Jaarverslag 2018 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 de zorgcentra: de Bodaan en Huis in de
Duinen. (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
• Donderdag 4 januari was er een extra kerkenraadsvergadering i.v.m. het vertrek van ds. van der Linden.
• Zondag 7 januari hadden we na de dienst onze nieuwjaarsreceptie.
• Donderdag 11 januari heeft de Werkgroep Pastoraat vergaderd.
• Zondag 21 januari was er een oecumenische kerkdienst in onze Dorpskerk. Voorgangers waren
ds. Teunard van der Linden en pastor Bart Putter. Onno zong, begeleid door onze nieuwe organist dhr.
Willem. Het thema van de dienst was “Ga met God en Hij zal met je zijn”.
• In januari heeft de jaarlijkse actie Kerkbalans plaats gevonden.
Februari
• Maandag 5 februari had de Werkgroep Pastoraat een stamppotmaaltijd georganiseerd voor alle
gemeenteleden incl. de nieuwe gemeenteleden van afgelopen jaar, die een persoonlijke uitnodiging
ontvingen. We waren met 25 personen. Na afloop leidde ds. Teunard van der Linden een introductie
over Geloofsbeleving a.d.h.v. vooraf opgestelde vragen.
• Zondag 11 februari ging ds. Teunard van der Linden voor en vierden we het Heilig Avondmaal.
• Zaterdag 17 februari was er een informeel afscheid van ds. Teunard van der Linden tijdens een high Tea.
• Zondag 18 februari was de afscheidsdienst van ds. Teunard van der Linden. Aan deze dienst werkten
mee de Fluitgroep van Irene, Sixpack en Onno & Wout. Tevens werd afscheid genomen van de organist
Willem Jan. Ze werden beiden toegesproken door de voorzitter in de vorm van een gedicht en cadeaus
aangeboden. In het jeugdhuis kon men afscheid nemen van Teunard onder het genot van een hapje en
een drankje. Er waren ook meerdere gasten van buiten en uit Harlingen.
• Donderdag 22 februari maakte we op de kerkenraadsvergadering kennis met onze toegewezen
consulent ds. Wessel Westerveld, die reeds een analyse had gemaakt van onze gemeente (bron o.a.
website) en door verschillende brillen naar onze gemeente had gekeken.
Maart
• Zondagmiddag 4 maart werd ds. Teunard van der Linden bevestigd tot predikant van Harlingen -Midlum
en hield zijn intrede dienst. Vanuit Zandvoort gingen we met een bus vol gemeenteleden daar heen en
een aantal gemeenteleden met eigen vervoer.
• Zaterdag 10 maart was het weer NL Doet dag, waar door veel vrijwilligers weer extra hand en span
diensten werden verricht.
• Zondag 11 maart ging ds. de Haan voor en werkten mee Onno & Wout.
• Donderdag 15 maart heeft de Werkgroep Pastoraat vergaderd.
• Zondag 25 maart was het Palmzondag en ging ds. mw. Werkhoven- Romeijn voor. De kinderen liepen
met prachtig versierde Palmpaasstokken aan het einde van de dienst door de kerk.
• Witte donderdag vierden we het Heilig Avondmaal en Goede vrijdag zong Marjolein, begeleid door Henk
en werd het Mattheüs evangelie gelezen. Ds. Stobbelaar ging beide diensten voor.
April
• Zondag 1 april was het Pasen en ging ds. Bras voor en Onno, begeleid door Arjan zong. Er werden weer
veel bloemen meegenomen, zodat oudere, eenzame of zieke gemeenteleden blij verrast werden met de
Paasbloemengroet.
De kinderen zochten naar paaseieren rond de kerk.
• Zondag 22 april ging ds. Hop voor en had zelf een liturgie boekje gemaakt. Aansluitend was een
Gemeentebijeenkomst, waar de wensen en verlangen t.a.v. de toekomst van de kerk en het profiel van

•

de te beroepen predikant opgeschreven konden worden. Een samenvatting hiervan werd als leidraad bij
het maken van de profielen meegenomen en aan de in te stellen beroepingscommissie meegegeven.
Zondag 29 april ging ds. Knoeff voor en werkten mee Andries op de Bugel en Arjan op het orgel. Het
klonk als één geheel.

Mei
• 1 mei was er een symposium “De Classis geeft de Geest”. De Classis Haarlem hield op te bestaan en ging
op in de grote Classis Noord-Holland. Wel komt er een Ring Haarlem, dat een ontmoetings-platform van
gemeenten moet worden.
• Op 4 mei werden de bloemen namens de lokale raad van kerken bij het nationaalmonument neergelegd
door Sam en Stef geassisteerd door pastor Putter en Yvonne. Eerder op de dag waren bij het Joods
monument bloemen neergelegd door pastor Putter en Ankie.
• Begin mei vergaderde de werkgroep Eredienst.
• Op Hemelvaartsdag werd wederom gestart met dauwtrappen o.l.v. Teun, daarna stond een heerlijk
ontbijt klaar in het jeugdhuis, verzorgd door Marijke en Yvonne. We sloten af met een korte dienst o.l.v.
de werkgroep Eredienst met als thema “Ophemelen” en voor de kinderen” Wolken”.
• Zondag 20 mei was het Pinksteren en ging ds. Bras voor. De werkgroep Eredienst legde de nadruk op de
zeven gaven van de Geest, vandaar de 7 rode brandende kaarsen. Yvonne droeg een Pinkstergedicht van
eigen hand voor.
• Donderdag 24 mei vergaderde de Werkgroep Pastoraat.
• Zondag 27 mei ging ds. Stobbelaar voor en zong Sixpack Danny toe met “Je hoeft niet bang te zijn”
• Donderdag 31 mei was er een extra kerkenraadsvergadering waarin de Beroepingscommissie werd
ingesteld, nadat we de toezegging hadden van het RCBB om een 80% predikant te mogen beroepen. Ook
werd de Privacyverklaring goedgekeurd, opgesteld a.d.h.v. Model PKN door de scriba.
• Eind mei had de Hofploeg weer hun jaarlijkse VIS bakken georganiseerd door Cor.
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.1250 bezoekers). Het zal volgend jaar herhaald worden.
• In juli en augustus was in de Agathakerk een expositie over “Expressie van verstilde emotie”.
Juni
• Woensdag 6 juni gingen de voorzitter en scriba naar de Meet & Greet in Doorn, georganiseerd door het
Dienstencentrum van de PKN om vacante gemeenten en predikanten, die hun bakens wilden verzetten,
met elkaar in contact te brengen. We hebben de profielen van onze gemeente en gewenste predikant
uitgereikt.
• Zondag 10 juni ging ds. Teunard van der Linden voor en werkte de cantorij uit Kamerik mee, die later nog
een rondgang over Joods Zandvoort kreeg.
Het thema van de dienst was: Bijbelse verhalen “Doorgeven” aan de volgende generaties.
• Zondag 17 juni ging ds. Hop voor en vierden we het Heilig Avondmaal.
Juli
• Zondag 8 juli ging ds. Rasser voor en werkten Sixpack en Annet & Arno mee.
• Woensdagavond 18 juli was er in de kerk een concert met opwekkingsliederen door Annet & Arno.
• Zondag 22 juli ging ds. Westerveld voor in een doopdienst en werden de zusjes Carmen en Dauphine
gedoopt.
• Woensdagavond 8 augustus was er in de kerk een pianoconcert door Caesar Yuwono.
Augustus
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Zondag 26 augustus was er een oecumenische kerkdienst in de Agathakerk, voorgangers waren diaken
Gert Jan van der Wal en Yvonne. De dienst stond in het teken van het thema “Ga met God” en nu
speciaal “Bescherming”.

September
• Zaterdag 1 september begonnen we het startweekend met een goed verzorgde barbecue. ‘s Avonds
waren er spelletjes en de jeugd bleef kamperen in het jeugdhuis.
• Zondag 2 september werd het startweekend afgesloten met een kerkdienst, waarin ds. mw. Nak
voorging en Sixpack, Annet & Arno en Onno & Wout meewerkten.
• Dinsdag 6 september vergaderde de werkgroep Pastoraat.
• Zaterdag 8 september was er Open monumentendag.
• Zondag 9 september ging ds. Molendijk voor en werd stilgestaan bij het 25-jarig huwelijk van onze
organist Arjan en zijn vrouw Marleen. Ook speelde dochter Danielle op de Saxofoon.
• Zondag 30 september ging ds. Hop voor en werkte het koor “Tout Venant” mee.
Oktober
• Zaterdag 6 oktober werd weer Korendag georganiseerd door de Beach Pop Singers met het thema Disco.
• Zondag 7 oktober vierden we het Heilig Avondmaal en ging ds. Nierop voor.
• Zondag 14 oktober ging ds. mw. Gehrels voor en werkte Annet & Arno mee. Ook legde Danny een
getuigenis af hoe hij tot het geloof is gekomen.
• Zondag 21 oktober ging ds. Seeleman voor de werkten Minouska, begeleid door Henk mee.
• Zondag 28 oktober ging ds. Rasser voor en werkte Onno, begeleid door Arjan mee.
November
• Zondag 4 november was er na de dienst een Gemeentebijeenkomst, waarin de gemeente gehoord werd
i.v.m. wijzigingen in de Plaatselijke Regeling voorgeschreven door de nieuwe Kerkorde mei 2018.
Te weten: samenstelling/ grootte van de kerkenraad en uitbreiding van type gemeenteleden (stemrecht
en verkiesbaarheid).
• Zondag 11 november was er een oecumenische kerkdienst in onze Dorpskerk. Voorgangers waren ds.
Seeleman en mevr. Boddaert. Het jaarthema was “Ga met God”. Het koor Ubi Caritas o.l.v. Jan Peter
werkten mee. De kinderen maakten lantaarns door pompoenen uit te hollen.
• Maandag 12 november werd er een extra kerkenraadsvergadering gehouden, waarin de voorzitter van
de Beroepingscommissie het eindrapport toelichtte, waarin ds. P.J. Vrijhof uit Rijsenhout unaniem werd
aanbevolen. De kerkenraad heeft de aanbeveling unaniem aanvaard. De commissie werd
gedechargeerd. Er werd besloten een gemeentevergadering op 9 december uit te schrijven (elk
gemeentelid heeft persoonlijk een uitnodigingsbrief ontvangen), waarin ds. Vrijhof zichzelf zal
voorstellen en aansluitend de gemeente schriftelijk zal stemmen.
• Zondag 25 november was Zondag voleinding, waarin de namen van de overleden gemeenteleden
worden genoemd. ds. Stobbelaar 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
• De afgelopen periode is er hard gewerkt om het orgel en de verwarming weer in orde te krijgen.
• Zaterdag 8 december werd door Arjan, Marleen, Danielle en Ruben een Creamarkt gehouden voor de
Stichting Benja in Oeganda, waar ze komende zomer een bezoek hopen te brengen.
• Zondag 9 december was na de kerkdienst in het jeugdhuis de Gemeentevergadering waarin ds. Vrijhof
zich voorstelde en we kennis konden maken met zijn vrouw. Nadat het echtpaar was vertrokken werd er
gestemd of we ds. Vrijhof als nieuwe predikant wilde beroepen. Er werd unaniem JA gestemd. Ook in de
vijf dagen daarna werden geen bezwaren tegen de verkiezingsprocedure ingediend.
Tot slot werd op de gemeentevergadering de Beroepingscommissie bedankt en ontvingen ze een
sleutelhanger met de tekst: “dag aan dag draagt Hij jou”.
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Zaterdag 15 december brachten de voorzitter en scriba de Beroepsbrief bij ds. Vrijhof, die het beroep
aanvaardde door de brief “Aanneming van Beroep” te tekenen. Tevens gaf hij een brief mee voor de
gemeente, die zondag 16 december is voorgelezen.
Zondag 16 december ging ds. Neufeglise voor en vierden we het Heilig Avondmaal.
Maandagmiddag 17 december werd in de Bodaan een kerk-kerstviering gehouden.
Donderdag 20 december was de jaarlijkse ouderenkerstviering, waar de kinderen van de Oranje
Nassauschool de musical “de Sterrenkijker” opvoerden o.l.v. Maaike.
Vrijdagavond 21 december gaven de Beach Pop Singers een kerstshow voor de burgerlijke gemeente van
Zandvoort.
24 december was de Kerstnachtviering. Ds. Seeleman ging voor en werkten mee Andries op de Bugel,
Annet & Arno en Sixpack.
25 december Kerstochtend ging ds. Teunard van der Linden voor en werkten mee Andries op de Bugel
en Onno & Wout.
31 december was er een oecumenische oudejaars-kerkdienst in de Agathakerk. Voorgangers waren
pastoor Bart Putter en Yvonne.
Scriba, januari 2019

