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Kerkdiensten 
 
 
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 
 
Zondag   15 september 10.00 uur Greet Vastenhouw, piano 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof    Irene v. Leeuwen en  
Organist A. Woudenberg   Anne Huijberts, fluit 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk  aftreden ambtsdrager 
 
Zondag   22 september 10.00 uur   
Voorganger ds. E.O. Sondorp uit Aerdenhout  
Organist M. van Vuure 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   29 september 10.00 uur Heilig Avondmaal  
Voorganger ds. P.J. Vrijhof     
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
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 
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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 
       

Agenda 
Woe 28 aug  Avondconcert in kerk  19.30 uur 
Zat 7 sept.  Start zaterdag  in kerktuin 16.00 uur  
Woe  11 sept  Moderamen in consistorie 20.00 uur  
Di  17 sept   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.  
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Van de Dominee 
 
 
 
 
 

Een Goed verhaal  
De laatste jaren is het in de protestantse kerken gebruik geworden om na de 
zomervakantie te beginnen met de startzondag.  

 
Op die zondag start het kringwerk weer en is er meestal een thema dat in de 
loop van het jaar nog weer eens terugkomt. En omdat de startzondag een 
steeds algemener gebruik is geworden, biedt de landelijke kerk tegenwoordig 
ook een thema voor die startzondag aan.  

 
Dit jaar is dat Thema: "Een Goed verhaal". Ik kan mij wel vinden in dat thema, 
want niet alleen is de kerk de plek waar mensen bij elkaar komen om naar een 
verhaal te luisteren, ook de pastor is iemand die - als het ware - met een koffer 
vol verhalen bij de mensen langsgaat die iets meemaken in hun leven. 
Verhalen doen namelijk wat met mensen. Een goed verhaal laat ons over 
onszelf nadenken omdat we eigenlijk zelf ook een verhaal zijn. Met verhalen 
krijgen we materiaal dat ons helpt bij onze eigen biografie.  

 
Een verhaal is iets wonderlijks, wie zichzelf vertelt, vertelt ook steeds "anders". 
 U heeft het vast wel eens meegemaakt dat u in een nieuw gezelschap komt en 
dat u wordt gevraagd u voor te stellen. Wat opvallend aan zulke voorstel-
verhalen is dat ze, afhankelijk van de kring waarin je je voorstelt, steeds anders 
zijn. In de ene kring vertel je over je bezigheden, de andere kring over je 
familie, en weer een andere kring over je hobby's. 
Je hebt niet één verhaal om je voor te stellen maar een heel repertoire en in 
de loop van de tijd verandert het verhaal ook nog over jezelf, ook de kijk op 
jezelf verandert. En het bijzondere is dat we elkaar niet zozeer kennen door de 
feiten, maar juist door de verhalen.  
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Ik zal uitleggen wat ik bedoel. Stel ik ga naar een medisch-specialist om alles 
omtrent mij vast te laten leggen. Ik laat van alles meten, mijn IQ, mijn 
bloedwaarden, mijn allergieën, de functiewaarden van mijn organen en wat al 
niet meer, uit al die informatie - misschien wel een boekenplank vol met 
wetenschappelijke informatie over mij - is niet op te maken wie ik ben. Terwijl 
iemand die ik op een terrasje wat verhalen over mijzelf vertel, wel kan zeggen 
dat die mij al aardig kent.  
En dat komt omdat een mens alleen uit verhalen te kennen is. Zo ook met een 
identiteitskaart, die vertelt wie ik ben, zonder dat ik mij kennen laat.  
Maar wat gebeurt er eigenlijk wanneer iemand mij een verhaal vertelt? Die 
persoon vertelt "zijn kant van het verhaal" en ik vul zijn verhaal in met mijn 
verhaal. Spreekt die over zijn vader, dan denk ik aan mijn vader, spreekt die 
over thuiskomen, dan vul ik dat in met mijn thuiskomen. Spreekt die over mooi 
dan vul ik mijn mooi in. Zo denk ik die ander te kennen maar in wezen is het 
mijn verhaal die zijn verhaal maakt en wie verstandig is, is zich dat ook wel 
bewust.  
 
Over Bijbelverhalen is de laatste eeuw veel nagedacht, er is namelijk een 
periode geweest dat we de visie uit de verhalen haalden en er een feiten 
relaas van gingen maken. God kennen werd kennis van God. En geloof werd 
kennis van de bijbel, maar zulke informatie is als dat dossier of die 
identiteitskaart, daarmee ken je nog niet. Ook is het nog maar de vraag of je 
uit al die Bijbelverhalen "kennis" (wetenschap) over God kunt halen. Blaise 
Pascal kwam tot de conclusie dat het tot twee verschillende godsbeelden zou 
leiden en een eeuw later zou Immanuel Kant afrekenen met de God van de 
filosofen. Dus ook wat God betreft zullen we het dus met verhalen moeten 
doen. 
 
Een preek die alleen informatie geeft, raakt ook niet. Maar een preek die een 
verhaal vertelt raakt aan je eigen verhaal. En doet je over je eigen verhaal 
nadenken. Dat is ook de reden waarom we vaak afhaken in een preek. We 
gaan over onszelf nadenken. Op startzondag gaan we het verhaal van Jona 
vertellen. Ik hoop u dan te ontmoeten. We vieren de startzondag op zondag 8 
september en elders in dit kerkblad vindt u meer informatie over die 
startzondag. Op zaterdag 7 september is er de barbecue. 
 

Met vriendelijke groet, John Vrijhof 
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Een Zomer Psalm 
 
Ik zie in zomerlicht 
de glimlach van de bron 
waaruit het leven stroomt, 
als stralen van de zon. 
 
Ik hoor in vogelzang 
het lied van deze aarde, 
getoonzet uit plezier,  
gestemd op nieuwe waarheden. 
 
De schepping zingt het uit 
en nodigt mij te leven, 
als mens, die lied en licht 
en zomer door wil geven. 
 
 
U bent het kloppend hart 
in al wat leeft en bloeit 
in kleuren, duizendvoud 
als aan een droom ontgroeid. 
 
U wordt geprezen door 
de wolken en de winden. 
Door vis en klein insect 
en witte akkerwinde. 
 
Zij spellen uw bestaan 
in woordeloos belijden. 
U bent de zomerzon 
en ook mijn oorsprong beide. 
 

Alfred C. Bronswijk 
Uit Medemens5 

Kerk in Actie, november 2017 
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GEBED 
 
 
LEVENSKRACHT  
 
Wie kent de mens beter dan de Schepper, die hem schiep? 
 
God, de weg, de waarheid en het leven. 
 
Hij weet hoe goed en kwaad bij de mens wisselen, 
evenals geluk en ongeluk, blijheid en droefenis. 
 
 
Daarom heeft Hij ons het 
gebed gegeven. 
Het geeft ons de mogelijkheid 
om Hem onder alle 
omstandigheden aan te 
roepen. 
 

Wij mogen hulp van Hem 
verwachten, altijd en overal. 
 

   
     (tekst: “De Heer is je helper!) 
 
Wij mogen Hem aanroepen als het kwaad ons in verwarring brengt, 
of wanneer we pijn en verdriet niet meer kunnen dragen. 
 
Als niemand ons meer helpen kan, dan is Hij er. 
 
Heer, leer ons dat het gebed onze grootste levenskracht is. 
Ontferm U over ons. 

 
 

Uit Gedachten & Gebeden 
Toon Hermans, met Hart en Ziel 
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Van de voorzitter 
 
 

De zomer schiet al weer aardig op. We kijken terug op een zomer met mooie 
zomeravondconcerten, vele bezoekers bij de open kerk op de woensdag. Dank 
jullie wel vrijwilligers die dit mogelijk maakten. Wat een mooie verhalen 
hebben we er gehoord. "Ik ben hier ooit getrouwd, woon nu in het noorden 
des lands en toch leuk om nu even binnen te kunnen kijken,", is één van die 
verhalen. Of mensen die gewoon in Zandvoort wonen en het fijn vinden om 
even over de drempel te komen en een blik te werpen in de kerk. 
Over de drempel komen, we hopen dat dit een tweerichtingverkeer blijft. De 
kerk als plaats om verbinding te zoeken, maar ook de kerk die verbinding 
zoekt.  
Op 8 september willen we van start gaan met de Startzondag met als thema 
“Een Goed verhaal”. Dat sluit mooi aan bij het over de drempel gaan.  
Een aantal zaken zoals  de samenkomsten van "het Goede Uur" staan ook 
weer in de startblokken. 
Hanneke wil ik vanaf deze plaats nogmaals hartelijk danken voor haar 
jarenlange inzet als scriba. Fijn dat je nog enkele taken wil blijven doen 
Hanneke! 
Op 15 sept willen we in een bijzondere dienst, m.m.v. Greet , Irene en Anne   
op de piano en fluit, Hanneke in de dienst bedanken voor haar inzet. 
 
Na dit geschreven te hebben bedenk ik dat het sommige mensen moeite kost 
om over een drempel heen te gaan. Hoe fijn is het dan als er iemand is die 
zichtbaar of onzichtbaar een helpende hand kan toesteken. 
Ik spreek vanuit deze plek dan ook de hoop uit dat we elkaars helpende hand 
mogen zijn. 
 

Yvonne  

 
Vanuit de diaconie 
In de zomer heeft het werk van de diaconie niet stilgestaan. 
We blijven afwegen welke zorg we kunnen en moeten verlenen.  
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Dan voel je soms de onmacht en zou je willen dat je een toverstafje en een 
onuitputtelijke zak met geld had. Helaas werkt dat niet zo en moeten we als 
diaconie afwegen welke hulp we kunnen bieden. 
Wat hebben mensen echt nodig en wat kunnen wij bieden. Gelukkig hebben 
we dan het college van diakenen om met elkaar te overleggen. 
Komende maand gaan we ook collecteren voor de Sluis, zij begeleiden ex- 
gedetineerden en helpen hen b.v. aan werkplekken. Mooi als je na een misstap 
een nieuwe kans krijgt en mensen hebt die je daarbij terzijde staan. 
 
We gaan de komende tijd collecteren voor: 
 1 sept  Diaconie algemeen  
 8 sept  Bloemenfonds   
15 sept Kerk in Actie, wederopbouw kerk Syriё   
21 sept Diaconie algemeen 
28 sept De Sluis 
6 okt  Diaconie algemeen 

Yvonne  
 

 
 

 

 

 

Zaterdag 14 september 2019 
 
OPEN MONUMENTENDAG IN ONZE DORPSKERK 
Thema: Plekken van plezier en vermaak 
 
Van 11.00 uur tot 15.00 uur staat de deur aan het Kerkplein wagenwijd open. 
We nodigen iedereen uit om onze mooie kerk aan het Kerkplein te Zandvoort 
te komen bezoeken. 
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Als lezer van dit kerkblad kent u de kerk, maar kom met uw vriend(in), 
buurvrouw of kinderen en kleinkinderen. Er is van alles te zien o.a. een 
diapresentatie over de historie van onze kerk.  
 
Op gezette tijden zal het beroemde Knipscheer orgel bespeeld worden.  
 
Van 11.00-11.40 uur  Henk begeleidt soliste 
Minouska, die werken van Bach en Mozart 
zingt. 
 

In de middag speelt Willem Stroman 
muziekstukken en laat in variaties alles van 
het orgel klinken. 
 

Tijdens het orgelspelen mag men naar de 
orgelgalerij komen via de trap in het voorportaal. 
 
Er zijn rondleidingen beschikbaar in het Nederlands, Duits, Engels en Frans.  
 

Ankie  
 

 
 
HET  GOEDE  UUR 
 

Na enkele maanden vakantie is dit weer het eerste teken van leven van Het 
Goede Uur. 
 
Ons winterprogramma hebben wij in mei afgesloten met een pannenkoek-
maaltijd bij restaurant De Duinrand. Na veel jaren is dit zo’n beetje een traditie 
geworden en het bevalt ons nog altijd prima.  
Na afloop wensen wij elkaar dan een goede vakantie toe en hopen wij elkaar in 
september allemaal in goede gezondheid weer te ontmoeten. 
En dat is dan nu zo ver! 
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Onze eerste koffie-ochtend wordt gehouden op 
woensdag 25 september.  
De koffie staat om 10.00 uur klaar in het 
Jeugdhuis achter de kerk.  
Spreker is de heer P. H. met het onderwerp de 
Haarlemse molen, De Adriaan. 
 
 
Zoals wij gewend zijn, hopen wij net als 
voorgaande jaren weer op een goed gevulde 
zaal. 
Misschien weet u in uw omgeving nog dames, die eens kennis willen maken 
met Het Goede Uur. U weet als trouw lid als geen ander hoe gezellig het bij 
ons is.  
Zo bieden wij in ieder geval fijne ochtenden met ruimte om gezellig met elkaar 
te praten en daarbij ook nog een spreker met een interessant onderwerp.  
Ik zou dus zeggen “neem ze gerust eens mee”. 
 
Tot ziens op 25 september.  
 

Namens het bestuur, 
Froukje  

Afgelopen bijeenkomsten 
 
Zondag 7 juli hadden we een oecumenische viering. Pastor Bart Putter en 
dominee John Vrijhof gingen samen voor. Tijdens de dienst stelden ze elkaar 
vragen en ontstonden er interessante gesprekken. Aan het einde van de dienst 
mochten de mensen de uitgedeelde elektrische kaarsjes laten branden en op 
de avondmaalstafel zetten. Ook werkte het koor Ubi Caritas o.l.v. Jan Peter 
mee. Op de vleugel speelde Arno. 
De dienst was voorbereid door de lokale raad van kerken. Eigenlijk was het de 
bedoeling om de dienst in de kerktuin te houden en dan op een keyboard te 
spelen, maar de weergoden gooiden roet in het eten. 
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De overige zondagen in juli en augustus gingen gastpredikanten voor. 
Veel van de preken zijn terug te lezen op de website onder “Kerkdiensten”. 
www.kerkzandvoort.nl  
 
Woensdagavond 17 juli was er een optreden van het Blaasorkest met de ons 
goed bekende Andries op de Bugel. 
 
Woensdagavond 31 juli traden de Swinging Ladies “Uptime” op in wisselende 
samenstelling en zangeres Fatima. Als slot zongen de Ladies samen met 
Fatima. De opkomst was gevarieerd van 75+ tot 3 jaar incl. een hondje, dat 
buiten vastgebonden Fatima bijna overstemde, dus mocht het de kerk in. 

 

Woensdagavond 14 augustus was er een Orgelconcert op het monumentale 
Knipscheer orgel (Rijksmonument)! 
Cees, Orgel  
Hans, Alt en Sopraan Saxofoon 
Componisten o.a. Eugene Bozza, Corelli, A. Guilmant, Marcello en Jan Zwart 
met Toccata over Psalm 146 als eerbetoon, daar hij meerdere concerten in 
onze kerk heeft gegeven. 
De beide heren hielden eerst een inleiding voordat ze naar de orgelgalerij 
gingen. Het geheel was bijzonder geslaagd. 
 

  

http://www.kerkzandvoort.nl/
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Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten 

Zondag 15 september 
Laureaten Concert door winnaars v.h. Prinses Christina Concours 

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. 
In de Dorpskerk, ‘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 25 september 10.00 uur  
Spreker: de heer P. H.  
Onderwerp: Haarlemse molen, De Adriaan 
 

 
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 september 2019 
 
1 zondag Lucas 14:1-11   Uitnodigen  
2 maandag  Lucas 14:12-24   Sorry-cultuur  
3 dinsdag  1 Samuel 14:36-46  Gratie  
4 woensdag 1 Samuel 14:47-52  Strijdbare koning 
5 donderdag 1 Samuel 15:1-9  Gehoorzaamheid gevraagd  
6 vrijdag  1 Samuel 15:10-23  Spijt 
 
7 zaterdag 1 Samuel 15:24-35  Berouw 
8 zondag  1 Samuel 16:1-13  Een nieuwe gezalfde  
9 maandag 1 Samuel 16:14-23  Rustgevende muziek  
10 dinsdag 1 Samuel 17:1-11  Wie durft?  
11 woensdag 1 Samuel 17:12-30  Lastige vragen  
12 donderdag 1 Samuel 17:31-40  Davids wapenrusting 
 
13 vrijdag 1 Samuel 17:41-54  Reuzenkracht  
14 zaterdag 1 Samuel 17:55-18:5  Vriendendienst  
15 zondag 1 Samuel 18:6-16  Irritant populair  
16 maandag 1 Samuel 18:17-30  Vorstelijke beloning  
17 dinsdag Lucas 14:25-35   Kun jij Jezus volgen?  
18 woensdag Lucas 15:1-10  Hoera, gevonden! 
 
19 donderdag Lucas 15:11-32   De wachtende vader 
20 vrijdag Lucas 16:1-9  Creatief  boekhouden? 
21 zaterdag Lucas 16:10-18   Tot in de puntjes  
22 zondag 1 Samuel 19:1-17  Vlucht en uitvlucht  
23 maandag 1 Samuel 19:18-24  Nieuw spreekwoord  
24 dinsdag 1 Samuel 20:1-11a  Afspraak 
 
25 woensdag 1 Samuel 20:11b-23  Aanwijzing met een pijl  
26 donderdag 1 Samuel 20:24-21:1  Roerend afscheid  
27 vrijdag Lucas 16:19-31   Waardoor laat jij je overtuigen?  
28 zaterdag Lucas 17:1-10   Geloof je of geloof je het wel? 
29 zondag 1 Samuel 21:2-10  Gewijde sfeer?  
30 maandag 1 Samuel 21:11-22:5  Gek genoeg 
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Website www.kerkzandvoort.nl 
 

http://www.kerkzandvoort.nl/

