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Gebed
Troost
O God, u die onze trooster bent,
Gij aanschouwt de moeite en het verdriet,
zodat wij het in uw hand kunnen leggen.
Gij die door uw Geest zelf met ons mee zucht
en in liefde naar ons omziet,
wij heffen ons leven op tot u,
want zoals wij hier samen zijn
en nu voor uw aangezicht komen,
zijn wij kwetsbare mensen, mensen van vlees en bloed,
verstrikt in machten van kwaad en zonde.
En zovelen zijn er, mensen als wij, die troost nodig hebben,
omdat de dingen hen boven het hoofd groeien,
omdat ze hun verdriet niet kunnen verwerken,
omdat ze niet weten hoe het verder moet.
Breng een keer in hun lot door de Ontmoeting met mensen,
die hen begrijpen en een hulp voor hen zijn.
Barend Wallet
Uit “Help ons U te vinden”
101 nieuwe gebeden
Uitgegeven door PKN

Vacature tijd
In dringende gevallen (overlijden, ziekten, crisispastoraat) kunt u contact
opnemen met: Pastorale ouderling Ankie Joustra of Scriba Hanneke Reitsma.
Telefoonnummers en e-mailadressen staan achterin het kerkblad.
Wanneer bij uitvaartdienst een predikant gewenst is dan graag, voordat datum
en tijd vastgesteld worden, contact met ons opnemen, zodat wij met de
consulent ds. Westerveld kunnen afstemmen wanneer hij beschikbaar is.
Voor contact, buiten de kerkenraad om met de consulent, zie achterin.
De Kerkenraad
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ZALIG
De meeste mensen zeggen:
-Zalig zijn de ‘doordouwers’, want zij komen vooruit in het leven.
-Zalig zijn degenen die een harde kop hebben, want zij laten zich nooit kisten.
-Zalig zijn degenen die klagen, want zij krijgen tenslotte toch hun zin.
-Zalig zijn de hooghartige, want zij hebben geen last van de zonden.
-Zalig zijn de uitbuiters, want zij boeken succes.
-Zalig zijn de mensen met kennis van zaken, want zij weten van wanten.
-Zalig zijn de onruststokers, want anderen moeten wel rekening met hen
houden.
Jezus Christus zegt:
-Zalig zijn degenen die zich bewust zijn van hun geestelijke armoede; zij
behoren bij het Rijk van het ware leven.
-Zalig zijn degenen die delen in het leed van de wereld; en op de lange duur
zullen zij meer geluk beleven dan degenen die het leed mijden.
-Zalig zijn degenen die het leven en hun eigen beperkingen aanvaarden; zij
zullen meer rijkdom in het leven aantreffen dan ieder ander.
-Zalig zijn degenen die ernaar streven waarlijk goed te leven; zij zullen hun
‘ambitie’ in vervulling zien gaan.
-Zalig zijn degenen die bereid zijn anderen tegemoet te komen en te vergeven;
zij zullen de liefde van God ontvangen.
-Zalig zijn degenen die integere gedachten en gevoelens koesteren; zij zullen
straks het ware leven in God vinden.
-Zalig zijn degenen die mensen helpen als broeders samen te leven; zij mogen
zichzelf als medewerkers van God beschouwen.
Kok - Kampen
Drs. Aad Kik, Predikant geweest bij een Baptisten Gemeente en directeur bij
een oecumenische jongerenorganisatie en het vertalen van evangelische
uitgangspunten.
Aangereikt door dhr. Jaap K.
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Lied van de maand september: Lied 786, alle drie de verzen
Wij zingen God ter ere
in grote dankbaarheid
daar hij ons leven leidt
en weet wat wij ontberen.
Hij maakte ons genegen
te zorgen voor elkaar.
Zo zien wij jaar na jaar
zijn goedheid en zijn zegen.

Al krimpen mijn gedachten
en raak ik woorden kwijt,
verlies ik taal en tijd,
uw woord is levenskrachtig.
Er zijn herinneringen,
uw hartslag in mijn oor,
als ik uw klanken hoor
en psalmen mee kan zingen.

O Christus, man van smarten,
herhaal in ons gemis
dat er verwachting is.
Wij hopen zo van harte

eens recht van lijf en leden
te lopen in uw licht.
Met jeugd en vergezicht
Zult Gij ons nieuw bekleden.
Tekst Ria Borkent, melodie Dirk Zwart

In “Iedere dag een nieuw begin” van Nienke van Andel, staat over dit lied:
“Er zijn herinneringen”. Herinnering en zang horen bij elkaar. Waar mensen
gedenken, wordt gezongen. Zingen is onuitroeibaars: psalm, shanty, aria.
Werden alle psalmen in de Israëlitische erediensten gezongen? We weten het
niet. Misschien waren sommige slechts bedoeld om te worden gelezen. Hoe
de melodieën waren, weten we evenmin. Toch is het zingen van psalmen tot
een cultus geworden. In ons land zelfs betrekkelijk vroeg, met Souterliedekens.
Deze psalmen op volksmelodieën waren niet bedoeld voor de eredienst, maar
om het volk aan waardige liederen te helpen. Ter verbetering van de
volkszang, en fabelachtig populair, zowel bij roomsen als protestanten.
Het protestants gebruik van de psalmen liet nog twee eeuwen op zich
wachten, tot de berijming van Datheen. Onbeholpen en onmachtig, maar zo
geliefd. In ademloze vaart riepen de struikelende verzen van de felle calvinist
hijgend naar God. Psalmzingen was bij plakkaat tot misdaad verklaard en bij
het vrome, vervolgde volk daarom zeer populair. “Er zijn herinneringen”: bij
het vertrouwde aanheffen van het psalmpje, op langzame, slepende, lange
gelijke noten? Het beweeglijke ritme voorgoed opgeheven. Ritme dat leven
geeft. Ritme dat hartslag is. “Uw hartslag in mijn oor”. Wie zingt, herinnert
zich. Wie ouder wordt, zingt. ‘En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren’.
Lied van de maand oktober: Lied 719, de verzen 1, 4 en 5
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Van de voorzitter
Deze zomer is er veel gebeurd: Vele toeristen hebben ons dorp gepasseerd
afgelopen zomer. Enkelen van hen hebben ook de kerk bezocht tijdens de
openstelling. Ik schat dat er in totaal zo’n 1500 bezoekers zijn geweest. Het
waren niet alleen passanten, maar ook dorpsbewoners die een kijkje kwamen
nemen.
De zomeravondconcerten waren een succes en smaakten duidelijk naar meer.
Er volgden vele enthousiaste reacties.
In de dienst op 22 juli werden Carmen en Dauphine door onze consulent
gedoopt. Een warme feestelijke viering waarin zij werden opgenomen in onze
gemeente.
Na deze korte terugblik tijd om vooruit te kijken. Als dit kerkblad op uw mat
landt hebben we het startweekend al achter de rug. Samen met elkaar van
start gaan als gemeente. Even tijd en aandacht voor elkaar en tijd voor een
goed gesprek. In het volgende kerkblad vindt u een verslag van dit weekend.
De kerkenraad zal 13 september voor het eerst na de zomer vergaderen. In
het volgende kerkblad vindt u een verslag van deze vergadering.
De beroepingscommissie is hard aan het werk. Binnen de
beroepingscommissie is afgesproken dat de communicatie naar buiten loopt
via de voorzitter van de beroepingscommissie. Gelukkig zijn er vele
gastpredikanten bereid om bij ons voor te gaan en is onze consulent
beschikbaar voor crisispastoraat.
Maar laten we onze eigen verantwoording niet uit het oog verliezen, elkaar
vasthouden en omzien naar elkaar.
Oproep
Is er een gemeentelid, dat bereid is te helpen bij het uitzoeken van de
archiefstukken vanaf 1945? Dus eenmalige klus.

Vanuit de diaconie
Zoals u weet heeft onze diaconie hulpverleend aan een gezin waar de
echtgenoot en vader stervende was. Na een heftig ziekbed is deze man
overleden. De belangstelling en bemoediging vanuit de gemeente heeft deze
mensen veel goed gedaan. Uiteraard houden wij contact met dit gezin.
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We hebben afgelopen zomer gecollecteerd voor de blauwe loper, waardoor
mensen in rolstoel of scootmobiel ook tot de vloedlijn kunnen komen.
Inmiddels is deze blauwe loper gerealiseerd.
Verder zijn meerdere leden van de diaconie gebeld door Kerk in Actie of we
bereid zijn een bijdrage te leveren voor de Rohingya vluchtelingen die na de
overstromingen zijn gevlucht naar Bangladesh en leven in erbarmelijke
omstandigheden. Uiteraard zullen we hier gehoor aan geven.
Mocht u horen van een nood dan horen wij dat graag van u.
De komende maand zullen we collecteren voor:
2 sept Kerk in Actie Rohingya vluchtelingen (i.p.v. diaconie algemeen)
9 sept Diaconie algemeen
16 sept Stem in de stad, na de dienst komt de Zonnebloem loten verkopen
23 sept Diaconie algemeen
30 sept Bloemenfonds
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.
Yvonne

COLLECTE OVERZICHT 2018, periode juni t/m augustus
3-6-2018
10-6-2018
17-6-2018
24-6-2018
1-7-2018
8-7-2018
15-7-2018
22-7-2018
29-7-2018
5-8-2018
12-8-2018
19-8-2018
Gift

50,00
167,85
44,95
57,20
52,50
125,40
82,15
181,80
91,60
46,45
60,02
31,45
50,00 t.b.v.Stille hulp
Penningmeester Diaconie
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Open Monumentendag
Zaterdag 8 september is de kerk van 11.00 - 15.00 uur open.
Met hulp van Stef zal er een beamer presentatie zijn over de kerk.
Ankie

Korendag 2018
Op zaterdag 6 oktober houden de Beach Pop Singers hun jaarlijkse korendag.
Het thema van deze keer is Disco. De kerk zal weer worden omgetoverd en dit
keer dus in een grote discotheek. Een aantal van onze koorleden zullen
rondlopen in discokleding uit die tijd.
21 koren komen weer hun repertoire ten gehore brengen, en wij hebben ze
weer gevraagd om zeker 1 disco nummer te zingen.
De opening, die om 10.30 uur begint, wordt natuurlijk weer met een leuk
toneelstukje gedaan en vanaf 10.30 tot 12.00 uur verloten wij onder het
publiek 2 keer een boodschappentas met nuttige en lekkere dingen. Dus zeker
de moeite om op tijd aanwezig te zijn. Ook wordt die dag natuurlijk weer voor
de innerlijke mens gezorgd met o.a. koffie, thee, gebak, broodjes en heerlijke
erwtensoep met worst, te koop in onze kraam bij de ingang van de kerk.
Om 20.45 uur sluiten The Beach Pop Singers de Korendag af met een optreden
en het laatste nummer zingen wij samen met het Popkoor Haarlem Shuffle uit,
de naam zegt het al, Haarlem.
Wij hopen u allemaal op 6 oktober in onze mooie kerk te zien.
Marijke

Uit de beroepingscommissie
Vlak voor de zomervakantie heeft de kerkenraad de beroepingscommissie
benoemd.. Onze leidraad vormt het profiel dat de kerkenraad vastgesteld heeft
en waaraan de kandidaat moet voldoen. Een belangrijk element daarin is, dat er
geen pastorie beschikbaar zal zijn voor onze volgende predikant.
We hebben ons eerst georiënteerd op de procedure zelf op basis van een “Gids
voor beroepingswerk” uitgegeven door de Protestantse Kerk. Volgens die
procedure hebben we een lijst van beroepbare predikanten gekregen, alle
veertien predikanten op die lijst hebben we aangeschreven en ze geattendeerd
op onze vacature.Vanuit de gemeente zijn ook namen genoemd, ook die
predikanten hebben we aangeschreven.
Verdere hebben we een advertentie op de website van de PKN geplaatst, met
een verwijzing naar onze eigen website, waar het profiel van de vacature, van
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onze gemeente en ons eigen beleidsplan staan. Tenslotte wordt er in het blad
“Woord en Weg” in de september editie ook een advertentie met onze vacature
opgenomen.
Eind september sluiten we de eerste (zoek) fase van onze opdracht af en gaan
we over naar de volgende fase, de selectie van de in onze ogen beste kandidaat.
Deze selectie gaat wel een hele klus worden.
De beste kandidaat (afgemeten aan het profiel en onze interpretatie daarvan)
stellen we dan voor aan de kerkenraad, waarna ons werk af is.
U hoort nog van ons.
Voorzitter Beroepingscommissie
HET GOEDE UUR
De zomer is weer voorbij.
Over het weer behoeven wij dit keer niet te klagen. Misschien was het dit keer
wel een beetje te warm, maar daarover niet getreurd.
Wij gaan ons nu maar bezighouden met de
winteractiviteiten, in ons geval dus met de maandelijkse
koffie-ochtenden.
Ons bestuur heeft in de vakantie niet stil gezeten. Zij heeft haar best gedaan
en is erin geslaagd weer een afwisselend programma in elkaar te zetten.
Als eerste spreker, op woensdag 26 september, is uitgenodigd de heer George
Berenschot.
Vorig jaar was hij ook te gast en sprak hij over het Westelijk Tuinbouw Gebied
en de Blekersvelden in Overveen. Nu richt hij zijn aandacht op de
buitenplaatsen in die regio, o.a. over het Landgoed Elswout.
Wij rekenen op alle bekende gezichten, zodat wij met elkaar er weer een fijne
ochtend van kunnen maken.
Helaas zijn enkele trouwe leden niet meer in staat langer lid te blijven. Wij
zullen hen missen, maar wij danken hen voor hun trouwe komst door de jaren
heen.
Misschien bent u nog geen lid….. Dan raad ik u aan: kom gerust eens kijken.
De koffie staat op 10.00 uur klaar in het Jeugdhuis op woensdag 26
september.
Namens, het bestuur

Vrijheid, barmhartigheid en naastenliefde
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Was is vrijheid? Het woord suggereert dat je dan alles kunt doen wat je wilt. Er
is zelfs een officiële (politieke) stroming die het verlangen naar vrijheid
verwoordt: het liberalisme. Het liberalisme heeft als uitgangspunt ‘zo veel
mogelijk vrijheid van het individu zolang hij de vrijheid van anderen niet
beperkt’. Deze opvatting sprak mij al aan in mijn puberteit. Grootgetrokken als
ik was in een katholiek gezin met negen kinderen, moest ik me aanpassen aan
het collectief. Op de middelbare school merkte ik, dat het liberalisme echter
meer aantrekkingskracht op mij uitoefende dan de christelijke waarden
barmhartigheid en naastenliefde. Vrijheid voor het individu als uitvloeisel van
dat liberalisme leek me een mooi ideaal om na te streven.
Bij het vak Nederlands kreeg ik de kans om mijn honger naar kennis over het
liberalisme te bevredigen. Ik mocht een werkstuk maken over een onderwerp,
dat me fascineerde. Dat werd het liberalisme. Ik belde Pieter Joustra op,
toenmalig fractievoorzitter van de VVD in de Zandvoortse gemeenteraad, en
vroeg of hij mij wilde helpen. Hij zei meteen ja.
En op een mooie zaterdag vertelde hij mij bevlogen over wat hij als ultieme
vrijheid zag. Hij overtuigde mij dat liberalen niet de ordinaire egocentrische
zakkenvullers waren, die mijn leraar op school in de meeste voorvechters
ervan zag. De essentie én de beperking van het liberalisme lag er immers in
dat de ideale vrijheid dáár begrensd werd waar de vrijheid van ánderen in het
geding was. Daar kon ik wat mee als kritische jongeling.
Ik zag niet direct een conflict met mijn ontluikende christelijk geloof. Want als
ik de vrijheid van een ander beperk of negeer, ben ik niet echt christelijk bezig.
Zover had ik al wel geleerd. En ongebreideld geld verdienen ten koste van een
ander kun je zien in het verlengde van wat het echte liberalisme juist uitsluit.
Maar zo ziet niet iedereen het; daar kwam ik al snel achter.
Tijdens mijn theologiestudie ging het niet zo vaak over vrijheid of liberalisme.
Maar over barmhartigheid en naastenliefde des te meer. Toch merkte ik dat
de vrijheid van het individu op zich niet hoefde te conflicteren met beide, door
Jezus gepropageerde waarden. Integendeel, het ging erom dat je vanuit je
eigen vrijheid de mogelijkheden zag of leerde te zien om anderen te helpen bij
het streven naar een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid.
Een jaar of vijftien geleden ervoer ik bij een aantal Zandvoorters een
gemeenschappelijk verlangen om samen - door de kerken heen - iets te doen
aan de oecumenische sfeer van Taizé (www.taize.fr/nl). Wat ons aansprak,
waren de liederen, de eenvoudige simpele gebeden en de stilte. Een aantal
van ons, onder wie het dominees-echtpaar Verwijs met hun kinderen, was
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feitelijk in Taizé geweest. We spraken af om maandelijks elkaar te ontmoeten
en een dienst voor te bereiden.
De rest is geschiedenis, want we doen dat in de herfst al voor het twaalfde
seizoen. Maar wat ik daarnaast mooi vind, is dat de oprichter van Taizé, Frère
Roger (1915-2005), net als ik - maar veel eerder – tot de ontdekking kwam
waar je vrijheid wordt beperkt als je de Eenheid of God wilt dienen… Hij is
allang dood maar op de app Taizé Readings (10-07-2018) spreekt hij dagelijks
tot ons. Lees maar mee:,, Er is vaak in de mens een onpeilbare dorst naar
vrijheid. Net als de mooiste medailles kan vrijheid een keerzijde hebben. Wat
zou vrijheid betekenen als het egoïstisch gebruik ervan de vrijheid van anderen
aantast? Vrijheid is nauw verbonden met vergeving en verzoening.’’
Dat is bij mij in de roos en misschien ook bij u, als u dit leest. Later kwam ik
soortgelijke woorden van hem tegen, die hij ergens anders aan de
vergetelheid heeft ontrukt: ,,Wat betekent vrijheid als het zelfzuchtig gebruik
ervan anderen aantast?’’ Zijn woorden zouden voor veel mensen een
inspiratie kunnen zijn: misschien zijn het wel algemene, humanitaire waarden.
Misschien de moeite waard om eens over te mediteren.
Ik hoor graag uw reacties via info@deopreghte.nl. Ik kom er dan graag op
terug.
Jan Peter
Geestelijk begeleider/vertrouwenspersoon)
GIFT
Als u naar de foto kijkt zult u denken: " Is het zo erg met de Hofploeg?".
Moeten ze nu al rondgereden worden om hun werk te doen? Nee, zo erg is
het nog niet, maar als er geen aanvulling komt van jonge opvolgers is dit wel
het toekomstbeeld.
Als dit het nog niet is, wat ziet u dan wel. U ziet dan dat Gerard, onvolprezen
lid van de Hofploeg, door zijn vele connecties bij Nieuw Unicum een Mercedes
onder de rolstoelen van dit centrum heeft gekregen. Híj schenkt deze stoel aan
de kerk en in voorkomende gevallen kunnen onze kerkleden van deze stoel
gebruik maken. Gerard hartelijk dank.
Cor, Hofploeg
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KERKDIENSTEN

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

9 september
ds. A. Molendijk
A. Woudenberg
1. Diaconie; 2. Kerk

10.00 uur

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

16 september
dr. K.E. Bras
H. van Amerom
1. Diaconie; 2. Kerk

10.00 uur

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

23 september
10.00 uur
mw. ds. M.W. Gehrels
H. van Amerom
1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

30 september
ds. TH. B. Hop
A. Woudenberg
1. Diaconie; 2. Kerk

10.00 uur
m.m.v. Vocaal Ensemble
“Tout Venant” Haarlem

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

7 oktober
ds. A. van Nierop
H. van Amerom
1. Diaconie; 2. Kerk

10.00 uur

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

14 oktober
mw.ds. M.W. Gehrels
W. Stroman
1. Diaconie; 2. Kerk

10.00 uur
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Heilig Avondmaal

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

21 oktober
ds. J.A.J. Seeleman
H van Amerom
1. Diaconie; 2. Kerk

10.00 uur

Oecumenische Diensten in Nieuw Unicum
Zaterdag
15 sept
10.45 uur
Zaterdag
6 okt
10.45 uur

Diaken Gert Jan van der Wal
dhr. Wim van den Bos

Oecumenische Diensten in het Huis in de Duinen
Vrijdag
14 sept
10.00 uur
verzorgd door de RK Kerk
Vrijdag
28 sept
10.00 uur
mw. Ankie Joustra-Brokmeier
Oecumenische Diensten in Huize Bodaan
Maandag
27 aug
16.00 uur
Maandag
24 sept
16.00 uur
Agenda
Woe 5 sept
Do 6 sept
Zat 8 sept
Do 13 sept
Zon 16 sept
Di 25 sept
Zon
7 okt
Woe 10 okt

ds. W. Westerveld
ds. W. Westerveld

Moderamen vergadering
in Bentveld
20.00 uur
Werkgroep Pastoraat
in consistorie 10.00 uur
Open Monumentendag
11.00 – 15.00 uur
Kerkenraadsvergadering
in consistorie 19.45 uur
Classic Concerts
in kerk
15.00 uur
Kopij kerkblad inleveren
19.00 uur
Bevestiging classis pred.ds.Verhoeff Monnickendam 15.00 uur
Moderamen vergadering
in Bentveld
20.00 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 ziekenhuisbezoek wilt
ontvangen vanuit uw kerk, dan kunt u dit doorgeven via
een telefoontje aan een van de kerkenraadsleden.
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Bedankje
Begin juli mocht ik de bloemen van de kerk ontvangen, wat ons erg goed deed.
Ja, wat een schrik was het voor ons beiden, toen ik beklemd raakte onder de
scootmobiel en mijn been brak, terwijl Jan zweefde bovenaan het trapje.
Inmiddels is het gips eraf en kan ik weer fietsen. Echter heeft de voet en het
been nog alle kleuren en gaat het lopen moeizaam.
Hartelijke groeten, Aty

Bedankje
Bij deze willen wij bedanken voor het prachtige boeket dat wij mochten
ontvangen.
Deze bloemen dragen zeker bij aan het herstel dat inmiddels goed verloopt.
Vriendelijke groetjes van:
Arie en Liesbeth

Bedankje
Lieve mensen van de Kerk,
Wij waren blij verrast toe die lieve mevrouw Reijnders ons vroeg of ze een
bloemetje mocht brengen voor onze 61e trouwdag.
We hebben een gezellig thee-uurtje gehad en willen de bloemendienst
hartelijk bedanken!
Helaas kunnen wij de kerk niet meer bezoeken, maar
doen het met TV.
Toch leuk dat de kerk ons niet vergeet.
Hartelijke groet, Dhr. en Mevr. P
Bedankje
Hierbij willen wij de Protestantse Kerk te Zandvoort hartelijk bedanken voor de
felicitaties en het mooie boeket bloemen, dat wij via mevr. Reijnders- Till
ontvingen ter gelegenheid van ons 65-jarig huwelijk.
Met vriendelijke groet, Dhr. W.H. J. Jansen en Mevr. M.W. J

Giften
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De kerk heeft een gift ontvangen van 12.500 euro uit de nalatenschap van NN.
Wij zijn de betrokkene zeer erkentelijk dat deze in het testament aan ons heeft
gedacht.
Ook is een gift van € 1.000,-ontvangen uit de nalatenschap van mevr. V., waar
we ook dankbaar voor zijn.

Afgelopen diensten
Zondag 1 juli ging ds. Terpstra uit Heemstede voor.
Zondag 8 juli ging ds. Rasser uit Amsterdam voor en werkte Sixpack en Annet
& Arno mee aan de dienst.

Zondag 15 juli ging mw.ds. Neuféglise- Vermeer uit IJmuiden voor.
Gezien de drukte door o.a. het circuit was zij zo verstandig om met de trein te
komen.
Zondag 22 juli ging ds. Westerveld, onze consulent, uit Wijk aan Zee voor.
In deze dienst werden de twee dochters Carmen en Dauphine van het
echtpaar S. gedoopt.
Er was veel familie en vrienden aanwezig met kinderen. Gelukkig was Nelleke
bereid kindernevendienst te draaien en maakte als herinnering beplakte
papieren hartjes voor de dopelingen.

Het lauwe doopwater werd door
Yvonne in de doopvont gegoten,
waarbij ds. Westerveld uitleg gaf aan
de kinderen.
Carmen en Dauphine werden na elkaar
gedoopt, voorafgaand werden ze door
vader en moeder toegesproken.

Na iedere doop ontvingen de ouders een doopkaars, waarop de regenboog
stond.
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De diaconie collecte was deze zondag voor Metakids, een organsatie, die
onderzoek doet naar de stofwisselingsziekte.

Zondag 29 juli ging ds. J.W. Verwijs uit de Bilt voor. Voor de Engelse en Duitse
toeristen las hij het evangelie voor in hun eigen taal.
Zondag 5 augustus ging ds. Mak uit Bloemendaal voor.
Zondag 12 augustus ging ds. Knoeff uit Hoofddorp voor
Zondag 19 augustus ging ds. J.A.J. Seeleman uit Haarlem voor.
Zondag 26 augustus was een oecumenische viering en gingen diaken Gert Jan
en onze voorzitter Yvonne voor.
Het onderwerp dit jaar was: GA MET GOD en nu het thema: Bescherming
De dienst begon en eindigde met de liederen van Lied 416:

In
dienst

deze

begonnen we daarna met het gebed om ontferming, wat hieronder staat
afgedrukt.
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U maakt ons met
en U gaf ons het licht

ogen
vergeef ons: onze naaste
viel buiten ons gezicht.
U maakt ons met oren
en U gaf ons het woord vergeef ons: onze naaste
werd niet door ons gehoord.
U maakte ons met voeten
en U gaf ons de kracht vergeef ons: onze naaste
heeft tevergeefs gewacht.
U maakte ons met handen
en U gaf ons het werk vergeef ons: onze naaste
heeft niets van ons gemerkt.
Wij vragen U om liefde,
want die doet niemand pijn.
Heer, geef ons voor de naaste
een groet van U te zijn.
Amen.

Concert uitvoeringen
Woensdagavond 18 juli traden Annet en Arno op.
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Uit de omgeving waren ook mensen, die tijdens de bezichtiging van kerk het
vernomen hadden, aanwezig. Zij vroegen aan het echtpaar na afloop of ze ook
een keer bij hun wilden komen optreden. Een groter compliment bestaat niet.

Woensdagavond 8 augustus trad Caesar op. Hij is pianist bij de Beach Pop
Singers en studeert in Amsterdam aan het conservatorium.
Het orgelconcert op 22 augustus werd i.v.m. ziekte afgelast.

Kom op stoom met De Locomotief
Vanaf dinsdag 4 september van 10.00- 13.00 uur
in Wijksteunpunt De Blauwe Tram, Louis Davidscarré 1
De Locomotief is speciaal voor senioren, die graag iets
willen ondernemen samen met anderen. Maar waarbij
dat soms wat moeilijker gaat omdat lichamelijke of
geestelijke gezondheid hierin beperkt.
Mogelijkheid aansluitend deel te nemen aan lunch.
Opgeven of informatie: Shirley Parreé 06-446 83 110 of
s.parree@pluspuntzandvoort.n

PROTESTANTSE ‘RAAD VAN ELF’
In de afgelopen maand zijn elf classispredikanten benoemd, één voor elke
nieuwgevormde classis. Vanaf 1 september a.s. gaan ze aan het werk. In het
geheel van onze kerk wordt naar hun komst uitgekeken.
Wat mogen we precies van hen verwachten? Geestelijk leidinggeven!
Maar wat betekent dit precies en wat gaan ze dan doen in die elf grote en zeer
diverse classes?
Hierover nadenkend kwam de term ‘Raad van elf’ bij me boven. U weet wel,
die elf figuren die elk jaar weer gekozen worden om de activiteiten tijdens
carnaval voor te bereiden en te begeleiden. De elf classispredikanten zag ik
eerder, samen met de scriba, als twaalf leerlingen, discipelen van Jezus.
Hopelijk zijn ze dat ook! Toch laat de gedachte van de classispredikanten als
protestantse ‘Raad van elf’ me niet meer los.
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Zeker niet als je beseft wat hun taak is: nieuwe elan teweegbrengen bij
gemeenten en ambtsdragers door bezielen, vernieuwen, verbinden en
adviseren.
Ze zijn er dus omwille van het feest voor de lokale gemeenschap.
Om dit te realiseren moet veel overlegd, georganiseerd en gestuurd worden.
Een feest vraagt nu eenmaal veel voorbereiding, enthousiasme en inzet van
velen. Als het de elf classispredikanten zou lukken om dit te bereiken in de
afzonderlijke classes, worden we daar niet allemaal blij van? Wellicht is de
aanduiding van deze specifieke leerlingen van Jezus als protestantse Raad van
elf daarom zo gek nog niet.
René de Reuver,
Scriba van de Generale Synode

Uit 1e nieuwsbrief Classicale Vergadering (CV) Noord-Holland
CLASSISPREDIKANT
De belangrijkste benoeming tijdens de eerste vergadering van de nieuwe CV
was natuurlijk die van de Classispredikant. Hij zal in de nieuwe structuur het
gezicht van de Protestantse kerk in de regio zijn. Zowel voor de gemeenten als
‘naar buiten’ toe. Wij zijn bijzonder verheugd met de benoeming van ds. Peter
Verhoeff als Classispredikant. Hij kent onze regio goed (en wij hem!) en wij
hebben er veel vertrouwen in dat hij de juiste man op de juiste plaats is. Een
belangrijke opdracht van de Classispredikant is “geestelijk leidinggeven”.
Dat wordt onder meer uitgedrukt in de periodieke bezoeken van de
Classispredikant aan gemeenten en predikanten. Dat is ook waar ds. Verhoeff
per 1 september, als zijn aanstelling ingaat, mee begint. Wij realiseren ons
ook (met hem) dat ds. Verhoeff vanaf 1 september een andere rol en functie
heeft dan die van Regionaal Adviseur van de Classicale Vergaderingen. Waar
hij nu vooral organisatorisch (en vaak kerkordelijke) aan de gang was, zal dat
nu met name op de inhoud gericht worden. Dat is natuurlijk in principe geen
tegenstelling, maar betekent wel dat wij met elkaar erin zullen moeten
oefenen dat ds. Verhoeff niet altijd het adres is van de eerdere vragen die wij
aan hem stelden.

ZONDAG 7 OKTOBER
Feestelijke dienst van verbintenis en intrede van
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De ds. Verhoeff, Classispredikant Noord-Holland te Monnickendam, 15 uur

VAN CLASSIS NAAR RINGEN
Nu de Classicale Vergadering Noord-Holland gestart is, zijn alle oude classes
opgeheven en daarmee zijn de mensen die zich daarvoor inzetten van die taak
ontheven. Heel veel dank voor ieder die zich daarvoor heeft ingezet! Zeker ook
de laatste periode was er één van veel werk en aandacht voor het
reorganisatieproces. Wij zijn onder de indruk van het vele wat er is gedaan en
hoe toegewijd dat is gebeurd.
Graag brengen wij op deze plek ook de nieuwe ringen onder de aandacht.
Iedere gemeente is per 1 mei lid geworden van een Ring. Die ring heeft precies
dezelfde omvang als de Classis. De Classis Alkmaar werd de Ring Alkmaar,
Classis Haarlem werd de Ring Haarlem etc. te geven. Vanaf 1 januari 2019 is
het mogelijk om te komen tot een andere indeling in ringen.
TIP: Als uw kerkenraad nog geen uitnodiging voor een Ring -bijeenkomst heeft
ontvangen, is die wellicht nog niet opgestart. Misschien is dat wel een mooie
aanleiding om zelf eens de handschoen op te pakken?
Voorzitter ds. Pieter Terpstra
Scribea Hans en Siep
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Muziek op de zondagmiddag
Iedere laatste zondagmiddag van de maand om 16.00 uur, Oosterparkstraat 44
Zandvoort, Toegang GRATIS op 30 september
Presentatie: Onno van Dijk en Alvin Mubarak, Techniek: Wout Age
Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten
Zondag 16 september Laureaten
Prinses Christina Concours
Aanvang 15.00 uur, kerk open om 14.30 uur Toegangsprijs: 5 euro
Taizé dienst
Iedere eerste vrijdagavond van de maanden september en oktober
is er een Taizé-dienst in de DorpsKerk 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 26 september 10.00 uur
Spreker: de heer George Berenschot.
Onderwerp: Landgoed Elswout
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 2018
Zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

1 sept
2 sept
3 sept
4 sept
5 sept
6 sept
7 sept

Deutero 2:16-25
Efeziërs 6:10-17
Efeziërs 6:18-24
Psalm 20
Deutero 2:26-37
Deutero 3:1-11
Deutero 3:12-22

Volksverhuizingen
Wapenrusting
Gebedsoproep
Overwinningslied
De koninklijke weg geweigerd
Museumbed
Iedereen moet meedoen

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8 sept
9 sept
10 sept
11 sept
12 sept
13 sept
14 sept

Deutero 3:23–4:4
Deutero 4:5-20
Deutero 4:21-31
Deutero 4:32-43
Romeinen 15:1-13
Romeinen 15:14-33
Marcus 8:27–9:1

Onverhoord gebed
Bewondering v. buitenlanders
Verantwoordelijkheid
Bevoorrecht volk
Bijbelstudie
Nieuwe wegen
Petrus: rots of Satan?

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

15 sept
16 sept
17 sept
18 sept
19 sept
20 sept
21 sept

Marcus 9:2-13
Marcus 9:14-29
Rechters 7:1-12
Rechters 7:13–8:3
Rechters 8:4-21
Rechters 8:22-32
Deutero 12:1-12

Hemel op aarde
Gebedsgenezing
Gideonsbende
Wie krijgt de eer?
Gewelddaden
De echte heerser
Grenzen

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

22 sep
23 sep
24 sept
25 sept
26 sept
27 sept
28 sept
29 sept
30 sept

Deutero 12:13-28
Deutero 12:29–13:6
Deutero 13:7-19
Rechters 8:33–9:21
Rechters 9:22-49
Rechters 9:50–10:5
Marcus 9:30-41
Marcus 9:42-50
Rechters 10:6-18

Vlees en bloed
Hart en ziel
Dien alleen de HEER
Onbeheerst
Geweldsspiraal
In het heetst van de strijd
Klein = groot
Amputatie
Redding is niet
vanzelfsprekend
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Website

www.kerkzandvoort.nl
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