mensen, 
die geen gebruik kunnen maken van openbaar vervoer. Het linkje naar de 
webpagina is https://www.pluspuntzandvoort.nl/ondersteuning-
hulp/vrijwilligersvervoer. Dit vervoer moet u minimaal 5 werkdagen van te 
voren aanvragen. En het telefoonnummer is 5717373. Er zijn wel kosten aan 
verbonden. 
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Maar voor anderen is de kerkdienst te vroeg. Om deze groep tegemoet te 
komen hebben we besloten om ieder tweede woensdagmiddag van de maand 
samen te komen van drie uur tot half vijf. (Lees hiervoor elders in het kerkblad 
het artikeltje; “een eerlijk geloofsgesprek”) Op dat moment rijdt de belbus en 
is er ook logistieke ruimte.  U bestelt de Belbus tijdens werkdagen tussen 9.00 
en 17.00 uur minimaal 1 dag van tevoren. Het kost 85 cent per ritje. (Maar zie 
ook hiervoor elders in het kerkblad het artikeltje; pluspunt zoekt ...)  
Tenslotte gaan we "kerkdienstgemist" verzorgen. Dit is een internet- 
programma dat u in staat stelt om thuis via de tablet, computer, of 
smartphone de kerkdienst mee te beluisteren of op een later moment terug te 
luisteren. Zodra dit er is informeren wij u.  

Met vriendelijke groet 
John Vrijhof 

 
Kringwerk: Een eerlijk geloofs-gesprek 
Iedere tweede woensdag van de maand van 15.00-16.30 uur wil ik graag 
beginnen met een gesprekskring over geloofsonderwerpen. 
De bedoeling is dat er inhoudelijke ontmoetingen plaatsvinden. Per keer lezen 
we een stukje en vervolgens gaan we daarover in gesprek. Het is geen 
leesclub, maar een kring waar we elkaar de ruimte geven om je 
geloofsbeleving onder woorden te brengen. Vroeger was geloof iets dat  
vastlag, en genormeerd werd, tegenwoordig beleven we geloof meer als “een 
relatie” die voor iedereen anders kan zijn. Van elkaar te horen hoe we geloven 
kan inspirerend werken en helpen woorden te vinden voor soms wat vage 
gevoelens.  
We beginnen op 9 oktober. De eerste keer zullen we kennismaken en zullen 
we gaan kijken hoe we het gaan doen. Dat "hoe" hangt samen met de grootte 
en de samenstelling van de groep. 
Met Martine Smit van de belbus hebben wij gezocht naar een moment waarop 
ook de belbus ter beschikking is, die moet u zelf bespreken. U bestelt de 
Belbus tijdens werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur minimaal 1 dag van 
tevoren. Informatie en reserveren, telefoon: 5717373. 
(Om een beetje een inschatting te maken - maar het hoeft niet - zou ik het 
prettig vinden dat u aangeeft of u komt of niet. Mijn telefoonnummer is: 
0612120218 en het kan ook via Whatsapp op dat nummer.) 

Met vriendelijke groet, John Vrijhof 
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Pluspunt zoekt vrijwillige chauffeurs!  
De Belbus vervoert mensen in Zandvoort die geen gebruik 
kunnen maken van het OV. Het is voor deze mensen heel 
waardevol dat we vrijwillige chauffeurs hebben. We zijn 
momenteel op zoek naar iemand voor de woensdagmiddag 
maar ook een invaller is meer dan welkom! 
 

Wil jij wat doen voor een ander? De meeste diensten zijn van 9 uur tot 13 uur 
en van 13 uur tot 17 uur. Je komt terecht in een superleuk en betrokken 
organisatie met rond de 250(!) andere vrijwilligers. Je krijgt begeleiding van 
professionele vrijwilligerscoördinatoren tijdens je loopbaan bij Pluspunt.  
 

Wil je langskomen voor een kennismakingsgesprek? De koffie staat klaar!  
Loop even binnen bij Pluspunt op de Flemingstraat 55. Liever eerst bellen?  
Dat kan op 023 574 0 330 of whatsapp naar 06 388 11 770.  
Nog een optie: mailen naar m.smith@pluspuntzandvoort.nl  
 

De locomotief 
Vanaf vrijdag 4 oktober 13.30 uur start steunpunt Zandvoort voor alle senioren 
een gezellige, actieve bijeenkomst met een veilige sfeer. Dus ook wanneer uw 
lichamelijke of geestelijke gezondheid beperkt is bent u welkom. De 
bijeenkomst kosten 3 euro inclusief koffie en thee, maar de eerste keer is 
gratis. De bijeenkomsten zijn in de Blauwe Tram, Louis Davids carré 1. Tel 023-
30 40 700 

Met vriendelijke groet, John Vrijhof 
 

Kerk als trouwlocatie voor burgerlijk huwelijk 
Afgelopen donderdag was de 
kerk voor het eerst verhuurd aan 
een bruidspaar, wat de kerk als 
trouwlocatie uitgekozen had.  
Vanaf een galerij werd het 
echtpaar toegezongen.  
Er zijn dan meer mogelijkheden 
als op het stadhuis. Ook de 
ambtenaar van de burgerlijke 
stand was enthousiast. 

Mariëtte 

mailto:m.smith@pluspuntzandvoort.nl
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De liefde die ik heb geleefd ……. 
 

De liefde die ik heb geleefd zijt gij 
de droom die ik geweten heb 
het eind dat ik nog gaan moet 
en wat dan zal zijn 
gij zult mij niet beschamen in uw naam 
gij die mij nooit geknecht hebt met geen woord 
zijt God alleen 

    (Vrij naar Huub Oosterhuis) 
 
Eens zijn deze woorden deel van mij geworden. Hoe ik ze heb leren kennen? Ik 
weet het niet meer, maar deze tekst hoort bij mij. Hij sluimert in mij. Soms is 
hij maanden afwezig, dan weer zeg ik hem een aantal keren achter elkaar. 
Zomaar op de fiets als de zon schijnt, bij een wandeling, tijdens een helemaal 
niet zo leuke huishoudelijke klus of als het net geregend heeft en de 
regendruppels op de bladeren zo mooi glanzen… Zo’n moment dat je je er heel 
bewust van bent dat je lééft, dat het leven uit gewone dagelijkse dingen 
bestaat en dat dat goed is.  
 

Leunwoorden 
Maar het leven is niet altijd goed en mooi, en juist dan geven deze woorden 
zoveel. Het zijn woorden waar je tegenaan kunt leunen, woorden die zorgen 
dat je niet omvalt. Ze troosten en geven rust en ik herhaal ze, telkens weer.  
De liefde die ik heb beleefd… gij zult niet beschamen is uw naam… 
 
Zoals toen, toen mijn moeder gestorven was. Ik zit naast haar en streel haar 
koude, o zo koude, hand. De stilte is intens en zachtjes zeg ik, prevel ik, fluister 
ik: ‘de liefde die ik heb geleefd, de droom…’ de woorden veranderen, het valt 
me niet eens op: 
 

De liefde die jij hebt geleefd 
de droom die jij geweten hebt 
het eind dat jij nog gaan moet 
gij zult haar niet beschamen is uw naam…. 
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Ik raak wel een beetje in de knoop met al die voornaamwoorden, ik en jij en zij 
en gij, maar dat is niet erg. Het gaat over alles tegelijk, over mijn moeder, over 
mijzelf, over ons opgenomen zijn in de Eeuwige.  
Zij er nu al zo dichtbij….Ik kijk naar dat lieve mooie gezicht, waarvan de sporen 
van de alzheimer zijn weggevaagd: ze is zichzelf weer in de dood. De dood 
waar we niets van begrijpen, maar waarin op de een of andere manier God 
aanwezig is: het eind dat ik nog gaan moet en wat dan zal zijn – ook dat zijt gij.  
Het einde dat zij gegaan is en wat dan zal zijn. 
Die woorden krijgen steeds meer zeggingskracht: wat er ook is na de dood, 
hoe het ook is, de Eeuwige is daar. Op welke wijze, we weten het niet. Ik zie 
opeens een schilderij van het brandende braambos voor me, een kronkelige 
doornstruik vol gele vlammen, tongen van vuur die letters vormen, de 
onuitsprekelijke naam JHWH, ik ben, ik zal er zijn, ik zal je niet beschamen. ‘Je 
bent niet alleen mam,’ zeg ik zachtjes. ‘God zal je niet beschamen.’ 
 
Zo zit ik daar bij mijn moeder. Nooit zal ze meer spreken en ze kon zo heerlijk 
vertellen, kende zo veel liedjes uit haar hoofd, zelfs toen de alzheimer haar al 
te pakken had. Maar in gedachten hoor ik haar stem in de woorden van dit 
gedicht: ‘de liefde die ik heb geleefd’. Ze had dat met recht kunnen zeggen – 
als ze daar niet veel te bescheiden voor was geweest. Die liefde was ernst en 
vrolijkheid, verschrikkelijk kunnen lachen en ongelofelijk bezorgd en heel 
verdrietig zijn om een wereld vol geweld. Maar ze wist van de droom, de 
droom van een wereld van gerechtigheid en vrede. Gaar leefde ze uit, daar 
hoopte ze op. 
 
Dichter bij het geheim 
Is dit nu mijn godsbeeld vraag ik me af, een God van liefde en ernst, die zich 
tranen lacht om de dwaasheid van de mens en huilt om alles wat er fout gaat? 
Nee, of toch….. Ach, laat ik me niet druk maken om een godsbeeld. Waar het 
om gaat is leven in liefde, door en naar en uit en in de Eeuwige. Denk ik, geloof 
ik, hoop ik. 
Omdat ik nu haast begin te stotteren, omdat geloven bijna niet onder 
woorden te brengen is, omdat geloof eigenlijk niet te begrijpen is, omdat 
woorden zo gauw tekortschieten – juist daarom is het zo fijn dar er mensen 
zijn die woorden kunnen geven aan het onuitsprekelijke, aan de 
Onuitsprekelijke. Veelzeggende woorden die het geheim van God een geheim 
laten blijven, maar ons wel dichter bij dat geheim brengen.  
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Want dat doet dit gedicht (of is het een gebed?), het laat God dichtbij komen. 
Zo ervaar ik het in elk geval. Daarbij is het fijn dat het mooie woorden zijn, 
heerlijk om uit te spreken, om voorzichtig op je tong te proeven. Dat wat 
ouderwetse ‘beschamen’ en ‘knechten’ en ‘gij’. Juist omdat we dat ‘gij’ in 
Nederland haast nooit meer gebruiken, is het een mooie manier om de 
Eeuwige aan te spreken. Vervreemdend en toch vertrouwelijk, niet zo dichtbij 
als ‘jij’ maar anders dat het wat afstandelijke ‘u’. Gij – verborgen en toch nabij. 
Gij – eeuwig en onbegrijpelijk, niet in beelden te vatten en toch bij ons. Gij –  
 

Een enkele keer zijn de woorden er even niet. Ik zeg de eerste regel, maar hoe 
gaat de tekst verder? Kleine paniek: ik zal ze toch niet voor altijd kwijt zijn? 
Maar altijd komen ze weer terug. Het is als met geloven…. 
Soms, heel soms, zeg ik deze tekst hardop om een ander te laten delen in wat 
me zo dierbaar is. Dat voelt als het geven van een geschenk: begrijpen doe ik 
het ook niet, maar hier is de Eeuwige, pak hem maar voorzichtig uit. 

ds. Renata Barnard 
Uit “Woord & Dienst”, aug. 2019 

Gedicht 
 

Gods geest 
Gods geest blaast 
ruist in het hart 
drijft een mens voort 
over de rivier 
die leven heet 
golven gaan hun weg 
soms met donderend geweld 
om uit te monden in de delta 
die voert naar de oceaan 
waar de roepstem van God 
de golven overstemt 
in het ruisen van de wind 

Yvonne , zomer 2019 
Uit de gedichtenbundel “Oneindige stilte” 
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Van de voorzitter 
 
 

Inmiddels zijn we na de zomer weer van start gegaan. De meeste werkgroepen 
hebben al weer vergaderd en vele plannen zijn gemaakt. De kerkenraad heeft 
ook de eerste vergadering achter de rug.  
In het kort de belangrijkste punten die besproken zijn:  
• verdeling van de taken van de scriba, 
postafhandeling en reacties website Simon  
notulen voorlopig Mariёtte  en Yvonne  
• naar buiten treden als kerk, onze maatschappelijke betrokkenheid  in 
de burgergemeente Zandvoort tonen en onze plaats hierin behouden en 
verstevigen. 
• Hier uit voort vloeiend wat is onze visie als kerk en wat vinden wij 
belangrijk voor de toekomst 
• verder enkele zaken van vertrouwelijke aard 
 

Ik ben dan trots op onze gemeente, waar vele handen licht werk maken. Ieder 
met zijn of haar eigen talent. Waar je mag zijn wie je bent. 
 

Yvonne  

Vanuit de diaconie 
Komende maand zal de diaconie starten met de voorbereidingen voor zondag 
Voleinding. 
Daarnaast proberen we onze vinger aan de pols te houden voor de noden in 
de gemeente en in de wereld.  
De laatste zondag in oktober is het Bijbelzondag. Dan collecteren we ook voor 
het Bijbelgenootschap. 
 
De komende maand zullen we collecteren voor: 
 6 okt diaconie algemeen 
13 okt bloemenfonds 
20 okt diaconie algemeen  
27 okt Nederlands Bijbelgenootschap 
 3 nov diaconie algemeen 
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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. 

De diaconie 
Yvonne  

HET  GOEDE  UUR 
 

De eerste koffie-ochtend van het winterseizoen is gehouden op woensdag 25 
september. Helaas kan ik u hier nog geen verslag van geven, omdat de kopij 
voor dit Kerkblad op dinsdag 24 september moet worden ingeleverd. U houdt 
het van mij te goed! 
 

Onze volgende koffie-ochtend vindt plaats op woensdag 30 oktober. 
Spreker is de heer ds. Jan Seeleman uit Haarlem, welbekend bij onze trouwe 
kerkgangers, met als onderwerp Op bezoek in Rome. 
Voor velen is Rome de mooiste stad ter wereld, bekend als de woonplaats van 
de paus. 
Aan de wieg van de stad staat de legende van Romelus en Remus. Kortom een 
onderwerp, waar veel over vertellen is. 
 
De koffie staat om 10.00 uur klaar in het Jeugdhuis. 
Het bestuur hoopt op uw aanwezigheid. 

Namens het bestuur, 
Froukje  

Sam’s kledingactie 
Op 11 en 12 oktober vindt weer de halfjaarlijkse kledinginzameling van Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in Nood plaats.  
De inzameling vindt plaats:  
* St. Agathakerk, Grote Krocht:  

vrijdag 11 oktober 19.00-20.00 uur en zaterdag 12 oktober 10.00-
12.00 uur  
*Hal Huis in ‘t Kostverloren en Huis in de Duinen (lees exacte plek 
HID t.z.t. in de Zandvoortse Courant): vrijdag 11 oktober 18.00 uur 

* Antoniuskerk, Sparrenlaan, Aerdenhout: zaterdag 12 okt. 11.00-12.00 uur  
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Afgelopen bijeenkomsten  
Woensdagavond 28 augustus traden Greet en Onno op. 
Ze brachten Amerikaanse Gospels en Spirituals ten gehore. Het was zeer de 
moeite waard om naar te luisteren. 
 
Zaterdagmiddag 7 
september begon het 
startweekend met een 
barbecue en saladebuffet. De 
tafel werd uiteraard geheel 
gevuld, we zien hier het 
begin. 
Na de maaltijd was er nog 
een avondprogramma. 
Zondag 8 september 
“Startzondag” kwam er in de dienst een "duif" van het orgel gevlogen, als 
boodschapper. Het verhaal, dat deze zondag centraal stond, was het verhaal 
van Jona. Nadat ds. Vrijhof aan de 
kinderen uitlegde hoe duiven in 
de geschiedenis gebruikt werden 
om post te versturen gingen de 
kinderen naar de nevendienst. 
Daar werd een duivenmobile 
geknutseld. De mobile werd 
opgehangen om ons eraan te 
herinneren welke kant stuurt God 
ons op. En onszelf af te vragen: 
luisteren we wel naar God. 
 
 
 
Ook werkten aan deze dienst 
mee Onno en Wouter en op het 
orgel Cees .  
 

 

Mariёtte en Yvonne  
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Zondag 15 september trad ik af als ouderling scriba na ruim vijf jaar. 
Een intensieve periode, waarin Teunard besloot naar een andere gemeente 
uittekijken. In Harlingen was hij van harte welkom. 
Wij belandde in de vacaturetijd, tegelijk werd de Kerkorde op zijn kop gezet 
met veel extra vergaderingen vanuit de classis. Daarna de Privacy Verklaring 
alsof het niet op kon. Inmiddels had de beroepingscommissie zijn keuze 
bepaald en kreeg de scriba opnieuw veel op haar bordje. Het was niet voor 
niets. We hebben nu, naar de wens van de gemeente, een nieuwe predikant 
met hart voor het pastoraat. We mogen als gemeente onze handen ineen- 
knijpen met het echtpaar John en Nadia. 
 

In de dienst waren waarderende woorden voor me zowel van John als Yvonne. 
Veel dank daarvoor. Wat had onze predikant er een mooie dienst van 
gemaakt.  
Wat me lang zal bijblijven is dat de gemeente me toezong: terwijl John me 
zegende: . Lied 363 
 
. 
Ook kreeg ik om te ontspannen een 
legpuzzel en de kindernevendienst 
knutselde een vel vol met wensen. 
 
 
 
Na de dienst bedankten veel 
gemeenteleden me in het jeugdhuis voor mijn inzet voor de kerk en zelfs een 
paar onderstreepte het met een envelopje. 
Ik kijk terug op een mooi slot van deze periode. Ik blijf het kerkblad verzorgen 
en de organisatie rond de kerkdiensten in de Bodaan en bij nood mag een 
beroep op me gedaan worden zoals bij een uitvaart. 
Verder ga ik nu mijn best doen om te ontspannen en tot rust te komen. 
Tot slot meld ik nog dat het nieuwe trio Greet  piano, Irene en Anne, fluit een 
muzikale bijdrage aan de dienst verzorgden, naast de orgelklanken van Arjan. 
 

Hanneke  
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Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten 

Zondag 20 oktober 
Pianorecital, Vivianne Cheng  

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

 
Taizé dienst  

Vrijdagavond 11 oktober is er een (12,5- jarig bestaan) Taizé-
dienst in de Dorpskerk. 
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 30 oktober 
Spreker: ds. Jan Seeleman 
Onderwerp: Op bezoek in Rome 
 

 
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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Website www.kerkzandvoort.nl 
 

http://www.kerkzandvoort.nl/

