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Marijke van Wonderen  
Teunard van der Linden 

Hanneke Reitsma 

Van de redactie 
Het kerkblad wordt maandelijks verspreid met dank aan de vele vrijwilligers, 
die dit bij u in de bus stoppen. Jarenlang hebben de dames Nel Doornekamp 
en Hilly van Petegem dit ook gedaan, maar helaas moeten zij vanaf oktober 
i.v.m gezondheidsklachten hiermee stoppen.  
Vanaf deze plek Nel en Hilly heel veel dank voor jullie trouwe inzet. 
De maand oktober begon met de Israelzondag, waarop tevens het Heilig 
Avondmaal werd gevierd. Op 7 oktober stroomt de kerk weer vol met 
korendag. Komt u in ieder geval even kijken naar de prachtige decorstukken. 
De kerk is de hele dag en ook ’s avonds geopend, met doorlopende 
koorconcerten. Op zondag 15 oktober is er een themadienst in de vorm van 
een zangdienst, waarvoor u ook zelf liederen kunt bijdragen. Hoe, dat leest u 
in dit nummer. Oktober is ook de maand van de wijnoogst. Vandaar het plaatje 
op de voorkant. 
 
We wensen u allen een goede maand toe en veel leesplezier! 
Hanneke, Teunard en Marijke 
 
 
Sluitingsdatum voor kopij voor de maand november is op dinsdag 24 oktober, 
uiterlijk 19.00 uur. Inleveradres: email: hanneke.reitsma@kpnplanet.nl  
  

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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Van onze dominee 
Meditatie 
 

Blijven zal de liefde (I Kor. 13) 
 

Volgens sommige critici van onze hedendaagse westerse cultuur zijn wij het 

spoor van de liefde bijster geraakt. Een alles omvattende zucht naar genot en 

geluk heeft ons losgemaakt van onze relaties tot anderen. De moderne mens is 

onthecht en ontworteld. Hyperindividualiteit is het kenmerk van onze tijd 

(Kloen & Van Duijn, Wat is liefde? 2017). 
 

Ik denk dat deze schrijvers grotendeels gelijk hebben. 

Ook aan de verminderende kerkgang is te merken, dat 

het individualisme hoogtij viert en veel mensen denken 

en leven als individu. Een onuitputtelijk aanbod van 

afleiding en verleiding maakt ons tot consumenten of 

zelfs ‘slobberwezens aan de trog van de 

welvaartsmaatschappij’. Een enkeling, zoals oud-senator 

Jan Terlouw met zijn verhaal over het touwtje dat 

vroeger uit de brievenbussen hing, weet nog ontroering 

te wekken over het vertrouwen dat vroeger tussen 

mensen leefde, maar de reacties daarop blijven dan weer hangen in 

sentimentaliteit.  
 

Bovengenoemde auteurs doen in hun boek onderzoek naar bronnen van liefde 

door de eeuwen heen en stellen verrassend vast dat ‘de Thora een bolwerk 

opwerpt tegen het egoïsme van het individu.’ Met het oog op de Israëlzondag 

begin deze maand ga ik daar wat dieper op in.  

De Thora als bolwerk tegen egoïsme. Dat is de spijker op zijn kop. In de Tien 

Woorden, als samenvatting van de Thora, gaat het immers over het liefhebben 

van God en het liefhebben en respecteren van elkaar. Er loopt een pad van 

liefde dwars door de Rode Zee van ons individualisme, door de wateren die de 

herinnering aan het goede leven in gemeenschap met de Eeuwige en met 

elkaar willen uitwissen.  
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Bevrijdend is dan de opdracht elkaar van harte en bestendig lief te hebben, 

waarbij de bron van liefde gelegen is in God zelf. De Deense theoloog en 

filosoof Kierkegaard zei: Kijk naar zo’n bergmeer, hoe het ongemerkt en 

ongezien gevoed wordt door een bron, een wel. Precies zo werkt het mysterie 

van Gods liefde door in ons leven en samenleven.  

Volgens katholieken is het huwelijk daarom een sacrament: gevoed door de 

bron van Gods liefde mag je elkaar tot steun en toeverlaat zijn in het leven 

door de liefde te laten werken. De liefde die van God komt. 
 

Paulus ziet in zijn lied in I Korintiërs 13 ook de liefde aan het werk. De liefde 

van God en in afgeleide zin de liefde die mensen elkaar mogen en zullen 

schenken. Wij zijn het spoor van de liefde bijster geraakt in onze tijd; 

genotzucht en egoïsme zijn overheersend geworden en het romantische 

verlangen naar een ongebonden leven houdt veel mensen gevangen – maar 

de liefde vergaat nimmermeer. Blijven zal de liefde, ziet en zingt Paulus, 

hoezeer zij ook versmaad wordt en aan erosie onderhevig is. Liefde vormt het 

hart van de Thora en het hart van het Evangelie, en die twee zijn één 

(Israëlzondag).  
 

Dit is een belangrijke boodschap in een tijd waarin genot, uiterlijk, succes en 

consumptie alle aandacht opeisen Wij worden weggeroepen uit wat tijdelijk is, 

materialistisch, momentaan en hartstochtelijk. Bijbelse waarden, voortkomend 

uit de liefde, zijn nuchterheid, rechtvaardigheid, 

barmhartigheid en oog en hart hebben voor elkaar. 

Gods liefde gaat tegen onze zelfzucht in; de Thora is een 

bolwerk tegen ons egoïsme.  
 

Als inderdaad ‘genotzucht de nieuwe religie is’ (Adorno), mogen wij God wel 

dagelijks danken, en dat doen wij ook, voor zijn Thora, waarin ons de weg 

gewezen wordt naar een leven in liefde en gemeenschap. Wij hoeven de 

opmars van het ‘dikke ik’ in de samenleving niet te volgen, heeft ook de 

premier al eens gezegd. Wat wij nodig hebben is vitamine L - en nieuwe 

beschaving, geënt op de Thora. 

 

Ds. Teunard van der Linden  
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Lied van de maand: Lied 916 
Het lied voor de maand oktober heeft drie coupletten. Het thema daarin is 

steeds gelijk: dat van de geborgenheid in Gods hand in nood en dood. De 

melodie was al een bestaande melodie, evenals de liedtekst in de vertaling van 

Sytze de Vries. Eigenlijk is lied 916 dus ‘een gouwe ouwe’, dat in een nieuw 

jasje gestoken is. Dat kun je aan Sytze de Vries wel overlaten. De tekst is 

aansprekend, met name ook het derde couplet:  

Door God zijn wij omgeven, zoals wij hier bestaan.  

In Hem zullen wij leven en tot zijn feest ingaan.  

We denken daarbij ook aan de joodse feesten van deze maand en de diverse 

oogstfeesten in de wijnmaand oktober.  

  

Gebed van de maand 
 

God, geef mij kalmte  

om te aanvaarden  

wat ik niet kan veranderen;  

moed om te veranderen  

wat is kan veranderen;  

en wijsheid om tussen deze twee 

onderscheid te maken. 
 

Toegeschreven aan de Amerikaanse theoloog  

        Reinhold Niebuhr 
 

 

In memoriam Gré Molijn 
Op maandag 4 september is in het Huis in de Duinen 

overleden mw. Margje (Gré) Molijn - van den Hoek, in de 

lijftijd van 94 jaar. Zij groeide op in Alphen aan den Rijn, waar 

zij op eerste kerstdag 1922 werd geboren. Gré trouwde met 

Jan Molijn en kreeg twee dochters. Het gezin woonde eerst 

een tijdje aan het Spaarne in Haarlem. Daarna werd Zandvoort 

de woonplaats, in verband met het werk van Jan Molijn in het fabriekje van 

Corodex, waarvan hij later de eigenaar werd.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIsN21jsPWAhWNmbQKHZf1C-oQjRwIBw&url=https://nl.wiktionary.org/wiki/kaars&psig=AFQjCNGdroR_hjhxd-RfE9P4AJmgLZ4DBQ&ust=1506524277245752
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Gré deed voor de kerk jarenlang de verjaardagsbus, waarbij gemeenteleden 

een kaart namens de kerk kregen en gevraagd werd om een bijdrage. Verder 

zorgde zij voor het gezin, zorgzaam en attent, als een moeder die de oorlog 

had meegemaakt en genoeg reserves meegaf op reis.  

In 2012 stierf Jan Molijn. Gré stond er toen alleen voor, na 67 jaar huwelijk, 

wat zij moeilijk vond, maar zij hield zich sterk, bleef geïnteresseerd in haar 

kleinkinderen en drie achterkleinkinderen en kwam bijna elke zondag naar de 

kerk, tot op hoge leeftijd, lopend vanuit huis. Het afscheid heeft plaatsgehad 

op vrijdag 8 september op Westerveld, waarbij de woorden klonken van Psalm 

31: ’Maar ik zeg tot de Heer: al mijn tijden zijn in uw hand.’ 

 

 

In memoriam Nan Frank 
Op vrijdag 8 september is in het Huis in de Duinen op 92-jarige leeftijd 

overleden mw. Nan Frank - Kroon. Zij werd geboren in 

Nieuwendam op 21 juli 1925 als tweede dochter in een gezin 

met zes kinderen, vijf meisjes en een jongen. Zij groeide op in 

Nieuwendam en kwam na de oorlog met haar ouders mee 

naar Zandvoort, waar al eerder zomers een etage gehuurd 

werd, en nu een kledingwinkel werd geopend. Daarboven 

bevond zich de woning in de Haltestraat. Toen Nan trouwde in 1951 woonde 

zij met haar man eerst bij haar ouders in. In 1953 werd een nieuw huis 

gebouwd op het Nassauplein, toen nog Nassaustraat geheten. Nan heeft daar 

haar hele verdere leven gewoond, ruim 63 jaar. Zij kreeg twee dochters en was 

actief op allerlei terreinen, 40 jaar voor het Rode Kruis, voor de bazar van de 

kerk, als ouderenbezoekster e.a. Bij het klimmen der jaren ging haar 

gezondheid achteruit; dat bracht haar in het Huis in de Duinen, waar zij zelf 

vroeger vaak als bezoekster geweest was. De afscheidsdienst heeft 

plaatsgevonden in de aula in Zandvoort met de trouwtekst uit Psalm 43:3 

‘Zend uw licht en uw waarheid; mogen die mij geleiden, mij brengen naar uw 

heilige berg en naar uw woningen.’ 

 

Teunard van der Linden   

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIsN21jsPWAhWNmbQKHZf1C-oQjRwIBw&url=https://nl.wiktionary.org/wiki/kaars&psig=AFQjCNGdroR_hjhxd-RfE9P4AJmgLZ4DBQ&ust=1506524277245752
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Zomaar in Zandvoort 

Het reuzenrad op het Badhuisplein is weer vertrokken. Er waren er zelfs twee 

deze zomer, een van 40 meter en een hele 

grote van 55 meter hoog. Door de harde wind 

en stormkracht langs de kust in september, 

moesten de 42 gondels van het grote rad een 

paar keer gedemonteerd worden. Het sierlijke 

rad zelf was al van verre te zien in de duinen 

en stak zelfs boven het naastgelegen 

flatgebouw uit. De verlichting in de avonduren was sprookjesachtig. Het rad, 

dat eerder in Amsterdam, Rotterdam, Brussel en Antwerpen stond, was een 

aanwinst voor het dorp. Er waren acht vrachtwagens nodig om het naar 

Zandvoort te brengen. Het deed mij denken aan het rad van fortuin en aan de 

uitdrukking ‘iemand een rad voor ogen draaien’, al heeft dit (of ik moet voor 

de flatbewoners spreken) waarschijnlijk niets te maken met het reuzenrad. Zo 

valt er in Zandvoort altijd iets te zien en iets te doen. Ook in de kerk trouwens.  

 

Korendag 7 oktober 
Zaterdag 7 oktober is er alweer de 11e korendag. Het thema is dit jaar ‘Made 
in Holland.’ Dat wil niet zeggen dat de koren allemaal een Nederlands nummer 
moeten zingen, er mag ook Engels of Frans gezongen worden, als het maar op 
Nederlandse bodem is geproduceerd. De kerk wordt omgebouwd in een 
Nederlands landschap met aan de zijkanten van het podium molens, die van 
tijd tot tijd zullen draaien. In de tuin wordt een Elfstedentocht uitgebeeld en 
een kleine vrijmarkt. Er staat een koek en zopie tent waar u koffie en thee met 
een stroopwafel kunt 
kopen en verder fris 
en broodjes. Ook 
kunt u genieten van 
vers gebakken 
Hollandse poffertjes. 
In de kerk lopen 
kaasmeisjes die af en 
toe iets lekkers 
uitdelen.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNq8TuzcDWAhXSZlAKHfCeDL0QjRwIBw&url=https://www.dagjeweg.nl/nieuwsredactie/23187/Gigantisch reuzenrad The View komt naar Zandvoort&psig=AFQjCNHTrBSZLr18_EJ5fpLA8H15sr9q9g&ust=1506438216396162
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De Korendag wordt op een ludieke manier geopend om 10.30 uur en de Beach 
Pop Singers sluiten de dag af rond 21.30 uur. Het slotlied zingen wij samen 
met Voice Collective uit Heemstede. We hopen u te zien op 7 oktober! 

Marijke van Wonderen 
 

Zangdienst zondag 15 oktober 
Op zondag 15 oktober vindt er weer een bijzondere dienst plaats, dit keer in 

de vorm van een zangdienst. De werkgroep eredienst heeft naar een passende 

opzet gekeken, en nodigt gemeenteleden uit om liederen te noemen, ook 

liederen die niet in het nieuwe Liedboek staan.. Op zondag 8 oktober kunt u na 

de dienst liederen doorgeven. Het thema van de dienst op 15 oktober, waarin 

ook solozang zal plaatsvinden, is ‘Oude en 

nieuwe schatten’. Dit thema is ontleend aan 

een van de kleinste gelijkenissen in het 

Evangelie van Mattheüs, en slaat natuurlijk 

ook op de oude en nieuwe liederen 

waarmee wij ons geloof mogen uitzingen. 

Waarschijnlijk kunnen niet alle verzoeken 

worden ingewilligd. Daarom is een uitloop 

bedacht naar zondag 31 december. Er zijn 

dan twee diensten, waarvan de morgendienst ook een zangdienst/dankdienst 

zal zijn bij het afgelopen jaar. 
 

Nationale Bijbelzondag 
Zondag 29 oktober vieren we nationale bijbelzondag naar aanleiding van 

Mattheus 22:34-40. ' luister 👂 eens!'; ' Houd van God met je hele hart ♥, met 
je hele ziel, en met al je kracht.'  
Zelf word ik helemaal warm van deze tekst en beleef ik het proefje, achterin 
het blad, als borrelen van liefde in mijn hart. 
Toch blijft er een stemmetje zeggen ; met heel mijn kracht? En mijn energie is 

soms zo beperkt. Heb ik wel kracht 💪 genoeg?  
' Houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf! '  
Samen vormen die 2 regels (tips of voorschriften) de kern ( het belangrijkste) 
van Gods hele wet.  

Nicoline Koper-Steenwoerd  
Vrijwilliger Nederlands Bijbelgenootschap 
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Luther aan zee 

Op 31 oktober wordt het internationale Lutherjaar afgesloten, waaraan we 

ook in Zandvoort met twee manifestaties 

hebben deelgenomen. Het was boeiend om na 

500 jaar nog eens terug te kijken en ook te 

ervaren, dat je zelf in een traditie van eeuwen 

staat. Een opmerkelijk detail daarbij:  

Afgelopen zomer was ik een week in Goslar, in 

het midden van Duitsland, waar een grote 

tentoonstelling over Luther was, in de kerk waar 

een vriend van Luther de Reformatie doorvoerde 

en ook een van de eerste bibliotheken van Duitsland opende. Luther preekte 

er zelf een keer in dat beginjaar, 1539.  

En wanneer waren ook alweer de eerste hagenpreken in Zandvoort, waarvan 

we weten doordat het Haarlemse gemeentebestuur ze verbood? Juist: in het 

jaar 1531, eerder dan in Goslar, dicht bij Wittenberg, de Reformatie werd 

doorgevoerd. De gang van de nieuwe leer was niet te stuiten en vond als 

boodschap van bevrijding nog eerder in Zandvoort ingang dan midden in 

Duitsland. Hopelijk zal deze dynamiek van het Woord altijd blijven en ook 

opnieuw in Zandvoort worden omarmd. 

Teunard van der Linden  

 
 
 

Terugblik  
Startweekend  

2017 
 

 
 
We werden verwelkomd met een drankje en achter de 

schermen werd het buffet opgesteld en de barbecue opgestookt. Heerlijke 
salade’s hadden de dames zelf gemaakt (recepten elders in het blad) en het 
vlees was goed bereid. De koukleumen aten binnen en de hardliners genoten 
van het eten in de kerktuin.   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxnNb7kcPWAhUEaVAKHUDWCuMQjRwIBw&url=https://www.biography.com/people/martin-luther-9389283&psig=AFQjCNH2psaC9Q5Wew9G1rNVYN1SLAM0WQ&ust=1506525228964302
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Na het eten was er een avond-
programma voor jong en oud.  
Er werden mannen-  en vrouwen-
groepen gevormd. Hieronder ziet u 
een spelletje waarbij de personen een 

band op hebben met aan de voor- en achterkant een letter. Ze moesten zo 
snel mogelijk een woord vormen en dan in de goede rij gaan staan met soms 
ook letters achterste voren. Een ander spel was dat één persoon een verhaal 
vertelde (hier Lida) en we moesten raden of het echt gebeurd was. 
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Het thema Kerkproeverij werd ook 
letterlijk uitgevoerd.  
We kregen allerlei hapjes te proeven 
en moesten raden wat we proefden, 
o.a. een kokosdrankje, avocado en 
babyvoeding met bloemkool. 
Verder werden er Bijbelse verhalen 
uitgebeeld, zoals Goliath en David, 
Simson en Jona in de vis. 

De winnende groep kreeg een 
doosje lekkers als prijs. 
De drie jongste dames vermaakten 
zich ook prima en vormden een 
hecht team. 
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‘s Avonds laat deden de kampeerders nog een spel en na een ijsje was het 
bedtijd. De slaapplaatsen werden opgezocht. Helaas begaf de luchtbedpomp 
het en zat in sommige luchtbedden weinig tot geen lucht. 
Waarop Teunard zondag meldde dat er een nieuw woord was ontstaan dit 
weekend: ‘Luchtbeddenleed’. 

 

Afgelopen diensten 
3 september waren we te gast in de Agathakerk voor een oecumenische 
dienst. De voorgangers waren pastor Bart Putter en dominee Teunard van der 
Linden. De dienst stond in het teken van de expositie van de schilderijen van 
de Syrische schilder Talal Shkeifah. 
10 september was het startzondag. Ondanks het korte nachtje in en rond de 
kerktuin, was iedereen goed wakker. Teunard preekte over Zacheüs en Sixpack 
met Greet aan de vleugel zong wederom mooie liederen en Annet & Arno 
sloten af met een solo duet. 

 
17 september ging ds. Teunard van der Linden voor. 
24 september ging ds. Knoeff uit Hoofddorp voor. Hij preekte uit Genesis.  
God blies de mens de adem in. 

Hanneke Reitsma  
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KERKDIENSTEN  
 
Zondag   8 oktober 10.00 uur 
Voorganger  dr. T.G. van der Linden 
Organist  A. Woudenberg 
Collecten  1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   15 oktober 10.00 uur Zangdienst 
Voorganger  dr. T.G. van der Linden  m.m.v. Annet & Arno  
Organist  H. van Amerom   vleugel Greet Vastenhouw 
Collecten  1. Diaconie; 2. Kerk  solo zang Onno van Dijk 
 
Zondag  22 oktober 10.00 uur 
Voorganger  ds. J.W. Verwijs uit de Bilt 
Organist C. Verschoor 
Collecten  1. Diaconie; 2 kerk 
 
Zondag  29 oktober 10.00 uur 
Voorganger  ds. J.A.J. Seeleman uit Haarlem 
Organist H. van Amerom 
Collecten  1. Diaconie; 2 kerk 
 
Zondag  5 november 10.00 uur 
Voorganger  dr. T.G. van der Linden 
Organist W.J. Cevaal 
Collecten  1. Diaconie; 2 kerk 
 
Zondag  12 november 10.00 uur Oecumenische dienst in Dorpskerk 
Voorganger  dr. T.G. van der Linden en diaken G.J. van der Wal 
Organist C. Verschoor 
Collecten  1. Diaconie; 2 kerk 
 
Zondag  19 november 10.00 uur 
Voorganger  ds. B.J. Stobbelaar uit Driehuis 
Organist H. van Amerom 
Collecten  1. Diaconie; 2 kerk 
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Oecumenische Diensten in het Huis in de Duinen 
Vrijdag    13 oktoberber 10.00 uur verzorgd door de RK Kerk 
Vrijdag    27 oktober 10.00 uur dr. T.G. van der Linden 
      Viering Heilig Avondmaal 
 
Oecumenische Diensten in Nieuw Unicum  
Zaterdag   21 oktober  10.45 uur dhr. W. van den Bos 
Zaterdag   4 november 10.45 uur mw. Irene van Bentem 
      Herdenking overledenen 
Zaterdag  11 november 10.45 uur dr. T.G. van der Linden 
 
Oecumenische Diensten in Huize Bodaan 
Maandag    9 oktober 16.00 uur dr. T.G. van der Linden 
Maandag    6 november 16.00 uur dr. T.G. van der Linden 
 
Agenda 
  7 oktober Korendag   in Kerk  10.30-22.00 
15 oktober Classic Concerts   in Kerk  om 15.00 uur 
18 oktober Moderamen   in Bentveld om 20.00 uur 
26 oktober Kerkenraadsvergadering in Consistorie om 19.45 uur 
  2 november Classis vergadering   
12 november het noemen van de joodse namen in onze kerk om 15.00 uur 

Openbare slotmanifestatie actie Nationaal Joods Monument 
Amsterdam. M.m.v. diverse schooklassen. 
(zie verder in verslag kerkenraad). 

 
Bloemengroet 

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

10 sept  mw. Petra Paap, Fahrenheitsstraat 54 

17 sept  mw. Hilly van Petegem, Dr. Visserstraat 2 

24 sept  mw. To de Vries-Hollestelle, Lijsterstraat 10 
24 sept  mw. Rouss, Oranjestraat 16 
 

                     Met een hartelijke groet, Mariëtte Rikken 



16 

 

Mutaties ledenbestand 
OVERLEDEN: 
- Mevr. M. Molijn – van den Hoek, Hogeweg 88  
- Dhr. F.H.B. van Vessem, Kromboomsveld 89  
- Mevr. F. Frank – Kroon, H.Heijermansweg 73 
INGEKOMEN: 
- Dhr. N.M. van Elst, Mr.Troelstrastraat 62 F19 vanuit Amstelveen  
- Mevr. B.E.L. Valpoort, Keesomstraat 461 vanuit Amsterdam  
- Dhr. R.H. Koper, A.J.van der Moolenstraat 82 vanuit Breda 
VERTROKKEN: 
- Dhr. S. van der Kerkhof, De Favaugeplein 21 F42 naar Amsterdam  
- Dhr. P. Hart, Mr.Troelstrastraat 62 F19 naar Heemstede 
 

Met vriendelijke groet, Wim Veldhuizen 

Van Harte Gefeliciteerd  
11 oktober is het echtpaar van Marle, Passage 3F, 55 jaar getrouwd. 
 
 

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 27 september komen de dames van het Goede Uur voor het eerst 
na de zomervakantie weer bij elkaar. Zo’n eerste keer is voor het bestuur altijd 
een beetje spannend. Hoe zal de opkomst zijn en wat zijn de reacties op het 
programma? Helaas kan ik er nog niets over mededelen, want de kopij voor dit 
nummer van het Kerkblad moest op 26 september ingeleverd worden. Het 
verslag houdt u van mij tegoed.  
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Ik reken echter op de trouwe opkomst van onze vaste leden, die er al 
verlangend naar uit zien en weer zin hebben in een gezellige ochtend. 
Voor 25 oktober is de heer  Han van Roode uit Overveen als spreker 
uitgenodigd. Hij is verbonden aan het Gilde van Haarlem en zal ons op een 
leuke “bloemrijke” manier inwijden in “De geschiedenis van de Tulp”. 
Dus dames, wanneer u geïnteresseerd bent, de koffie, gezet door onze Judith, 
staat om 10.00 uur klaar in het Jeugdhuis. U bent van harte welkom. 
Ons 15 jarig jubileum vieren wij op woensdag 29 november in de middag. 
 Het belooft een speciale feestmiddag te worden met de Hoedenshow  
 “ZET  ‘M  OP!”  U hoort er meer over. 

Namens het bestuur, Froukje Paap 
 

Vanuit de Diaconie 
Afgelopen maand zijn er twee collecte doelen geweest die te maken hadden 
met natuurgeweld in de wereld. Op 9 september werd er gecollecteerd voor 
de watersnoodoverstroming in Zuid – Azië. Tijdens het startweekend werd er 
gevraagd waarom er niet gecollecteerd werd voor Sint Maarten.  
Deze collecte voor Sint Maarten vond afgelopen 17 september plaats. 
Beide opbrengsten zijn inmiddels overgemaakt aan de desbetreffende 
instanties. De Diaconie heeft beide collectes naar boven afgerond. 
 
Yvonne Bijster heeft voor komende maand een mooi collecte doel ingebracht: 
Twee dames gaan in januari 2018 de Kilimanjaro in Afrika beklimmen. Zij doen 
dit om oorlogskinderen te helpen via War – Child. 
De Diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. 
 
Graag wil ik er bovendien op wijzen dat de Rabobank nieuwe software in 
gebruik heeft genomen t.b.v. naam-nummer controle. 
De juiste tenaamstelling van de bankrekening Diaconie is:  
DIAC. PROT. GEM. ZVT  NL97 ABNA 0565 7297 80 
 

De collectedoelen voor de maand oktober zijn: 
Zondag  8 oktober Diaconie algemeen. 
Zondag 15 oktober Bloemenfonds 
Zondag 22 oktober War - Child 
Zondag  29 oktober Diaconie algemeen. 

Namens de Diaconie, Anne – Marijke Alblas 
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Vanuit de Kerkenraad 
In april heeft de Generale Synode zich gebogen over deel II 
van Kerk 2025 Back to basics. De kerkordelijke vertalingen 

van de thema’s: vereenvoudiging van de regels voor Gemeenten, 
Ambtsdragers, Kerkenraad en Vermogensrechtelijke aangelegenheden. 
Opnieuw zijn 10 vragen voorgelegd aan alle kerkenraden om in te stemmen 
met de wijzigingen (consideraties). Als kerkenraad hebben we ons op 21 
september over de 10 vragen gebogen en een antwoord geformuleerd. We 
hebben naast de 10 vragen ook bezwaar gemaakt dat m.n. de zittingsduur van 
een ambtsdrager (max 12 jaar), niet is gewijzigd. Wij vinden dat in strijd met 
de ruimere bevoegdheden van gemeenten. In kleine gemeenten is het moeilijk 
voldoende ambtsdragers te werven en zijn dan dankbaar als iemand langer 
dan 12 jaar zitting wil nemen in de kerkenraad. 
 

Op zondag 12 november vindt in de Dorpskerk een samenkomst plaats, waarin 
alle 306 Zandvoortse joodse namen worden genoemd. Ds. van der Linden is 
een van de sprekers. Alle namen worden vermeld opj het toekomstige 
nationale monument in Amsterdam (helaas nog niet in Zandvoort zoals wel in 
omliggende gemeenten het geval is). Ds. van der Linden wil graag de grote 
kaart met alle joodse namen en adressen in Zandvoort, die op de 
tentoonstelling hing, inclusief de gegevens over sterfdata en 
concentratiekampen van joodse medeburgers, verduurzamen en aanbieden 
als tijdelijk monument. Dhr. Vastenhouw is bereid de verduurzaming uit te 
voeren. De Kerkenraad geeft toestemming (als een van de mogelijkheden) de 
kaart in de Kerktuin aan het Kerkplein te plaatsen, mits overleg gevoerd wordt 
met het comité en burgemeester Meijer.   
 

De zomeravondconcerten zijn zeker volgend jaar voor herhaling vatbaar. 
Verder gaat dhr. van Wonderen een eenvoudige silouet-kerststal van hout 
maken. Deze zal bij de kerstboom geplaatst worden.  
De kerstnachtdienst begint dit jaar om 22.00 uur en het ouderenkerstfeest 
wordt op donderdag 21 december gehouden vanaf 13.30 uur. 
Het rapport commissie Herinrichting Kerk, uitgebracht door de gezamenlijke 
werkgroepen Herinrichting kerk en Eredienst wordt grondig besproken. 
De meerderheid is voor het vervangen van alle banken door de aangeboden 
stoelen uit Amsterdam. 

Scriba  Hanneke Reitsma 
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Van banken naar stoelen 
De werkgroep Herinrichting Kerk, al enige tijd geleden door de kerkenraad 

ingesteld om de mogelijkheden van een alternatieve kerkinrichting te 

onderzoeken, werd vorige maand verrast door een partij stoelen die 

aangeboden werd door Hotel Krasnapolsky, dat alle stoelen elke vijf jaar 

vervangt. De proefstoel bleek tijdens het startweekend verrassend goed te 

zitten. Ook zijn de stoelen schakelbaar, een voorschrift van de brandweer.  

En er passen op de centimeter precies zes stoelen op 

een rij, aan weerszijden van het gangpad. Dat zal een 

goed gezicht zijn. Op verzoek van de kerkrentmeesters 

werd een gecombineerde vergadering van 

bovengenoemde werkgroep met de werkgroep 

eredienst belegd met de vraag een advies uit te 

brengen over de stoelen uit Amsterdam. Beide 

werkgroepen hebben zich unaniem uitgesproken voor 

het vervangen van de banken in de kerk door de stevige rode stoelen. Voor de 

kapel en voorin de kerk zouden lege vakken moeten komen, die desgewenst 

met stoelen kunnen worden bijgevuld, waardoor de zitcapaciteit behouden 

blijft (er kunnen uiteindelijk 320 stoelen staan).  

De scheiding bij de kapel aan weerszijden van het gangpad dient om te 

stimuleren bij de diensten voorin te komen zitten, zodat we niet de situatie 

van ‘een kleine gemeente in een te grote kerk’ houden. 

De kerkenraad heeft eind september groen licht gegeven voor de herinrichting 

met stoelen, op basis van het rapport dat beide werkgroepen hebben 

uitgebracht en uitvoerig op de achterliggende redenen ingaat, die ook met 

gemeente zoveel mogelijk zijn/worden gedeeld. 

De praktische uitwerking is nog een puzzel, zoals het vervoer van de grote 

partij stoelen (450), ook voor het Jeugdhuis, het netjes maken van de houten 

kerkvloer, reinigen van de stoelen, etc. Mogelijk gaat de kerk ook een paar 

weken dicht als de werkzaamheden worden uitgevoerd. Hopelijk zitten de 

stoelen straks naar tevredenheid en staat de nieuwe inrichting netjes en 

gekleed. We krijgen er een multifunctioneel kerkgebouw voor terug, dat 

mogelijk in de toekomst vaker verhuurd zal worden en liturgisch variabel 

gebruikt kan worden, desgewenst ook met tafels en stoelen. De kerk kan ook 
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gemakkelijk leeg gemaakt worden, daar de stoelen, degelijke Engelse fauteuils, 

tot stapels van tien stapelbaar zijn.  

Een prettige bijkomstigheid tot slot: de liedbundels passen precies op de 

verbindingen tussen de stoelen, zodat dit probleem vast opgelost is.  

De nieuwe stoelen lenen zich meteen al voor kerkelijk gebruik. 

 

Namens de werkgroepen, Hanneke Reitsma & Teunard van der Linden 

 

Hoog bezoek bij het orgel 
Op vrijdag 1 september waren twee gasten uit Zuid-Duitsland te gast in de 
kerk, muziekprofessor Stefan J. Bleicher en organist Mario Hospach-Martini. Of 
er ook een orgel in de kerk stond, en zo ja, of ze dat zouden mogen bespelen. 
Het kritische duo, dat al heel wat orgelreizen gemaakt had in Europa, was 
uitermate verbaasd over de kwaliteit van ons Zandvoortse kerkorgel. Het was 

hun eerste kennismaking met een 
Knipscheerorgel uit de degelijke Hollandse 
school van orgelmakers. Het liep erop uit, dat 
ze er geen genoeg van kregen, alle 
klankcombinaties uitprobeerden en zeer 
lovend waren over de heldere klanken van de 
fluiten en andere registers, over de 
degelijkheid van het instrument en het feit 
dat het orgel nog ‘consonanten’ kent: dat de 
klank niet één brij wordt, maar iedere 
aanslag, toon en ieder register duidelijk te 
horen is. Het was heerlijk, hun muziek van 
Bach en andere componisten te horen 
klinken. Aan het eind konden zij zelfs nog een 
verzoeknummer inwilligen: het spelen van 

Bachs temperamentvolle orgelstuk BWV 541. Dan wellen tranen van vreugde 
wel even op. Herr Bleicher kwam zelfs nog een keer terug een paar dagen 
later. Op de foto beide heren aan het werk op het orgel van de kerk. De 
tegenprestatie was hun toestemming voor een verslagje in het kerkblad. 

 
Teunard van der Linden 
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Open kerk op de woensdagen  
Op de laatste woensdag kwam de regen met bakken uit de hemel. Een 
bezoeker kwam binnen met een bijzondere vraag. Hebben jullie een ruimte 

waar ik met een klas kinderen 
terecht kan en het lunchpakket kan 
opeten.  
We zijn met de fiets uit Hillegom. 
Gelukkig had Ankie de sleutel van 
het jeugdhuis bij zich en hebben we 
die ruimte beschikbaar gesteld, 
Alles werd weer keurig terug gezet 
en ze kwamen ook nog even onze 
kerk bewonderen, waarbij een 

docent als dank een gift in het miniatuur kerkje achter liet.  
   

Hanneke Reitsma 
 

 
Zaterdag  9 september 2017 
thema: Boeren, burgers en buitenlui 
 

OPEN MONUMENTENDAG IN ONZE DORPSKERK 
Op 9 september stond de deur van onze kerk open in het kader van OPEN 
MONUMENTENDAG. Dankzij 6 vrijwilligers van onze kerk was dit mogelijk. 
We hebben die dag 136 bezoekers ontvangen vanuit verschillende landen. 
In de ochtend speelde 
Willem Jan Cevaal op het 
orgel en in de middag  
Henk van Amerom. 
De meeste bezoekers 
waren zeer 
geïnteresseerd in de 
geschiedenis van de kerk. 
Zij roemden vooral het 
lichte interieur.  
 
 

http://www.openmonumentendag.nl/
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De stilte kapel werd regelmatig bezocht om een 
kaarsje op te steken. 
Er draaide een dia voorstelling met beelden van 
onze kerk vanaf 1600 tot heden. Ook waren er 
folders met de historie beschikbaar in het 
Nederlands, Duits, Engels en Frans. Bedankt 
Hanneke, Ans, Mariëtte, Henk en Wim, die de 
bezoekers zo gastvrij hebben ontvangen. 

 
Ankie Joustra 

Sperziebonen salade 
Ingrediënten  
1 kilo verse sperziebonen, schoongemaakt en beetgaar gekookt in ca.7 à 8 minuten  
2 middelgrote rode uien in dunne ringen gesneden  
200 gram feta, in kleine blokjes gesneden  
3‐4 el (wie) balsamicoazijn  
1 el grove mosterd  
1 el honing zeezout en versgemalen zwarte peper naar smaak, handjevol verse platte 
peterselie en wat geroosterde pompoenpitten ter garnering 
 
Bereiden  
In een vergiet de dun gesneden uienringen overgieten met ruim kokend water, zodat 
de scherpe uiensmaak milder wordt. Sperziebonen (nog lauwwarm) in tweeën snijden.  
Dressing kloppen (in een kom) van de balsamico -azijn, mosterd en honing. Mengen 
met de bonen en ui, op smaak brengen met peper en zout, en dan de feta er 
voorzichtig doorheen mengen. Koud wegzetten. Uurtje laten intrekken. Voor serveren 
nog even omscheppen en platte peterselie en geroosterde pompoenpitten erover 
verdelen. Eet smakelijk! 
 
Amish potato salad 
Ingrediënten  
4500 gram jonge krielaardappeltjes in de schil (in 8‐10 minuten net gaar gekookt) 
 6 el wie wijnazijn  
6 tl suiker  
3 el pige mosterd  
12 el (olijf)olie versgemalen  
zwarte peper  
3 tl zeezout  
3 rode ui fijngesnipperd  
6 net hardgekookte eieren grof gehakt  
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12 stengels bleekselderij in dunne plakjes gesneden  
3 bekertjes crème fraîche (van 125 ml)  
12 el mayonaise (voor een ‘light versie’ weglaten)  
9 el gehakte verse dragon (kan ook uit diepvries) en een paar blaadjes voor garnering  
 
Bereiden  
Snijd de nog lauwwarme aardappeltjes in plakjes van ca. 1 cm. Doe ze in een flinke 
kom. Meng in een andere kom de azijn, suiker en mosterd tot de mosterd is opgelost. 
Klop er daarna de olie door.  
Giet de dressing over de aardappels. Ga royaal aan het werk met de zwarte 
pepermolen. Doe er de gesnipperde ui bij en meng het geheel losjes door elkaar. Zet 
dit tenminste een half uur koel weg om in te laten trekken.  
Voeg er dan de eistukjes en bleekselderij aan toe. Roer de crème fraîche, mayonaise 
en dragon door elkaar en voeg het mengsel toe aan de salade. Meng alles goed door 
elkaar en breng zonodig op smaak met zout en versgemalen zwarte peper. Zet het 
koud weg tot gebruik. Strooi er de overgebleven dragonblaadjes over en serveer. Eet 
smakelijk. 

 
Het proefje benoemd bij de Nationale Bijbelzondag door Nicoline Koper: 
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Muziek op de zondagmiddag  
Iedere laatste zondagmiddag van de maand om 16.00 uur, Oosterparkstraat 44 
Zandvoort, Toegang GRATIS. Op 29 oktober: o.a. Debby Keuken 
Presentatie: Onno van Dijk; Techniek: Wout Age 
 

Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten 

Zondag 15 oktober  “I dreamed a dream” (film melodieën) 
Lisette Emmink, Josje Goudswaard en Camilla v.d. Kooij 

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 Protestantse Kerk in Zandvoort met teksten, gebed, zingen 
en stilte. Van 19.30-20.00 uur. Het inzingen begint om 19.00 uur. 
Iedereen is welkom.  

 

Het Goede Uur 
Woensdag 25 oktober 
Spreker: dhr. Hans van Roode uit Overveen 
Onderwerp: De Geschiedeis van de Tulp 
 

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 oktober 2017 
 

Zon 1 Matteüs 20 29–21:9 Roep  
Maan 2 Matteüs 21 10-22  Zoeken naar vrucht 
Dins 3 Matteüs 21 23-32  Legitimatie  
Woe 4 Ezechiël 18 1-13  Eigen verantwoordelijkheid  
Don 5 Ezechiël 18 14-20  (On)geloof is geen erfgoed  
Vrij 6 Ezechiël 18 21-32  Wie is onrechtvaardig? 
Zat 7 Ezechiël 19 1-14  Leeuwin en wijnstok  
 
Zon 8 Ezechiël 20 1-12  Goede raad is duur  
Maan 9 Ezechiël 20 13-26  Israël in de woestijn 
Dins 10 Ezechiël 20 27-38  De maat is vol  
Woe 11 Ezechiël 20 39-44  Ooit komt het inzicht 
Don 12 Ezechiël 21 1-12  Te vuur en te zwaard 
Vrij 13 Ezechiël 21 13-22  Zwaardmacht 
Zat 14 Ezechiël 21 23-32  Twee wegen 
 
Zon 15 Ezechiël 21 33-37  De straf van het zwaard  
Maan 16 Ezechiël 22 1-16  Bloedstad 
Dins 17 Ezechiël 22 17-31  Afval 
Woe 18 Psalm 135   Macht 
Don 19 Jeremia 7 1-15  Tempelrede 
Vrij 20 Jeremia 7 16-28  Verboden te bidden  
Zat 21 Jeremia 7 29–8:3  Verboden te feesten 
 
Zon 22 Jeremia 8 4-17  Valse gerustheid  
Maan 23 Jeremia 8 18-23  Tranen met tuiten 
Dins 24 Jeremia 9 1-15  Afkeer 
Woe 25 Jeremia 9 16-25  Klaaglied 
Don 26 Genesis 11 27–12:9 Vertreksein 
Vrij 27 Genesis 12 10–13:1 Vertrouwenscrisis 
Zat 28 Genesis 13 2-18  Uit elkaar 
 
Zon 29 Genesis 14 1-12  Teruggepakt 
Maan 30 Genesis 14 13-24  Abram gezegend 
dinsdag 31 Genesis 15 1-21  Hogere sterrenkunde 
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