
 Jaarverslag 2019 van activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Zandvoort 
i.v.m. privacy worden alleen de achternamen van predikanten vermeld en niet van anderen. 
 
 

Iedere zondag werden kerkdiensten gehouden. Alleen als er iets bijzonders was, wordt die dienst benoemd. 
Elke maand werden er vanuit onze kerk kerkdiensten gehouden in het zorgcentrum: Huize de Bodaan. 
(Zomermaanden staat dit stil) 
Elke 3 weken werden er kerkdiensten in Nieuw Unicum gehouden vanuit de Raad van Kerken, waar we deels 
aan meewerken. (Zomermaanden staat dit stil) 
 
Januari 

• Zondag 6 januari hadden we na de dienst onze nieuwjaarsreceptie. 

• Donderdag 10 januari heeft de Werkgroep Pastoraat vergaderd. 

• Maandag 14 jan heeft de werkgroep Eredienst vergaderd. 

• In januari heeft de jaarlijkse actie Kerkbalans plaats gevonden. 
 
Februari 

• In februari nam de scriba van de PKN ds. René de Reuver afstand van de Nashville-verklaring. Op onze 
website hebben wij bericht dat wij achter ds. de Reuver staan als gemeente en de volgende tekst 
toegevoegd: ‘Laten wij niet oordelen, maar elkaar respecteren zoals God ons geschapen heeft.’ 

 
Maart  

• Zondag 3 maart ging ds. J.W. Verwijs uit De Bilt voor en vierden we het Heilig Avondmaal. 

• Woensdag 6 maart hebben de voorzitter en scriba overleg gehad met onze beroepen predikant ds. P.J. 
Vrijhof over zijn wensen rond zijn intrededienst en verhuizing naar de predikantskamer in de kerk. 

• Donderdag 7 maart vergaderde de Kerkenraad. In deze vergadering namen wij officieel afscheid van 
onze consulent ds. W. Westerveld. 

• Zaterdag 23 maart (een week later dan landelijk) ging de NL Doet dag wegens te weinig aanmeldingen 
niet door. 

• Zondag 10 maart (1e 40 dagentijd) ging ds. mw. J. van Doorn uit IJmuiden voor en zong Sopraan 
Minouska het’ Pie Jesu’ uit het Requiem van John Rutter en het ‘Vater unser’ van componist Avro Pärt, 
begeleid door de organist Henk.   

• Donderdag 15 maart heeft de Werkgroep Pastoraat vergaderd. 

• Zondag 24 maart (3e 40dagentijd) ging dr. K.E. Bras uit Haarlem voor en werkte het koor ‘Tout Venant’ 
mee o.l.v. Christiaan. Ook na de dienst was er een optreden van dit koor met Passiemuziek. 

 
April  

• Zondag 7 april werd in een middagdienst ds. P.J. Vrijhof uit Rijsenhout bevestigd tot predikant van onze 
gemeente door ds. W. Westerveld en hield ds. Vrijhof zijn Intrededienst. Na de dienst was er in de 
kerktuin een informeel samenzijn en kennismaking met dominee en mevrouw Vrijhof. Ook een hapje en 
een drankje ontbraken niet. 

• Vanaf de intrede van ds. John Vrijhof werkte hij regelmatig met een power point presentatie op het 
grote diascherm om een toelichting en uitleg te geven.  

• Donderdag 11 april vergaderde de kerkenraad. 

• Zondag 14 april was het Palmzondag en ging ds. John Vrijhof voor. De kinderen liepen met prachtig 
versierde Palmpaasstokken o.l.v. Maaike aan het einde van de dienst door de kerk. 

•  Witte donderdag 18 april ging ds. John Vrijhof voor en vierden we het Heilig Avondmaal 

• Goede vrijdag 19 april ging ds. John Vrijhof voor en zong Marjolein de Aria ‘Können Tränen meiner 
Wangen’ uit de Mattheuspassion en het koraal ‘Vergiss mein nicht’, begeleid door Henk. De Paaskaars 
werd gedoofd. 

• Zondag 21 april was het Pasen en werd de nieuwe Paaskaars en de Statenbijbel binnengedragen. Ds. 
John Vrijhof ging voor. Er werden weer veel bloemen meegenomen door gemeenteleden en 
weggebracht, zodat oudere, eenzame of zieke gemeenteleden blij verrast werden met de 
Paasbloemengroet. 

 



Mei  

• 1 mei was onze vorige predikant ds. Teunard van der Linden 25 jaar geleden bevestigd in het ambt van 
predikant. Hij vierde dit in het Pinksterweekend. Vanuit Zandvoort gaven 5 mensen akte de préséance, 
waaronder de voorzitter en scriba van de kerkenraad.  

• Vrijdag 3 mei (i.v.m. sabbat) werden bloemen namens de lokale raad van kerken bij het Joods 
monument neergelegd.  

• Zaterdag 4 mei werden na de herdenkingsdienst bloemen namens de lokale raad van kerken bij het 
nationaalmonument neergelegd.  

• Zondag 12 mei ging ds. John Vrijhof voor en werd Simon Z. bevestigd in het ambt van diaken, trad Pieter 
H. af als ouderling kerkrentmeester en werden herbevestigd Mariëtte en Henk B. tot ouderling 
kerkrentmeester en Marijke tot ouderling met bijzondere opdracht.  

• Op 23 mei overleed Ed van Wonderen. Hij was reeds jaren diaken en één van de pilaren in onze 
gemeente.  Op 29 mei hebben we onder grote belangstelling afscheid van hem genomen. 

• Op Hemelvaartsdag (30 mei) werd wederom gestart met dauwtrappen o.l.v. Teun, daarna stond een 
heerlijk ontbijt klaar in het jeugdhuis. We sloten af met een korte dienst o.l.v. ds. John Vrijhof. 

• In deze maand is er een gesprek geweest door de predikant en voorzitter met de burgemeester, over: 
“wat wij voor elkaar betekenen en kunnen blijven betekenen in de toekomst.” 
 
 

Juni/Juli/augustus 

• Deze drie maanden werd de kerk opengesteld op woensdag van 11.00-14.00 uur. Er waren 
rondleidingsboekjes beschikbaar in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. Er was veel belangstelling  
 (ca.1100 bezoekers). Het zal volgend jaar herhaald worden. 

• Van 14 juli- 15 september was in de Agathakerk een expositie over: “Hoog Bezoek” van Sisi, keizerin van 
Oostenrijk.   

• Er vonden vijf zomeravondconcerten plaats in onze dorpskerk. 
o Woensdag 3 juli traden de ‘Beach Pop Singers’ op o.l.v. Arno en droeg Yvonne meerdere 

gedichten voor uit haar net uitgekomen gedichtenbundel “Oneindige Stilte”. 
o Woensdag 17 juli trad een blaasorkest op met op de Bugel Andries. 
o Woensdag 31 juli traden de Swinging Ladies ‘Uptime’ op en zangeres Fatima. 
o Woensdag 14 augustus was er een orgelconcert op het monumentale Knipscheer orgel.  Op het 

orgel speelde één van organisten Cees en Hans blies op de Saxofoon. 
o Woensdag 28 augustus traden Greet (vleugel) en Onno (solozang) op. Ze brachten Amerikaanse 

Gospels en Spirituals ten gehore. 
 
 
Juni  

• Donderdag 6 juni vergaderde de kerkenraad. 

• Zondag 9 juni was het Pinksteren en ging ds. John Vrijhof voor.  

• Zaterdag 15 juni werkten we mee aan “Zandvoort 24 uur” door onze kerk open te stellen en speelde 
organist Willem regelmatig op het orgel. 

• Zondag 23 juni ging ds. John Vrijhof voor en vierden we het Heilig Avondmaal. 

• In het kerkblad gaat ds. John Vrijhof uitgebreid in op de Nashville verklaring en vindt de afstand van de 
landelijke PKN te mager.  

 
Juli  

• Donderdag 4 juli vergaderde de kerkenraad. 

• Zondag 7 juli was er een oecumenische viering waarin voorgingen Pastor Bart Putter en ds. John Vrijhof. 
Aan deze dienst werkten het koor Ubi Caritas o.l.v. Jan Peter mee en Arno speelde op de vleugel. De 
dienst had in de kerktuin gehouden zullen worden met begeleiding op het Keyboard, maar de 
weersomstandigheden lieten dit niet toe. De dienst was voorbereid door de Lokale Raad van kerken.  

 
Augustus  
 
 



September  

• Zaterdag 7 september begonnen we het startweekend met een hapje en een drankje, gevolgd met een 
goed verzorgde barbecue en saladebuffet. ’s Avonds was er tot 20.00 uur een avondprogramma. 

• Zondag 8 september werd het startweekend afgesloten met een kerkdienst, waarin ds. John Vrijhof 
voorging. Het thema voor deze zondag en dit jaar is “Een goed verhaal”. In de dienst kwam een “duif” 
vanaf het orgel de kerk in gevlogen als boodschapper. Ds. Vrijhof legde de kinderen de vroegere functie 
van postduif uit, waarna de kinderen in de kindernevendienst een “duivenmobile” in elkaar knutselden, 
die een mooie plaats in de kerk kreeg. Ook werkte aan deze dienst mee: Onno & Wout en Cees. 

• Zaterdag 14 september was er Open monumentendag. In de ochtend werd het orgel bespeeld door 
Henk en hij begeleidde sopraan Minouska, in de middag speelde Willem op het orgel. 

• Zondag 15 september ging ds. John Vrijhof voor en werd er stil gestaan bij het aftreden van de scriba 
Hanneke. Ze werd door de gemeente toegezonden met Lied 363, “Dat ’s Heren zegen op u daalt”. Aan 
deze dienst werkten mee Greet op de vleugel en Irene & Anne op de fluit.   

• Dinsdag 17 september vergaderde de kerenraad. 

• Zondag 29 september ging ds. John Vrijhof voor en vierden we het Heilig Avondmaal. 

• Ds. John Vrijhof heeft contact gemaakt met het Pluspunt o.a. over het vervoer op zondag naar de kerk. 
Voor mensen, die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, is er een mogelijkheid. U moet 
dan 5 werkdagen van tevoren bellen met het Pluspunt tel: 023-571 73 73. Er zijn wel kosten aan 
verbonden. 

• Sinds deze maand is de dorpskerk één van de officiële trouwlocaties van de gemeente Zandvoort 
geworden. 

  
Oktober  

• Zondag 6 oktober ging ds. Leon Rasser uit Amsterdam voor. Het nieuwe verrijdbare Digi-scherm werd in 
gebruik genomen en bediend door Stef. 

• Woensdagmiddag 9 oktober startte ds. John Vrijhof met een Gesprekskring. 

• Vrijdagavond vierde de Taizé groep haar 12,5 -jarig bestaan. 
 

November   

• Dinsdag 5 november vergaderde de kerkenraad. 

• Woensdagmiddag 13 november leidde ds. John Vrijhof de Gesprekskring. 

• Zondag 24 november was Zondag Voleinding, waarin de namen van de overleden gemeenteleden 
werden genoemd. Ds. John Vrijhof ging voor, het Fluitensemble “Musica di Flauto” o.l.v. Irene speelde 
mooie muziek.  Arno zong “Ik zal er zijn” van de pas overleden Kinga Bán en begeleidde zichzelf op de 
vleugel. Na de dienst konden de nabestaanden de witte gedachtenissteen, een witte roos, het 
gedachteniskaarsje en het voorgedragen gedicht van Yvonne mee naar huis nemen. Op de 
avondmaalstafel stond een passend wit bloemstuk verzorgd door Lida. 
 

December  

• In de adventsdiensten werkte een groepje kinderen van de Oranje Nassau School (ONS) mee.  Bij het 
aansteken van de adventskaars(en) zeiden ze een gedichtje op en na de dienst zongen ze een 
ingestudeerd lied. Dit elke zondag o.l.v. Maaike. De 4e Advent toonde ze hun werk, wat ze in de 
afgelopen kindernevendiensten hadden gemaakt. Een dienblad, ingelegd met mozaïek steentjes en 
daarop de zelf gegoten kaarsen. 

• Zondag 8 december (2e Advent) ging ds. John Vrijhof voor en vierden we het Heilig Avondmaal. 

• Dinsdag 10 december vergaderde de kerkenraad. 

• Zaterdagochtend 14 december werd in Nieuw Unicum een Advent/ Kerstviering gehouden. 

• Zondag 15 december (3e Advent) ging ds. Th.B. Hop voor uit Hillegom en werkte het koor “Tout Venant” 
o.l.v. Christiaan mee. Na de dienst werd Stef door de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters in 
het zonnetje gezet voor het vele werk dat hij deels achter schermen doet. Ook na de dienst was er een 
optreden van dit koor met adventsmuziek. 

• Maandagmiddag 16 december werd in de Bodaan een Advent/ Kerstviering gehouden. 

• Donderdagmiddag 19 december was de jaarlijkse ouderenkerstviering, waar de kinderen van de ONS 
kerstliederen zongen o.l.v. Maaike en Vera. Ali las de schriftlezing en ds. John Vrijhof vertelde een 
kerstverhaal. De catering was weer voortreffelijk.  



• Dinsdagavond 24 december om 19.00 uur ging ds. John Vrijhof kort voor in de Kinderkerstdienst, waar 
de kinderen van de ONS School de musical “Het lege Boek” opvoerden o.l.v. Maaike en Marjolein.   

• Dinsdagavond 24 december om 22.00 uur ging ds. John Vrijhof voor in de Kerstnachtviering en werkten 
mee de Beach Pop Singers o.l.v. Arno. De samenzang werd begeleid door Willem op het orgel en Andries 
op de Bugel.  

• 25 december Kerstochtend ging ds. John Vrijhof voor en werkten mee het dameskoor “Uptime”. De 
samenzang werd begeleid door Willem op het orgel en Andries op de Bugel.   

• 31 december was er een oecumenische oudejaars-kerkdienst in de Agathakerk. Voorgangers waren 
pastoor Bart Putter en ds. John Vrijhof.  

 
Oud-Scriba, januari 2020 


