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UITNODIGING
Zondag 18 februari neemt in de
Dorpskerk onze predikant
dominee Teunard van der Linden
afscheid in verband met zijn vertrek
naar Harlingen.
De dienst begint om 10.00 uur.
Na afloop is er een receptie in het
jeugdhuis.
Organist op het fraaie Knipscheerorgel
in de kerk is Willem Jan Cevaal, die
tevens afscheid neemt op deze zondag.
Zaterdagmiddag 17 februari hebben we
als gemeente met Teunard van der
Linden een informeel samen-zijn
Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente
Zandvoort
Yvonne Bijster, voorzitter
Hanneke Reitsma, scriba
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Van de redactie
Dit nummer informeert u over de kerkelijke activiteiten rondom de Dorpskerk
in de maand februari. De aftrap is feestelijk, met een echte wintermaaltijd op 5
februari, voor leden, liefhebbers en nieuwkomers. Verder staat de maand
februari in het teken van de start van de Veertigdagentijd.
En natuurlijk ook van het afscheid van ds. Van der Linden, die vertrekt naar
Harlingen. Zaterdagmiddag 17 februari hebben we als gemeente met Teunard
een informeel samen-zijn. In de afscheidsdienst op zondag 18 februari nemen
we officieel afscheid van hem en tevens ook van organist Willem-Jan Cevaal,
die meer gaat spelen in Heemstede en tijd wil vrijmaken voor zijn gezin.
Op 22 februari maakt de kerkenraad kennis met de consulent, ds. Wessel
Westerveld uit Haarlem-Noord / Spaarndam, die het opstellen van de papieren
en de zoektocht naar een nieuwe predikant zal begeleiden. We zijn blij hem te
mogen verwelkomen.
Ook als redactie nemen we afscheid van Teunard. Versterking is welkom.
Graag wensen we elkaar een goede en fijne kerkmaand toen en natuurlijk
weer veel leesplezier!
Hanneke, Teunard en Marijke
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Van onze dominee

Meditatie
Voorin mijn Bijbel staat een overzichtje geplakt van de plaatsen waar ik
gewoond heb in de loop der tijd, in de provincies Zuid-Holland, Drenthe,
Utrecht en Noord-Holland. Je wilt toch bijhouden waar je zo’n beetje
uitgehangen hebt. Opgeklommen tot het 50e levensjaar telt mijn lijstje
inmiddels elf en binnenkort zelfs twaalf woonadressen. Dan is de gedachte aan
Abraham en zijn opdracht om ‘zijn tent op te breken en verder te trekken,
naar het land dat Ik u wijzen zal’ niet toevallig meer. Ik ben weleens jaloers op
localo’s, die hun hele leven op één plek hebben gewoond, soms meer dan 60
jaar in hetzelfde huis. Daar kan ik me bijna geen voorstelling van maken. De
prijs van vaak verhuizen en de onthechting die dat met zich meebrengt, is niet
gering. Aan de andere kant is
afwisseling een groot goed en
kan ik er mee leven dat het
predikantschap van tijd tot tijd
een verhuizing met zich
meebrengt. Een herder trekt
verder. Dat is wat herders doen.
Het roept je op, op elke nieuwe plaats de aard van de bevolking te leren
kennen en proberen te doorgronden, en te zoeken naar het goede voor het
land waarin je mag verkeren (Jeremia). O.a. in de rubriek Zomaar in Zandvoort
heb ik een poging daartoe gedaan de afgelopen jaren. Zoeken naar de ziel van
Zandvoort. Zoiets. Doordringen tot hoe men hier leeft en werkt en denkt, met
veel toeristen en veel verhuur. Inspanningen hieromtrent horen naar mijn
inzicht tot de opdracht van de evangelieverkondiging.
Die opdracht vindt niet plaats in het luchtledige, maar in het hier en nu, op
deze plaats. Dat doet iets met je verstaan van het Evangelie.
Je tent opnemen en op reis gaan. Het is het beeld van de pelgrim, die op weg
gaat met een doel en een bestemming, en onderweg soms even denkt:
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of is de reis zelf de bestemming? Gaat het om aandacht onderweg? Om
opmerken en doen, samen met anderen. Je bent in de kerk nooit alleen en
blijft altijd met elkaar in gesprek. Dat is een vitaal besef voor een christelijke
gemeenschap.
Zoeken naar de ziel. In de Psalmen wordt voortdurend gezocht naar de juiste
richting, de zin en de ziel der dingen. De aanklacht tegen God en het
vertrouwen op God strijden daarbij om voorrang. Nu eens lijkt er in het leven
nergens meer een richting te vinden en zijn wij geneigd het bijltje erbij neer te
gooien (O mijn ziel, wat buig je je neer? – Psalm 42). Op andere momenten
breekt de jubel en het danklied door,
op aanstekelijke wijze. Zoals een
goede organist van het slotlied een
feest weet te maken. Dan is het of de
zon doorbreekt en worden alle
mensen en volken opgeroepen om
God te loven, en ‘gij mijn ziel’ het
allermeest. Het zingen in Zandvoort in
vele gradaties en samenstellingen is
mij een lust geweest de afgelopen jaren.
Psalm 27 zegt: ‘U zegt tot mijn hart: zoek zijn aangezicht.’ De dichter van deze
Psalm zegt dat God zelf onze oren en ogen, ons hart en onze ziel opwekt om
Hem te zoeken en te loven.
Ik hoop dat de christelijke eredienst nog lang in Zandvoort plaats zal vinden.
Dat ook aan deze plaats mensen de vrijheid vinden om zich aan te sluiten bij
de lofzang op Gods naam en bij de gemeenschap in zijn naam. De aandacht op
het heden richten en de blik vooruit. Dat maakt ons geschikt voor Gods
koninkrijk. De teksten die ik uitgezocht heb voor de afscheidsdienst op 18
februari, spreken hiervan: dat wij niet aan ons verleden of het verleden
vastzitten, maar in Gods naam en in zijn kracht de toekomst mogen
toebehoren. Dat geeft vertrouwen en maakt lichtvoetig.
Ds. Teunard van der Linden
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Lied van de maand: 544: 1 en 2
Dit lied van Willem Barnard bezingt de dimensies van de ruimte en de tijd
waarin wij ons bevinden in de Veertigdagen. Jezus doorstond de woestijn en
vervulde de wet en de profeten. Naar hem heten wij, naar hem zijn wij
genoemd – christenen. Het veelzijdig volbrengen van de weg van het lijden
verbindt ons met de weg van Christus. De zeven dagen en de tien woorden
wijzen ons daarbij de weg door de woestijn van het leven. Het is deze weg die
ons verlangen schept naar de uitgang en voleinding; een weg waarop Christus
ons voorgaat. In het melodiebeeld valt op dat de eerste vier regels van boven
naar beneden lopen (van de hemel naar de aarde) en de laatste vier regels uit
de diepte naar omhoog klimmen. Dat is volbrengen en verwachten: uit de
diepte opklimmen naar omhoog. Zien niet op je eigen ellende en tekorten,
maar op Gods rijkdom en genade.

Gebed van de maand

Zomaar in Zandvoort
Ik reed laatst vanaf de watertoren in de richting van Dirk van den Broek en
werd nog eens getroffen door het contrast in deze ene straat tussen enerzijds
de arbeiderswoningen (met flink dakpannenleed ten gevolge van de storm)
en aan de andere zijde, dichter aan zee, de in los verband gebouwde flats met
appartementen met uitzicht of zee (en wat daar voor door moet gaan).
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Achter het plan van de arbeidershuisjes stak een ideaal: het ideaal van de
wederopbouw, dat socialistische trekken had: voortaan zouden niet alleen de
rijken de boulevards bevolken, zoals voor de oorlog, maar ook gewone
mensen met een drive-in woning (destijds zeer modern) aan zee moeten
kunnen wonen. De flats en de appartementen vertegenwoordigen de geest
van het kapitalisme. Zo veel mogelijk en dus ook zo hoog mogelijk.
Maximalisering van het kapitaal. Hoeveel woonruimte kun je creëren per
vierkante meter? Hoe woonoppervlakte verhuren, laag voor laag? Zo strijden
in het straatbeeld van de Burgemeester Engelbertstraat tot op de huidige dag
twee ideologieën met elkaar om voorrang. Tegenwoordig stellen we dat ze
elkaar nodig hebben: vrijheid en broederschap, nut en winstgevendheid. Maar
daarmee zijn we niet van Zandvoort als dorp van tegenstellingen af. Er zijn veel
tegenstrijdige belangen. Het is een wonder dat men het hier met elkaar
uithoudt. De vrede is broos, de verdraagzaamheid kwetsbaar.
Aan de andere kant zie je een dorp dat vooruit wil. Dat historische, sociale en
economische tegenstellingen wil overbruggen. Dat er geen genoegen mee
neemt een overloop van Amsterdam of Haarlem te zijn. Wij zijn geen
dependance. Zandvoort heeft een eigen gezicht, een onafhankelijke status en
een eigen geschiedenis. Aan de verrijking en verbreding van dit beeld heb ik de
afgelopen jaren bijgedragen met mijn boeken over Joods Zandvoort. Boeken
die in korte tijd uitverkocht waren en helpen ‘de ziel van Zandvoort’ te
ontdekken via de band van de geschiedenis. Het heeft mijn predikantschap in
Zandvoort buitengewoon verrijkt: de samenwerking met vele anderen, binnen
en buiten de kerk, die met mij hetzelfde doel wilden en willen nastreven: recht
te doen aan het verleden en aan mensen van voorbij door hun verhaal te
vertellen en met dit doel voor ogen oude tegenstellingen te overbruggen. Het
zijn niet de tegenstellingen, die zegen brengen aan een nieuwe generatie
(polarisatie). Het overbruggen van tegenstellingen (verzoening) heeft in de
wereld altijd meer indruk gemaakt. Zo ook in Zandvoort. Integratie is het
sleutelwoord. Kijk anders nog eens in de Engelbertstraat. Zandvoort is een
dorp voor elk wat wils, met een rijke historie en een bewogen geschiedenis.
En vooral met veel goedwillende mensen en vrijwilligers, die iets over hebben
voor elkaar. Dat zijn als het er op aankomt de handen die een samenleving
dragen.
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Afscheid ds. Teunard van der Linden
Het weekend van 17 en 18 februari staat in het teken
van het afscheid van ds. van der Linden.
Op zaterdag 17 februari organiseren wij van 14-16 uur
een high tea, waar u onder het genot van een kopje
thee of koffie en een hapje op informele wijze afscheid
kunt nemen van Teunard van der Linden.
Wilt u deze middag opluisteren met een activiteit dan
kunt u dit melden bij Ankie Joustra, Marijke van
Wonderen of Yvonne Bijster (ceremoniemeester).
Op zondag 18 februari nemen wij in de dienst officieel afscheid van ds. van der
Linden en van onze organist Willem-Jan Cevaal. De dienst begint zoals
gebruikelijk om 10 uur. Na afloop is er een receptie in het Jeugdhuis waar u
beide heren de hand kunt geven.
Afscheidscadeau
Uiteraard willen we Teunard een afscheidscadeau meegeven. Indien u
hiervoor een bijdrage wilt geven, kunt u een bedrag storten op reknr.
NL 15 ABNA 0565 836 889 t.n.v. Ontvanger Protestantse Kerk Zandvoort o.v.v.
Afscheidscadeau ds. van der Linden.
Yvonne Bijster

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
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Afgelopen diensten
Zondag 7 januari ging ds. Teunard
van der Linden voor. Aan deze
dienst werkten Onno van Dijk,
solozang en Wout Age op de gitaar
mee. Ze zongen ook samen veelal
Jiddische liederen.
We sloten de dienst af met in een
kring elkaar alle goeds te wensen

Na afloop hadden we de nieuwjaarsreceptie, waar onze voorzitter Yvonne
Bijster ons toesprak en toastte op het nieuwe jaar.
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Zondag 14 januari ging ds. Teunard van der Linden voor
en hadden we een gewone dienst.
Zondag 21 januari hadden we een oecumenische dienst
waar pastor Bart Putter en ds. Teunard van der Linden
voorgingen.
Verder werkten mee Onno
van Dijk, begeleid door onze
nieuwe organist dhr. Willem Stroman.
Het oecumenische thema voor dit jaar is
”Ga met God en Hij zal met je zijn”. Dit is Lied
416, waaruit
elke viering
een couplet zal worden toegelicht.
Dominee van der Linden had de leiding van
de dienst en Pastor Putter hield de
overdenking vanaf de preekstoel (voor hem
heel bijzonder). Hij stond ook stil bij het
aankomende vertrek van Teunard en gaf
hem een boekje over de kerkvaders.
Samen sloten ze de dienst af en stonden
gebroederlijk bij de uitgang naast elkaar.

Zondag 28 januari ging dominee Bras uit
Haarlem voor.
Hanneke Reitsma
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Van de Diaconie
De keuze voor de Paaskaars is gemaakt. De kaarsen zullen besteld worden. Tot
zondag 11 februari bent u ook in de gelegenheid om uw bestelling, mocht u
een Paaskaars voor thuis wensen, door te geven aan Yvonne Bijster.
We proberen oog en oor te hebben voor zaken die in de gemeente spelen.
Daarom wil ik vast 2 collectes van de komende tijd bij u toelichten.
Zo zullen we de komende tijd collecteren voor Edukans. Iris Jansen één van
onze vrijwilligers bij de nevendienst zal in april afreizen naar Ethiopië om daar
naar een project van Edukans te gaan. Wij ondersteunen dit van harte!
Verder zullen we collecteren voor Jheylanio, een jongen van 11 die om
gezondheidsredenen niet meer thuis kan wonen. Dankzij inspanningen van de
zorgverzekering is er een oplossing gevonden….alleen helaas de
zorgverzekering dekt niet alle kosten die gemaakt moeten worden. Het gaat
om het achterneefje van een vriendin van Yvonne Bijster, wilt u hier meer over
weten dan kunt u bij haar verdere informatie inwinnen.
In de maand maart willen we collecteren voor onderzoek naar de ziekte van
Huntington. Onze eigen plaatsgenoot Manon Bruntink lijdt aan deze ziekte en
zal tijdens de circuitrun zich inzetten om geld hiervoor op te halen.

De komende maand willen we collecteren voor:
4 feb: diaconie algemeen
11 feb: collecte voor Edukans
18 feb: Vrienden van Nieuw Unicum
25 feb: doneren voor Jheylanio
4 mrt: diaconie algemeen
Yvonne Bijster

Vanuit de Kerkenraad
Donderdag 25 januari kwamen we bij elkaar. Twee leden waren verhinderd.
Mw. Bijster opende de vergadering met het lezen van Spreuken 18, de verzen
12-24.
Het afscheid van ds. van der Linden op zondag 18 febr. in de ochtenddienst
werd doorgesproken en op zijn wens is er zaterdag 17 febr. een informeel
samenzijn met de gemeente in het jeugdhuis (zie elders in het kerkblad).
Er ontstaan door zijn vertrek meerdere vacatures, waar we tijdelijke
vervangingen voor afgesproken hebben:
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Redactie Kerkblad: digitale versie naar mw. Bijster, zodat bij nood het “format”
beschikbaar is.
Lid Lokale Raad: vervanging afwisselend door mw. Bijster en mw. Joustra.
Kerkdienst in de Bodaan: tijdelijk door mw. Joustra.
Ds. Wessel Westerveld uit Haarlem-Noord / Spaarndam is aangesteld als
consulent en met hem wordt het beroepingswerk opgestart en het concept
profiel van gemeente en predikant definitief gemaakt. Tevens zal de gemeente
t.z.t. gehoord worden.
Per 1 mei wordt de Classis Haarlem opgeheven en gaat over in de regionale
Classis Noord-Holland. Daarmee komt een
eind aan de drie jaar afvaardiging van mw.
Reitsma, waarvoor ze bedankt wordt door
de voorzitter. In de nieuw te vormen Ring
Haarlem, waar de nadruk ligt op ontmoeting tussen gemeenten (i.p.v. op
bestuur), wordt afwisselend iemand afgevaardigd afhankelijk van het te
behandelen onderwerp.
We hebben ons gebogen over de vijf vragen om te considereren uit Kerk 2025
deel 3 “de Predikant”. De nadruk komt te liggen op samenwerking tussen
gemeenten en het behouden/verkrijgen van predikantsformatie-plaatsen van
voldoende omvang. Ook wordt de wachtgeldregeling voor predikanten beter
gewaarborgd en is, bij financiële tekorten in gemeenten, werktijdsverkorting
aan te vragen. Van kleinere gemeenten wordt meer samenwerking verwacht.
We hebben een ontwerp met regenboog voor de Paaskaars 2018 uitgekozen.
De verschillende werkgroepen hebben weer vergaderd en de verslagen komen
in het kerkblad van februari of maart. Ook het jaarverslag activiteiten 2017
was door de scriba gemaakt en ziet u ook in het kerkblad terug.
Al het oude archief t/m de 2 e wereldoorlog, wat
op de 2e zolder in de kerk bleek te liggen, is in
kerstvakantie is teruggevonden door de heren
van der Linden en Borger. Het materiaal zal
worden overgedragen aan het Noord-Hollands
archief te Haarlem.
De voorzitter mw. Bijster sloot de vergadering en eindigde met een prachtig
eigengemaakt gedicht voor onze predikant, ter ere van zijn laatste
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kerkenraadsvergadering. Het gedicht was geënt op de maandelijkse rubriek
“Zomaar Zandvoort” van ds. Van der Linden, waarin hij een verbinding legt
tussen iets van de kerk en de buitenwereld. Het gedicht van mw. Bijster wordt
na het afscheid in het kerkblad opgenomen en is de moeite waard om te lezen.
Scriba

Hulpkoster
Stef is onze koster in opleiding. Hij weet al meer van de
kerk en alle apparatuur dan menig ander. Wat u
misschien nog niet wist: hij luidt ook geregeld alle
langslapers wakker om naar de kerk te komen. Met de
beamer is Stef handiger dan wie dan ook. Je kunt altijd op
hem rekenen, zeker nu hij vlak bij de kerk woont. Het
wordt dus eens tijd voor een dikke pluim aan Stef. Ga zo
door! Je doet het prima. We zijn blij met je en natuurlijk
ook met je zus. Chapeau (petje af) voor al je inzet in en
rond de kerk!
Teunard
HET GOEDE UUR

Een klein berichtje van het Goede Uur. Ik kan u alleen maar
melden dat de tweede koffieochtend in het nieuwe jaar
gehouden zal worden op
woensdag 28 februari.
Het echtpaar Marjolein en Maarten van Wamelen bevaart met hun catamaran
“De Mobilae” de wereldzeeën en geeft ons van deze reizen een uitgebreid en
levendig verslag. Voor belangstellenden is zelfs een leuk boekje te koop met bij
elk verhaal een passend recept (€14,95).
In januari hebben we geluisterd naar het levensverhaal van “Napoleon”,
verteld door Flip Haman.
U ziet, we slagen erin elke maand u wat anders aan te bieden. De verschillende
programma’s, plus de gezellige sfeer kan voor u misschien een aanleiding zijn
om zelf eens te komen luisteren.
De koffie staat om 10.00 uur klaar in het jeugdhuis achter de Dorpskerk.
Het bestuur heet u van harte welkom.
Froukje Paap-van der Mije
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KERKDIENSTEN

Zondag
Avondmaal
Voorganger
Organist
Collecten

11 februari

10.00 uur

Heilig

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

18 februari
10.00 uur
dr. T.G. van der Linden
W.J. Cevaal
1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

25 februari
10.00 uur
2e 40-dagentijd
mw. ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege uit Maassluis
W. Stroman
1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

4 maart
10.00 uur
ds. J.W. Verwijs uit de Bilt
A. Woudenberg
1. Diaconie; 2. Kerk

3e 40 dagentijd

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

11 maart
10.00 uur
ds. T.J. de Haan uit Haarlem
C. Verschoor
1. Diaconie; 2. Kerk

4e 40 dagentijd

Zondag
Voorganger
Organist
Collecten

18 maart
10.00 uur
5e 40 dagentijd
ds. W. van der Schee uit Haarlem
H. van Amerom
1. Diaconie; 2. Kerk

dr. T.G. van der Linden
H. van Amerom
1. Diaconie; 2. Kerk
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Afscheidsdienst
1e 40-dagentijd

Oecumenische Diensten in het Huis in de Duinen
Vrijdag
9 februari
10.00 uur
verzorgd door de RK Kerk
Vrijdag
23 februari
10.00 uur
mw. A.H. Joustra-Brokmeier
Oecumenische Diensten in Nieuw Unicum
Zaterdag
24 februari
10.45 uur
Zaterdag
17 maart
10.45 uur

dhr. W. van den Bos
diaken G.J. van der Wal

Oecumenische Diensten in Huize Bodaan
Maandag
12 februari
16.00 uur
Maandag
12 maart
16.00 uur

dr. T.G. van der Linden
mw. A.H. Joustra-Brokmeier

Agenda
Ma 5 febr
Woe 14 febr
Zat 17 febr
Do 22 febr
Di 27 febr
Zat 10 maart
Do 15 maart

7 jan
14 jan
21 jan
28 jan
4 febr

Stamppotmaaltijd
in Jeugdhuis vanaf 17.00 u
Moderamen
in Bentveld
20.00 uur
Informeel samenzijn afscheid ds. van der Linden 14-16.00 uur
Kerkenraadsvergadering
in Consistorie 19.45 uur
Kopij kerkblad inleveren
voor 19.00 uur
NL Doet
9.30-15.00 uur
Werkgroep Pastoraat
in Consistorie 10.00 uur

Bloemengroet
De bloemen zijn met een hartelijke groet van de Protestantse
gemeente Zandvoort/Bentveld naar onderstaande gemeenteleden
gegaan:
geen bloemen
mw.J.M. Sinke
mw A.M. Gebe - Driessen
dhr. Berkenbosch
mw. Annet Westerburger
Met een hartelijke groet, Mariëtte Rikken
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Van Harte Gefeliciteerd
1 maart is het echtpaar Blokker, 55 jaar getrouwd
1 maart is het echtpaar Paap, 50 jaar getrouwd
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.

Mutaties ledenbestand
OVERLEDEN:
Dhr. L.J. Slag
Dhr. E.F. Roelofsen,
Mevr. I. de Buck,
INGEKOMEN:
Dhr. en Mevr. H.J. de Loos – Lauwaars,
VERTROKKEN:
Dhr. A.C. Brandt, naar Leiden
Mevr. S. van Buuren, naar Velserbroek
Mevr. M. Wijnsma, naar Katwijk a/d Rijn
Mevr. J. Ovaa-de Vlieger, naar Heemstede
UITGESCHREVEN:
Dhr. en Mevr. C.J. Nederveen-van Rooden,
Dhr. T. Franken,
Met vriendelijke groet, Wim Veldhuizen
16

Werkgroep Eredienst
In januari vergaderden de werkgroepen weer, waaronder de werkgroep
eredienst. Terugblikken naar gehouden diensten en vooruitkijken naar
komende, bijzondere diensten, daar is de commissie voor. Zo werd tot aan juni
een agenda opgesteld van bijzondere diensten, met medewerking van een van
onze muzikale geledingen. Gelukkig lukte het, zo tot aan de zomer een spoor
van bijzondere vieringen uit te zetten, met medewerking van de
gastpredikanten op deze zondagen. In het kerkblad zullen we per maand de
bijzondere diensten aankondigen. Een dienst is immers pas bijzonder als er
ook mensen naar toe komen.

Werkgroep pastoraat
Hoewel de bezetting dun was en niet iedereen aanwezig kon zijn, heeft de
werkgroep afgelopen maand weer vergaderd over het bezoek- en
contactwerk. Er wordt uitgezien naar de maaltijd-activiteit op
5 februari, waarvan de organisatie loopt. Besloten wordt ook
de nieuw ingekomen adressen aan te schrijven voor 5
februari, in plaats van op een aparte avond. De
laagdrempelige opzet en het gezellige samenzijn vormen een
goede gelegenheid om nader met onze gemeente kennis te
maken. Als de contactdames de mensen niet thuis treffen of niet reageren,
kan een mooie kaart door de bus worden gedaan. Daarop komt soms reactie.
Ds. van der Linden heeft een beroep aangenomen naar Harlingen en zit de
werkgroep voor de laatste keer voor. Anita geeft aan, teveel zaken te hebben
die haar aandacht vragen, ook in de vrienden- en kennissenkring. Zij stopt
daarom als lid van de werkgroep. De voorzitter bedankt haar voor haar inzet
de afgelopen jaren. Scriba Hanneke Reitsma heeft geholpen de werkgroep op
poten te zetten en geeft het stokje door aan Ankie Joustra. Mw. Reijnders
bezoekt jubilerende echtparen namens de kerk en gaat hier dit jaar mee door.
Enkele namen worden genoemd van mensen die graag bezocht willen worden
en mensen die we niet willen vergeten. Als ook de recepten voor de
wintermaaltijd op 5 februari zijn vastgesteld, is het tijd voor de sluiting van de
vergadering. Vin d u het leuk en zinvol om het contactwerk in de onze
gemeente te versterken, meld u dan bij ouderling Joustra.
Teunard van der Linden
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Jaarverslag 2017 van activiteiten binnen de Protestantse Gemeente
Zandvoort
Elke maand worden er vanuit onze kerk kerkdiensten gehouden in de
zorgcentra: de Bodaan en Huis in de Duinen. Elke 3 weken worden er
kerkdiensten in Nieuw Unicum gehouden vanuit de Raad van Kerken, waar we
deels aan meewerken. (zomermaanden staan de diensten stil)
Januari
 Op zondag 8 januari beleed mw. Kim Bos haar geloof en werd ze gedoopt
door ds. Teunard van der Linden. Verder trad in deze kerkdienst na 12 jaar
trouwe dienst onze voorzitter en diaken mw. Yvonne Bijster-Bol af. Dhr.
Pieter Visser werd bevestigd tot diaken en dhr. Simon Zwemmer legde als
diaconaal medewerker de gelofte van geheimhouding af. Ook werd
afscheid genomen van onze Redacteur dhr. Pieter Joustra, onze
bloemendienstverzorgster mw. Aty Blom en alle dames van het liturgisch
bloemschikken.
Na de dienst hadden we onze nieuwjaarsreceptie.
 Zondag 29 januari was een oecumenische viering met voorgangers ds.
Teunard van der Linden en diaken Gert-Jan van der Wal. Het jaarthema
was: “Wegen van navolging”. De Taizé-zanggroep Ubi Caritas o.l.v. Jan
Peter Versteege werkt aan deze dienst mee en viert zijn tienjarig jubileum.
 De nieuwe redactie van het kerkblad (Marijke van Wonderen, Teunard van
der Linden, Hanneke Reitsma) begon met het kerkblad van februari. Even
leek er problemen met de verspreiding van het blad en bood mw. Barbara
Kopmels zich aan om te rijden, maar dit was achteraf niet nodig.
 De bloemendienst werd in eerste instantie overgenomen door dhr. Pieter
Visser en ds. van der Linden, maar later nam mw. Mariette Rikken de taak
van Pieter over.
 Het aanspreekpunt voor de diaconie, na vertrek van Yvonne, is mw. AnneMarijke Alblas geworden.
 Er is een antieke Klokbel ontvangen en deze is geïnstalleerd in de stilte
kapel om dienst te doen bij uitvaarten (teken om op te staan bij
binnendragen kist) en bij In Memoriam (als steen en kaarsje geplaatst zijn).
 In januari heeft de jaarlijkse actie Kerkbalans plaats gevonden.
Februari
 Eind januari/ begin februari zijn de 3 werkgroepen Eredienst, Pastoraat en
Jeugd & jongeren samengesteld en hebben vergaderd.
18




Zondag 12 februari vierden we het Heilig Avondmaal.
In deze maand werd het boekwerk “Ode aan Zandvoort” huis aan huis
verspreid, waar de beide kerken ook in vermeld staan.
Maart
 Zondag 5 maart startte de Veertigdagen tijd. Ds. van der Linden ging voor
en Onno van Dijk zong liederen van Guido Gezelle.
 Maandagavond 6 maart was er een avond voor nieuw ingekomen
gemeenteleden.
 Zaterdag 11 maart was het weer NL Doet dag, waar door veel vrijwilligers
weer extra hand en span diensten werden verricht.
 Zondag 12 maart organiseerde de Werkgroep Jeugd & Jongeren na de
dienst een activiteit voor de kleintjes. Er werden pannenkoeken gebakken
voor de kinderen en hun ouders en keken naar een film.
 Donderdag 16 maart was de laatste keer dat ds. Nicolai de bijbelgroep
leidde.
 Woensdag 22 maart was er een Feestavond 500 jaar Reformatie voor alle
belangstellenden uit het dorp, waar ds. Teunard van der Linden prachtige
PowerPoint presentaties neerzette over de geschiedenis van de kerk. Ook
werkte mee het koor the Trumpets of the Lord o.l.v. Rob van Dijk en zong
Onno van Dijk solo. Verder spraken pastoor Bart Putter en de
burgemeester, die tevens de heren Teunard en Bart onderscheidde met
het speldje van verdienste van Zandvoort.
April
 De werkgroep Pastoraat vergaderde.
 Zondag 9 april was het Palmpasen en tevens de laatste zondag van de
veertigdagen tijd. Ds. Teunard van der Linden ging voor, Minouska van der
Sloot zong solo, begeleid door dhr. van Amerom en in de
kindernevendienst werden Palmpasenstokken versierd. Aan het einde van
de dienst maakten de kinderen een rondgang door de kerk.
 Op Witte Donderdag 14 april vierden we het Heilig Avondmaal aan tafel.
 Goede Vrijdag 15 april ging ds. Teunard van der Linden voor en zong
Marjolein Gieles solo, begeleid door dhr. van Amerom.
 Zondag 16 april Pasen, ging ds. Teunard van der Linden voor en werkten
Sixpack mee. Aan het begin van de dienst werd de Paaskaars 2017 de kerk
binnengedragen. Veel gemeenteleden namen bloemen mee, zodat na de
dienst bij zieken en ouderen een paasbloemengroet gebracht kon worden.
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 In goed overleg heeft diaken Pieter Visser zijn ambt neergelegd.
Mei
 Op 4 mei werden de bloemen bij het nationaalmonument neergelegd door
Sam Bijster en Iris Jansen (beiden lid werkgroep Jeugd & Jongeren)
geassisteerd door ds. Teunard van der Linden.
 De werkgroep Eredienst vergaderde.
 Op Hemelvaartsdag werd wederom gestart met dauwtrappen o.l.v. Teun
Vastenhouw, daarna stond een heerlijk ontbijt klaar in het jeugdhuis en
sloten af met een korte dienst o.l.v. ds. Teunard van der Linden, die
voorbereid was met de werkgroep Jeugd & Jongeren. De kleintjes staken
met hulp van Sam Bijster en Iris Jansen een kaarsje aan in de
gedachtenisboom voor de slachtoffers in Manchester.

Juni


Zondag 4 juni Pinksteren, ging ds. Teunard van der Linden voor en werkten
mee: Annet solo, begeleid door haar man Arno Westerburger. De
kerkopstelling was door de fam. van Wonderen omgetoverd met tafeltjes
en blauwe stoelen uit het jeugdhuis, zodat we na afloop direct koffie
hadden. Ook werden er door de kinderen 12 kaarsen aangestoken
verwijzend naar de 12 apostelen.
 Zondagmiddag 11 juni werd door de fa. Joustra een feestje georganiseerd
voor de 50e verjaardag van Danny, die helaas geen familie heeft en in
nieuw Unicum locatie Zandvoort woont.
 Zondag 18 juni werd de kerkdienst samen met de bewoners van Nieuw
Unicum te Nieuw Unicum gevierd, waarbij we ook het Heilig Avondmaal
vierden. Voorganger was ds. Teunard van der Linden en het keyboard
werd bespeeld door Pieter Postuma, woonachtig daar. Ook werkten Annet
& Arno Westerburger mee. Alles was goed voorbereid door Irene van
Bentem, de geestelijke verzorgster in N.U.
 Maandagavond 19 juni hield ds. Teunard van der Linden een lezing over
het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. Ondanks de warmte was er
veel belangstelling en dronken we koffie en drankje buiten in de kerktuin.
Juni/Juli/augustus
 Deze drie maanden werd de kerk opengesteld op woensdag van 11.0014.00 uur. Er waren rondleidingsboekjes beschikbaar in het Nederlands,
Duits, Engels en Frans. Er was veel belangstelling ( ca. 850 bezoekers),
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waaronder een schoolklas, die kwam schuilen en doorgestuurd werd naar
het jeugdhuis om te picknicken. Het zal volgend jaar herhaald worden.
Juli
 Zondag 2 juli ging ds. Teunard van der Linden voor en zongen de Beach
Pop Singers o.l.v. Arno Westerburger. Er waren veel kinderen van de
koorleden meegekomen, dus een ware uittocht van kinderen naar de
kindernevendienst.
 Zondag 9 juli ging ds. Teunard van der Linden en was een scoutinggroep
uit Duitsland op bezoek. De preek werd voor een deel in het Duits gedaan,
zodat de kinderen ook echt wat meekregen.
 Zondagavond 9 juli was er een orgelconcert door Willem Stroman.
 Zondagmiddag 16 juli hield ds. Teunard van der Linden nogmaals de
prachtige PowerPoint presentaties over de oudheid van de kerk ter ere
van het Lutherjaar. Dit was op verzoek van oudere gemeenteleden, die in
maart niet konden komen omdat ze ‘s avonds niet de deur uit gaan. Het
geheel werd opgeluisterd met solo zang van Onno van Dijk, begeleid op de
vleugel door Caesar Yuwono.
 Zondagavond 23 juli was er een orgelconcert door Willem Jan Cevaal.
September
 Vrijdag 1 september waren 2 organisten uit Duitsland in Zandvoort. Ne
even rondbellen was Teunard bereid ze te vergezellen naar het orgel, wat
ze zo graag wilden bespelen.
 Zondag 3 september was er een oecumenische kerkdienst in de
Agathakerk, voorgangers waren ds. Teunard van der Linden en pastoor
Bart Putter. De dienst stond in het teken van de expositie van schilderijen
van de Syrische schilder Talal Shkeifah.
 Zaterdag 9 september was er eerst Open monumentendag en daarna
begonnen we het startweekend met een goed verzorgde barbecue. ‘s
Avonds waren er spelletjes en de jeugd bleef kamperen op leeglopende
luchtbedden. De leiding “sliep” binnen.
 Zondag 10 september was startzondag, voorganger ds. Teunard van der
Linden m.m.v. Sixpack en een duet van Annet & Arno, begeleid door Greet
op de vleugel.
 Donderdagavond 21 september werd in de kerkenraadsvergadering
besloten om het aanbod van stoelen van Hotel Krasnapolsky te
aanvaarden en de kerk en het jeugdhuis met stoelen in te richten, nadat
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het rapport “herinrichting kerk”, uitgebracht door de gezamenlijke
werkgroepen Eredienst en Herinrichting kerk, grondig was besproken.
 Werkgroepen hebben allen vergaderd.
Oktober
 Zondag 1 oktober vierden we het Heilig Avondmaal en ging ds. Teunard
van der Linden voor.
 Zaterdag 7 oktober werd weer Korendag georganiseerd door de Beach
Pop Singers met het thema: Made in Holland.
 Zondag 15 oktober was er een zangdienst, waarin ds. Teunard van der
Linden voorging met Annet en Arno, Greet Vastenhouw op de vleugel,
Onno van Dijk solo zang en Sixpack. De kinderen versierden cupcakes, die
heerlijk smaakte bij de koffie. Er was een hoorcommissie in de kerk vanuit
Harlingen.
 Van half oktober tot begin november werd er hard gewerkt door
vrijwilligers om de kerk van bank naar stoel te toveren, grote schoonmaak,
vloer lakken en twee zondagen in het jeugdhuis kerk gehouden.
 Zaterdag 21 oktober hoog bezoek van de dochter Elly Frank van de Joodse
voorganger in Zandvoort tot 1942. Ze had haar drie zonen uit Israël
meegenomen. Ze had het boek over de Joodse gemeenschap van
Zandvoort gelezen en heeft een paar uur met ds. Teunard van der Linden
gepraat en foto’s bekeken. Verder een bezoek gebracht aan haar
geboortehuis en het Joods monument.
November
 Zondag 5 november werd de heringerichte kerk weer in gebruik genomen
met een feestelijke dienst, waarin voorging ds. Teunard van der Linden,
die tevens een PowerPointpresentatie toonde over kerkinterieurs de
eeuwen door met hondjes in de kerk en een kleine fotoreportage van het
werk door alle vrijwilligers in de afgelopen weken gedaan.
 Zondag 12 november was er een oecumenische kerkdienst in onze
Dorpskerk. Voorgangers waren ds. Teunard van der Linden en diaken GertJan van der Wal. Het jaarthema “Wegen van Navolging” werd uitgediept
met “goede voorbeelden”.
 Zondagmiddag 12 november was er een slotmanifestatie, actie Nationaal
Joods Monument, waarbij de namen van 306 Zandvoortse Joden werden
genoemd. Schoolkinderen hadden op tegels de namen geschreven en
versierd.
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Zondag 26 november was Zondag voleinding, waarin de namen van de
overleden gemeenteleden worden genoemd. ds. Teunard van der Linden
ging voor, het Fluitensemble o.l.v. Irene Oudewaal speelde mooie muziek.
Na de dienst konden de nabestaanden de gedachtenissteen en een witte
roos mee naar huis nemen.
December
 Zondag 3 december begon de adventstijd en ging ds. Teunard van der
Linden voor en Onno van Dijk zong solo begeleid door Arjan Woudenberg.
 Vrijdagavond 15 december gaven de Beach Pop Singers een kerstconcert
o.l.v. Arno Westerburger en aan de vleugel Bobo Bencher. Het kinderkoor
van de Maria School zong en Andries Martens speelde op de bugel
(blaasinstrument).
 Zondag 10 december ging ds. Leon Rasser voor en maakten de kinderen
o.l.v. Annet kerststukjes.
 Zondag 17 december ging ds. Teunard van der Linden voor en werkten
mee Annet & Arno Westerburger met solo zang. We vierden het Heilig
avondmaal. Mw. Ankie Joustra-Brokmeier werd tot pastoraal ouderling
herbevestigd evenals dhr. Ed van Wonderen tot diaken. Mw. Yvonne
Bijster werd na 11 maanden “rust” opnieuw tot diaken bevestigd.
 Donderdag 21 december was de jaarlijkse ouderenkerstviering.
 Zaterdag 23 december bracht de Protestantse Gemeente Harlingen een
beroep uit op ds. van der Linden, die dit beroep aanvaard heeft.
 Zondagavond 24 december was de Kerstnachtviering. Ds. Teunard van der
Linden ging voor en de Beach Pop Singers o.l.v. Arno Westerburger en aan
de vleugel Greet Vastenhouw en op de bugel Andries Martens werkten
mee. Ook zongen Annet & Arno.
 Maandag 25 december Kerst, ging ds. Teunard van der Linden voor en was
er solo zang van Minouska Van der Sloot, begeleid door dhr. van Amerom.
 Zondag 31 december hadden we een Zang & Dankdienst waar ds. Teunard
van der Linden voorging m.m.v. Sixpack
 Zondagavond 31 december was er een oecumenische oudejaarskerkdienst in de Agathakerk. Voorgangers waren ds. Teunard van der
Linden en pastoor Bart Putter.
Scriba, januari 2018
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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 februari met Martin Weber en Jan Eilander
Presentatie: Onno van Dijk en Alvin Mubarak, Techniek: Wout Age
Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten
Zondag 18 februari Vocal group “Harlem Jive”
o.l.v. Marianne Hopman
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 en mw. van Wamelen uit Aerdenhout
Onderwerp:Marjolein & Maarten op de “Mobilae”(catamaran)

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
Bijbelrooster
voorPebbles,
de maand
februari 2018
graag vermelden:
Bloemenfonds,
Diakonie of Zending
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Bijbelleesrooster
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag

1 februari
2 februari
3 februari
4 februari
5 februari
6 februari
7 februari
8 februari
9 februari
10 februari
11 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari
16 februari
17 februari
18 februari
19 februari
20 februari
21 februari
22 februari
23 februari
24 februari
25 februari
26 februari
27 februari
28 februari

Spreuken 20:1-9
Spreuken 20:10-21
Spreuken 20:22-30
Psalm 142
Jesaja 55:1-13
Jesaja 56:1-8
Spreuken 21:1-12
Spreuken 21:13-21
Spreuken 21:22-31
Joël 1:1-14
Joël 1:15-20
Joël 2:1-11
Joël 2:12-17
Psalm 57
Jesaja 56:9-57:6
Jesaja 57:7-13
Jesaja 57:14-21
Jesaja 58:1-5
Jesaja 58:6-14
Jona 1:1-16
Jona 2:1-11
Jona 3:1-10
Jona 4:1-11
2 Petrus 1:1-11
2 Petrus 1:12-21
2 Petrus 2:1-10a
2 Petrus 2:10b-22
2 Petrus 3:1-9
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Betrouwbaarheid
Scherpe waarnemingen
Spiegels
Gebed in een grot
Gratis drank
Vreemdelingen welkom!
Eerlijk duurt het langst
Verstand en gevoel
Let op je woorden!
Zwijg niet over ellende
De dag van de HEER komt
Aanstormend leger
Oproep
Schuilplaats
‘We gieten ons vol met drank.’
Bedgeheimen
Er komt vrede!
Vast goed!
Geen woorden maar daden
Reisdoel
Gebed in het donker
Effectieve verkondiging
Heet hoofd
Inspanningsverplichting
Blijf waakzaam
Zonde blijft niet onbestraft
Honden en varkens
Geen traagheid, maar geduld
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