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Kerkblad 
 

Protestantse gemeente Zandvoort en Bentveld  
85-ste jaargang nr. 3                                    maart 2018 

  
 

Vacature  
Marijke van Wonderen  

Hanneke Reitsma 

 
 

Van de redactie 
Ook als redactie namen we afscheid van Teunard. 
Wij hopen weer snel een driemandsschap te vormen, vandaar het optimisme 
om het plaatje met drie personen als redactie te handhaven. 
 
De voorkant van dit blad nodigt jong en oud uit om op te gaan naar de kerk om 
Palmpasen en Pasen met elkaar te mogen vieren. Ook de week voorafgaande 
aan Pasen zullen we stil staan bij het laatste avondmaal en de kruisiging van 
Christus. 
 
In het blad is een kleine selectie van de gemaakte foto’s tijdens het afscheid 
van Teunard weergegeven. De gehele series, gemaakt door Pieter Joustra en 
Hanneke Reitsma zijn op een stick gezet en gaan naar Teunard als blijvende 
herinnering. 
 
Graag wensen we elkaar een goede 40-dagentijd toe met als hoogtepunt het 
gedenken van de Opstanding op Pasen. 
 
Veel leesplezier!  

Hanneke en Marijke 
 
 
Sluitingsdatum voor kopij voor de maand maart  2018  is op dinsdag 3 april 
uiterlijk 19.00 uur. Inleveradres: hanneke reitsma  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOyPej6OzKAhUCCpoKHajsBfMQjRwIBw&url=http://rijksmonumenten.nl/monument/401939/nederlands-hervormde-dorpskerk/zandvoort/&psig=AFQjCNGYa6_5geDsaVgXVm_fM2dv6BrJdg&ust=1455180582305836
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Gedicht van de maand 

 

 

 

 

 

 
 

Lichtstralen op de lijdensweg 
Daar, op de berg der heerlijkheid, 

Heeft God gesproken: “Daar zij licht!” 

Het straalde van Zijn aangezicht, 

Omhulde Jezus, wereldwijd. 
 

En wéér beval God: “Daar is licht!” 

en ’t stroomde over Jezus’ hoofd: 

de nardus geurde. – Wie gelooft 

ziet God Zelf in het aangezicht. 
 

Daarna sprak God weer: “Daar zij licht!” 

En bij de intocht in de stad 

viel licht met palmen op Uw pad 

en zong men psalmen van het licht. 
 

Die nacht in de olijvenhof 

Sprak God nog eenmaal: “Daar zij licht!” 

Een engel droogde Uw gezicht 

van bloed en tranen, zweet en stof. 
 

Maar na het donker van ’t gericht, 

de nacht van Golgotha, het graf, 

sprak God: “Licht, daal naar d’aarde af! 

Sta op, mijn Zoon, en kom in t’ licht!” 

Nel Benschop, 

 uit Hemel-hoog & Aarde-diep 
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Lied van de maand: 559 
Gij die ver voor ons uit 

doordrong in ’t land der angst, 
Help ons in ’t donker, o 

Heer, U te vinden 
 

Dit lied is een Zweeds avondmaalslied van Olav Hartman 
Het bestaat uit vier coupletten met elk vier regels. 
 

In “Iedere dag een nieuw begin”van Nienke van Andel, staat over dit lied:  
 

‘Angstland’ noemt de bijbel het verhaal van de farao’s, waar Israel in slavernij 
moest leven. Angstland is overal. Overal kunnen mensen elkaar in angst 
gevangen houden. Dat gebeurt waar wrede overheden het voor het zeggen 
hebben, maar ook gewoon in een huisgezin om de hoek. 
En er zijn ook andere angsten, die ons leven in angstland veranderen. 
Verklaarbare en onverklaarbare angsten die gewoon in ons hoofd zittten, 
kunnen ons bestaan net zo goed verzieken. Daarover kent de Bijbel ook 
verhalen: over mensen die bang zijn voor verandering bijvoorbeeld, of mensen 
met ernstige fobieën. 
Jezus heeft de strijd aangebonden met ales wat ons in angst gevangen houdt. 
Hoe heeft Hij dat gedaan? Door naast ons te komen staan: door de angst en 
het lijden mee te voelen. Hij is “nedergedaald ter helle”, aldus de Apostolische 
Geloofsbelijdenis. Zo laat Hij ons zien dat God ons niet verlaat. 
Dat is eigenlijk maar moeilijk te bevatten en te geloven. 
Hoe kunnen we het licht van zijn nabijheid ontdekken als angstgolven over ons 
heen slaan? De schrijver van Lied 559 bidt in het laatste vers, of Christus ons 
op weg wil sturen naar elkaar. Zouden we hem dan misschien daar kunnen 
vinden waar wij elkaar niet verlaten? 

 
Vacature tijd 
In dringende gevallen (overlijden, ziekten) kunt u contact opnemen met: 
Mw. Yvonne Bijster uitsluitend na 19.00 uur en Mw. Hanneke Reitsma.  
Telefoonnummers en e-mailadressen staan achterin het kerkblad. 
Zij nemen contact op met de consulent ds. Wessel Westerveld. 
Voor contact, buiten de kerkenraad om, met de consulent, zie e-mailadres  

De Kerkenraad 
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Afgelopen diensten 
Z ondag 4 februari ging ds. Teunard van der Linden voor. 
Zondag 11 februari ging ds. Teunard van der Linden voor en vierden we het 
Heilig Avondmaal samen. 
Zondag 18 februari namen ds. Teunard van der Linden en organist Willem Jan 
Cevaal afscheid. Aan de dienst werkten mee Fluitgroep o.l.v. Irene Oudewaal, 
Sixpack o.l.v. Greet Vastenhouw en Onno van Dijk (zang) en Wout Age (gitaar).  

Na de handdruk van de ouderling van 
dienst kwam Teunard zonder toga terug 
en werd samen met Willem Jan  Cevaal 
toegesproken door preses mw. Bijster. 
Tevens werden er cadeau’s namens de 
gemeente gegeven. Aan Willem Jan 
kadobonnen en het bloemstuk en aan 
Teunard een modern schilderij naar zijn 
eigen smaak voor in de nieuwe pastorie. 
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Ook had Yvonne voor beide heren een gedicht gemaakt, wat u hieronder 
aantreft. Na afloop was er een druk bezochte receptie in het jeugdhuis. 

 

Zondag 25 februari 2e zondag van de 40-dagentijd ging mw. ds. Noordzij-
Hijweege uit Maassluis voor. 
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Gedicht voor ds. Teunard van der Linden 
Zomaar in Zandvoort   Zomaar in Zandvoort 
was er een dominee   aanvaardde een dominee een beroep 
die zijn handen liet wapperen  naar het Friese Harlingen 
niet alleen gevouwen    wat zullen we hem missen 
maar ook handen uit de mouwen maar gunnen hem de groei 
banken slepen, vloer beitsen   
en ook de boomstronk legde het af  Zomaar in Zandvoort 
stond er op zondag een dominee blijven wij voor die dominee 
net zo stram en stijf    een toevluchtsoord 
als alle andere vrijwilligers  de deur gaat niet dicht 
     maar blijft open staan 
Zomaar in Zandvoort   al zullen we allen ons weegs gaan 
was er een dominee    
die een pleister plakte   Zomaar in Zandvoort 
op leed van decennia   gaan we het pad dat God ons toont 
die een verband legde   soms met twijfel 
 tussen de geloven   of een verborgen snik 
     maar met het vertrouwen 
Zomaar in Zandvoort   God houdt ons in Zijn hand 
vulde een dominee    
 de Dikke van Dalen aan     ©Yvon januari 2018 
met een nieuw woord: Luchtbeddenleed 

Gedicht voor Willem Jan Cevaal 
Vaardige vingers   Organist en adviseur 
Doen klanken klinken   Roostermaker en notenkraker 
Van Bach tot Phantom   Begeleider en solist 
Vullen zij de kerk     Zo’n tien jaar in Zandvoort 
Elke noot vertelt een verhaal   Met vaart en visie 
Eredienst of concert   Onze organist, die we gaan missen 
Het doet er niet toe   Tijd voor thuis 
de vingers vertolken de melodie In Heemstede meer diensten 
De liefde van die vingers  Vergezeld door je kinderen 
Beroeren het orgel als geliefde  Dank dat je onze organist wilde zijn 
Genieten van ’t oude instrument De prachtige muziek, fijne begeleiding 
     Voor het niveau, de rand en de hoed 
Willem Jan , het ga je goed   ©Yvon 18 februari 2018 
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Informeel samenzijn.  
Zaterdag 17 februari hebben we tijdens een high tea een afscheidsmiddag 
gehad met ds. Teunard van der Linden. De kerkenraad had met vereende 
krachten het jeugdhuis ingericht en een high tea buffet gemaakt.  

Onder het genot van een kopje koffie en thee en een hapje werd het een 
genoeglijk samenzijn. Tevens klonken er pianoklanken. 

Yvonne droeg het gedicht Zomaar in 
Zandvoort voor. 

Maar ook een sketch ontbrak niet deze middag. Daarin werd gememoreerd 
aan het luchtbeddenleed van afgelopen startweekend, het dauwtrappen en 
kreeg Teunard ook een noodpakket mee naar Harlingen  
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Tot slot was er een fotoboek met foto’s van de afgelopen 6 jaar in Zandvoort, 
dat door de fam. Joustra uit de aangeleverde foto’s was samengesteld. 

Getuige de vele warme woorden die er 
deze middag gesproken werden, zullen 
velen onze herder gaan missen. Maar 
ook Teunard gaf aan in zijn speech ons 
te gaan missen. Hij benadrukte dat 
iedereen van harte welkom is om langs 
te komen in Harlingen. 
Hij heeft zelf ook al diverse 
overnachtingsadressen in de omgeving 
aangeboden gekregen. 

Tot slot nam Stef het woord en 
toonde een zelfgemaakte PowerPoint 
Presentatie aan Teunard als afscheid.  

 
We wensen namens de gemeente 
Teunard veel succes met deze 
nieuwe start. 
 

Yvonne Bijster en Hanneke Reitsma 
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Bedankje 
Alle mensen, die hebben geholpen in welke vorm dan ook om het 
afscheid van Teunard tot een succes te maken, hartelijke dank. 

het Moderamen 

Van de Diaconie 
 De afgelopen maand heeft de diaconie 2 maal voor een collectedoel dicht bij 
huis gekozen. 
Ook deze maand collecteren we voor een doel dicht bij huis: de ziekte van 
Huntington. Een plaatsgenoot van ons Manon Bruntink heeft deze ziekte. 
Tijdens de circuitrun zal zij trachten geld op te halen voor onderzoek naar deze 
ziekte. Op de dag van de circuitrun zullen we voor dit 
doel collecteren en hopen we Manon een mooi bedrag 
te overhandigen. 
 

Bloemengroet  
Zoals gebruikelijk willen we ook dit jaar weer de oudere, 
eenzame of zieke gemeenteleden een groet sturen. Een 
bloemetje om te laten weten dat ze niet vergeten zijn. 
Dat wij vanuit de gemeente aan hen denken. 
Dit kunnen wij als werkgroep Pastoraat en Diaconie niet 
alleen, wij vragen u het volgende:  
Dat u op Paas-morgen als u naar de kerk komt een bloemetje meeneemt. 
Dat u na afloop van de dienst één of meerdere bloemetjes wegbrengt naar de 
betreffende gemeenteleden. De diaconie en de werkgroep pastoraat zullen 
zorgen dat de kaartjes met adressen en groet voor u klaarliggen. 
Er liggen ook blanco kaartjes, dus voor een adres op het laatste moment is er 
ook een bloemetje!! Brengt u ook een zonnige groet namens onze gemeente? 
 

De komende maand willen we collecteren voor: 
4 mrt: diaconie algemeen 
11mrt: Kerk in Actie binnenlands diaconaat 
18 mrt: diaconie algemeen 
25 mrt: ziekte van Huntington 
29 mrt: diaconie algemeen 
  1 apr: bloemenfonds 
 9 apr: diaconie algemeen 

Alvast hartelijke dank, Yvonne Bijster  
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KERKDIENSTEN  
 
 
 
 
 
Zondag   11 maart 10.00 uur 4e 40 dagentijd 
Voorganger ds. T.J. de Haan uit Haarlem m.m.v. Onno van Dijk en  
Organist C. Verschoor   Wout Age (zang & gitaar) 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   18 maart 10.00 uur 5e 40 dagentijd 
Voorganger ds. W. van der Schee uit Haarlem 
Organist H. van Amerom 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   25 maart 10.00 uur 6e 40 dagentijd 
Voorganger mw. ds. J. van Werkhoven-Romeijn uit Aerdenhout 
Organist W. Stroman   Palmpasen 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
 
Donderdag 29 maart 19.00 uur Witte Donderdag 
Voorganger ds. B.J. Stobbelaar uit Driehuis  Heilig Avondmaal 
Organist  H. van Amerom 
Collecten  diaconie 
 
Vrijdag   30 maart 17.00 uur Goede Vrijdag 
Voorganger  ds. B.J. Stobbelaar uit Driehuis m.m.v. Marjolein Gilles 
Organist  H. van Amerom   Sopraan en zingt Bach 
 
Zondag   1 april  10.00 uur Pasen 
Voorganger dr. K.E. Bras uit Haarlem 
Organist A. Woudenberg 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
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Zondag   8 april  10.00 uur  
Voorganger ds. A. Molendijk uit Heemstede 
Organist C. Verschoor 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 

Zondag   15 april  10.00 uur  
Voorganger ds. N. Paap uit Vlaardingen 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 

Oecumenische Diensten in het Huis in de Duinen 
Vrijdag  9 maart  10.00 uur verzorgd door de RK Kerk 
Vrijdag  23 maart 10.00 uur mw. A.H. Joustra-Brokmeier 
 

Oecumenische Diensten in Nieuw Unicum  
Zaterdag 17 maart 10.45 uur diaken G.J. van der Wal  
Zaterdag 31 maart 10.45 uur mw. M. Wassenaar-Nijhuis 
 

Oecumenische Diensten in Huize Bodaan 
Maandag  26 maart 16.00 uur mw. A.H. Joustra-Brokmeier 
 

Agenda 
Zat  10 maart NL Doet    9.30-15.00 uur 
Do  15 maart Werkgroep Pastoraat  in Consistorie 10.00 uur 
Zon 18 maart Classic Concerts  in de Kerk  15.00 uur 
Woe 23 maart Moderamen   in Bentveld 20.00 uur 
Di    3 april kopij kerkblad inleveren    19.00 uur 
Do   5 april Kerkenraadsvergadering in consistorie 19.45 uur 
 

 
Bloemengroet 
De bloemen zijn met een hartelijke groet van de Protestantse 
gemeente Zandvoort/Bentveld naar deze gemeenteleden gegaan: 

11 febr.  mw. Nel Doornenkamp- Terol  
18 febr.  mw. Willa Kuyper-Vermeulen  
25 febr.  mw. Marijke Sinke   
25 febr  mw. Bep de Hoop- de Vries   

Met een hartelijke groet, Mariëtte Rikken 
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Van Harte Gefeliciteerd 
8 maart is het echtpaar Kuiken, 50 jaar getrouwd 

Mechteld Reijnders-van Till 

 
Opname in het ziekenhuis 
De ziekenhuizen geven om redenen van privacy uw naam 
na een opname niet automatisch door aan de kerk waar u 
bij hoort. Wanneer u in het ziekenhuis bezoek wilt 
ontvangen vanuit uw kerk, dan kunt u dit doorgeven via een 
telefoontje aan een van de kerkenraadsleden. 
 

 
 

HET  GOEDE  UUR 

 
Woensdag 28 maart kunt u weer genieten van een 
koffieochtend van het Goede Uur.  

Het is dan alweer de derde bijeenkomst in het Nieuwe Jaar 2018. 
Deze ochtend wordt ingevuld door onze plaatsgenoten Cecile Bleijs en Gerard 
Scholten. Cecile heeft een reis gemaakt naar Antartica en die reis heeft een 
prachtige film opgeleverd. Gerard verzorgt het geheel van commentaar en 
doet dit op zijn eigen, innemende wijze. 
Dus dames, als u verzekert wilt zijn van een fijne morgen, kom gerust eens 
kennis maken. U bent van harte welkom!  
De koffie staat om 10.00 uur klaar in het jeugdhuis. 

  
Namens het bestuur, Froukje Paap-van der Mije 

 
Vanuit de Kerkenraad 
Donderdag 22 februari hadden we weer een kerkenraadsvergadering. 
Mw. Bijster opende de vergadering met het lezen van Jona 3, de verzen 1-10. 
Jona waarschuwt de inwoners van Ninevé en toen God zag dat ze anders 
gingen leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. Waar 
staan wij in het leven? Wat gaan wij in de vastentijd wel/niet doen? 
Onze toegewezen consulent ds. Wessel Westerveld was aanwezig en konden 
we over en weer kennismaken met elkaar.  
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Het consulentschap houdt op zich kerkordelijk in: het adviseren van de 
kerkenraad en ondersteuning verlenen bij het beroepingswerk.  
Ook dhr. Stroman, onze nieuwe organist, kwam langs om kennis te maken en 
bracht de problemen van het haperende orgel op de afscheidszondag van ds. 
Teunard van der Linden ter sprake. Dit probleem wordt verder met het College 
van Kerkrentmeesters besproken. 
 

De scriba meldde dat op 25 mei 2018 de nieuwe 
Europese Privacywetgeving (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, de AVG)  
in werking treedt. Deze wet heeft ook vergaande 
gevolgen voor kerken hoe ze met de 
persoonsgegevens om moeten gaan.  

Volgende maand is er al een bijeenkomst in Haarlem en in april twee landelijke 
bijeenkomsten. We zijn daarom op zoek naar een gemeentelid, die de functie 
van Privacy Functionaris voor zijn rekening wil nemen. De eerste maatregelen 
zijn al genomen. Als contactadres op de website staat enkel nog een Gmail 
adres, dat dagelijks door de dames Bijster en Reitsma geopend wordt. Verder 
wordt het  kerkblad zonder persoonsgegevens (2 laatste pag.) op de website 
geplaatst. Vandaar dat bij de “Vacature tijd” geen gegevens staan. 
 
De Kerkrentmeesters meldden dat de stormschade op het dak gerepareerd is 
en onder de verzekeringsdekking valt. Ook zijn ze druk bezig alle stukken 
compleet te maken voor de aanvraag Solvabiliteitsverklaring bij het RCBB 
(Regionaal College Behandeling Beheerszaken) te Noord-Holland. In die 
verklaring wordt vastgelegd voor hoeveel deeltijdformatie (%) wij een 
predikant mogen beroepen. Zodra dat bekend is, wordt een gemeente-
bijeenkomst georganiseerd waar de gemeente de gelegenheid krijgt om mee 
te denken in het ontwikkelen van een profiel voor de gewenste predikant. 
 
Ds. Westerveld heeft een analyse gemaakt van onze 
gemeente (bron website) en door verschillende brillen 
naar onze gemeente gekeken.  
 
1. Identiteit: hoe omschrijft de gemeente zichzelf (niet per 
se hetzelfde als hoe de gemeente feitelijk is) 
2. Van waaruit: wat zijn de bronnen die de gemeente motiveren? 
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3. Waartoe en voor wie: wat zijn de doelen van de gemeente – wat en wie wil 
ze bereiken? 
4. Hoe: op welke wijze komen het ‘van waaruit’ en het ‘waartoe’ tot uiting? 
Hierbij heeft hij wat punten benoemd en vragen geformuleerd. Inhoudelijk zijn 
we daar deze avond niet aan toegekomen. Wel heeft hij ons persoonlijk twee 
vragen gesteld:  
Wat brengt het lid zijn van de kerkenraad jezelf?  
Word je eigen geloof door je kerkenwerk gevoed? 
Hier is vertrouwelijk uitgebreid met elkaar over gesproken. 
Om 22.30 uur sloot de preses de vergadering heel toepasselijk met een 
gedicht: “Geheim”, waarna ieder met een goed gevoel huiswaarts keerde. 

Scriba, Hanneke Reitsma 
 

NL Doet dag 10 maart 
Vele handen maken licht werk.  
Ik wil u weer erg blij maken. Waarmee? Er komt weer een Doedag op zaterdag 
10 maart. Die is toch pas geweest? Ja, maar zo'n jaar is zo voorbij. Waarom is 
dat? Ja, kijk de Hofploeg heeft nog enkele grote plannen. Alle grind weg bij de 
voordeur, het plaatsen van de monumentale kaart van joods Zandvoort in 

onze tuin, meer afsluitbare kasten maken in het 
overdekte berghok enz. enz. 
De Hofploeg heeft uw hulp daarbij nodig, omdat 
enkele leden van de Hofploeg ook mantelzorger 

zijn, enkelen last hebben van de tand des tijds enz. Misschien zijn er weer een 
aantal dames, die zich geroepen voelen om de horeca te verzorgen. Wij 
verklappen niet wat de pot dit jaar schaft. 
Komt u ook op zaterdag 10 maart om 9.30 uur? Wij hebben op tijd 
koffiepauze, lunchpauze en gaan dan door tot zo'n 15 a 15.30 uur. Voor het 
sociale contact wordt gezorgd. U kunt zich opgeven bij Cor Stam. 

                                                                                                Cor Stam 

Verslag stamppotmaaltijd 
Maandag 5 februari had de werkgroep Pastoraat een stamppotmaaltijd 
georganiseerd voor alle gemeenteleden. Een 25 personen hadden zich 
aangemeld waaronder 2 kinderen.  
We werden vanaf 17.00 uur verwelkomd met een drankje en er stond wat 
zoutigheden op tafel. Nelle Keur, Marijke van Wonderen en Ankie Joustra 
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hadden elk een stamppot gekookt (rauwe andijvie, zuurkool en boerenkool). 
Daarnaast waren er stukken rookworst, plakken mager spek en jus.  
Na de maaltijd was er vla met slagroom en koffie/thee toe 
Wat hebben we allen smakelijk en gezellig converserend zitten eten. 
Dames hartelijke dank!       
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De maaltijd werd geopend met een kort gebed en afgesloten met een 
introductie over Geloofsbeleving, waarna we in groepjes ons bogen over de 
goed voorbereide vragen. Alles verzorgd door ds. Teunard van de Linden. 
Rond 20.00 uur ging iedereen gevoed en gesterkt in het geloof naar huis. 

Hanneke Reitsma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanuit de Generale Synode 
Een nieuwe lente, een nieuw geluid! Een vernieuwd moderamen binnen de 
Generale Synode treedt aan. Met vertrouwen en plezier draag ik als 
synodepreses de hamer over aan mjn opvolger, dat doe ik op het moment dat 
in Kerk 2025 de meeste fundamentele besluiten genomen zijn. De vraag wat 
“toekomen aan de kern van kerkzijn” betekent, klinkt in alle geledingen van 
onze kerk. Het is ook spannend hoe dit traject zich de komende jaren 
ontvouwt. Gaat het lukken om met uiteenlopende gestalten van kerkzijn 
samen vorm te geven aan vitaal kerkelijk leven? Kunnen de classispredikanten 
de spilrol vervullen die hen is toegedacht? Durven de gemeenten radicaal te 
zijn in hun bezinning op de kern van kerkzijn?  
De afgelopen jaren gebruikte ik, als aanduiding van de kern van kerkzijn, vaak 
een drieslag “ 1.Samenkomen rond het Woord van God die ons kent in onze 
kracht en in onze zwakte. 2.Omzien naar elkaar. 3.Getuigen van de hoop op 
vrede en recht”. Ik zie daarbij concrete voorbeelden van waar het hart van het 
evangelie klopt. Bij het lezen van het verhaal van Juda en Tamar met 
gedetineerden. Bij het gesprek over “identiteit” met mensen die betaald werk 
kwijtraakten. Bij kerkmensen uit Syrië die steun zoeken om in hun eigen land 
aan opbouw en verzoening te blijven werken. Ik wens iedereen ervaringen toe 
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die ons bepalen bij waartoe we geroepen zijn. Dat onze roeping bepaalt welke 
activiteiten we kunnen loslaten en welke nieuwe initiatieven nodig zijn. Ik bid 
de synode, mijn opvolger en het vernieuwde moderamen Gods zegen toe en 
wens hen veel vreugde en inspiratie met het gezamenlijk geestelijk 
leidinggeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.   

Karin van den Broeke, preses van de Generale Synode 
 

Ontmoetingen met de nieuwe wereld 
Het gaat om de ontmoeting. Alles wat we doen bij Stem in de Stad is 
ontmoeting. Er zijn voor elkaar, als mens. Mensen uit verschillende landen, van 
verschillende leeftijden, verschillende achtergronden en met verschillende 
overtuigingen ontmoeten elkaar bij ons. Ontmoeting is de motor en de kern 
van wat wij doen. 
Het Nieuwe Wereldhuis van Stem in de Stad richt zich op de ontmoeting 
tussen Nederlanders, migranten (mét of zonder papieren), uitgeprocedeerde 
asielzoekers, arbeidsmigranten en statushouders. Zo bieden ze taallessen 
Nederlands, Engels en Arabisch aan en andere cursussen, zoals 
computergebruik, tekenles en solliciteren. Ook is er ruimte voor ontmoeting 
tijdens museumbezoek, een stadswandeling of een picknick.  
De bezoekers van het Wereldhuis kunnen zelf ook activiteiten bedenken. Zo 
geeft de Braziliaanse Juca op maandagochtend gitaarles en geeft de Syrische 
docent Musab Arabische les aan vrijwilligers en professionals. Sinds kort is er 
ook een theatergroep. Elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur leert 
theaterdocent Paula Juan Lima uit Argentinië de deelnemers niet alleen met 
een open blik naar de wereld te blijven kijken, maar ook om creatief te zijn en 
eigenheid te blijven ontwikkelen. Tot slot is er elke woensdagochtend op de 
Gedempte Oudegracht 138 een vrouwencafé. Het is opgezet door de Syrische 
Abeia. Ze wilde graag vrouwen de mogelijkheid geven om met elkaar in 
contact te komen, van elkaar te leren en elkaars talenten te ontwikkelen. Het 
is een ontmoetingsplek voor alle vrouwen uit Haarlem en omstreken.  
 
Wilt u meer  weten over ons Nieuwe Wereldhuis of graag mee doen aan een 
van de vele activiteiten? Op dinsdag en vrijdag tussen 12:00 en 13.00 uur is 
het spreekuur op de Nieuwe Groenmarkt 24 in Haarlem. We zijn ook te 
bereiken via wereldhuis@stemindestad.nl en wilt u meer zien over onze 
avonturen en het programma? Volg ze via 
www.facebook.com/NieuweWereldhuisHaarlem. 

mailto:wereldhuis@stemindestad.nl
http://www.facebook.com/NieuweWereldhuisHaarlem
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Muziek op de zondagmiddag  
Iedere laatste zondagmiddag van de maand om 16.00 uur, Oosterparkstraat 44 
Zandvoort, Toegang GRATIS. Op 25 maart met o.a. Lex Coppoolse 
Presentatie: Onno van Dijk en Alvin Mubarak, Techniek: Wout Age 
 

Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten 

Zondag 18 maart Recital piano en cello 
Door Duo Wytske Holtrop en Edoardo Brotto 

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 wintermaanden 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 28 februari 10. 00 uur 
Spreker: dhr Gerard Scholten en mw. Cecile Bleijs uit 
Zandvoort 
Onderwerp:De Geheimen van Antarctica 

 
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   
 
 
 

 Bijbelrooster voor de maand februari 2018 
 

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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Bijbelleesrooster maart 
 

donderdag 1 maart 2 Petrus 3:10-18 Uitzien naar gerechtigheid  

vrijdag 2 maart Spreuken 22:1-16 Goede naam en faam  

zaterdag 3 maart Jozua 1:1-9 Opvolgen  

zondag 4 maart Jozua 1:10-18 Mobilisatietijd  

maandag 5 maart Jozua 2:1-14 Op de wallen van Jericho  

dinsdag 6 maart Jozua 2:15-24 De rode draad  

woensdag 7 maart Jozua 3:1-17 Stilstaand water  

donderdag 8 maart Jozua 4:1-14 Een steen bijdragen  

vrijdag 9 maart Jozua 4:15–5:1 Vertel het aan de kinderen  

zaterdag 10 maart Jozua 5:2-12 Inhaalslag  

zondag 11 maart Psalm 6 Gebed om genade  

maandag 12 maart Jozua 5:13-6:14 Omlopen  

dinsdag 13 maart Jozua 6:15-27 De muur valt  

woensdag 14 maart Jozua 7:1-15 Wat ging er fout?  

donderdag 15 maart Jozua 7:16-26 Straf op de zonde  

vrijdag 16 maart Jozua 8:1-13a List  

zaterdag 17 maart Jozua 8:13b-29 Overwinning  

zondag 18 maart Jozua 8:30-35 Voorleesdag  

maandag 19 maart Jozua 9:1-15 Misleid  

dinsdag 20 maart Jozua 9:16-27 De eed blijft geldig  

woensdag 21 maart Jozua 10:1-15 De zon blijft schijnen  

donderdag 22 maart Jozua 10:16-28 Verslagen koningen  

vrijdag 23 maart Jozua 10:29-43 Veldslagen  

zaterdag 24 maart Jozua 11:1-15 In opdracht van God  

zondag 25 maart Marcus 11:1-11 Hooggespannen verwachting  

maandag 26 maart Marcus 11:12-25(26) De kracht van het gebed  

dinsdag 27 maart Psalm 7 Tegenstellingen  

woensdag 28 maart Marcus 14:1-11 Weet je wel wat dat kost!  

donderdag 29 maart Marcus 14:12-52 Maaltijd en meer  

vrijdag 30 maart Marcus 14:53–15:47 Gods Zoon lijdt  

zaterdag 31 maart Genesis 1:1–2:4a Dagwerk  

 
website  www.kerkzandvoort.nl 

http://www.kerkzandvoort.nl/
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