
    

Zinnig en Zalig 
Activiteiten vol natuur, cultuur en inspiratie 

oktober – december 2022 
 
 

Protestantse Gemeente te 
Schoorl-Groet-Camp 
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September 

 

 
Dienst voor jong en oud 
Een veilig nest 
Koor Chantous zingt liedjes over thuis zijn en zwerven.  
We vertellen verhalen en kijken naar prachtige tekeningen.  
 

Datum: Zondag 26 september 
Plaats: Witte Kerkje Groet  
Tijd: 10.00 uur 
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Oktober en november 
 
Cursus en gesprek 
Troost 
Iedereen heeft troost nodig van tijd tot tijd. Maar  goede 
troost geven is moeilijk. In deze tijd is ‘troost’ terug van 
weggeweest. Veel mensen lijken niet te weten hoe ze met 
verdriet moeten omgaan. Mag je wel kwetsbaar zijn? De 
dokter, dominee en psycholoog kunnen niet alle problemen 
oplossen en verdriet wegnemen. Boeken en tv-programma’s 
verschijnen over ‘de zin van het leven’.  Psychiater Dirk de 
Wachter schreef ‘De kunst van het ongelukkig zijn’.  
Michael Ignatieff, beroemd publicist, schreef zijn boek 
‘Troost’ vol verhalen over mensen die zich in vroeger tijden 
staande hielden. Wat biedt troost? Verbinding met 
medemensen, kunst, muziek, bijbel, filosofie?  Misschien ook 
wel: erover in gesprek gaan en luisteren op: 

Datum: 26 oktober, 14.00 uur  
Plaats: Witte Huisjes, Kerkbrink Groet 
Datum: 9 en 23 november, 14.00 uur 
Plaats: RK Parochiekerk, Heereweg 171 
 
 

Oogstdienst voor jong en oud 
‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ 
Eten is niet vanzelfsprekend maar iets om voor te danken:  
de bakker en de boer, soms ook de mensen van de 
voedselbank en ook God. God? In de dienst verzamelen we 
eten voor de voedselbank, vertellen we verhalen en 
misschien eten we een hapje mee? 

Datum: Zondag 6 november 
Plaats: Witte Kerkje Groet  
Tijd: 10.00 uur 
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Project Staatsbosbeheer en kerk (1) 
In balans blijven 
Een bijzonder project waarin Staatsbosbeheer en kerk 
samenwerken. 
Lang geleden waren de goden en de natuur een twee-
eenheid. De natuur werd aanbeden. In jodendom en 
christendom was dat niet meer zo. Soms vergaten mensen 
dat ze maar een klein onderdeel van de natuur zijn. Maar 
hoort niet alles bij elkaar? ‘De aarde is niet van de mensen, 
de mens is van de aarde’. Hoe blijven we in balans?  Moeten 
mensen ook maar eens in winterslaap en ophouden met 
groeien? Boswachter, dominee, kunstenaar en filosoof 
trekken met de deelnemers van seizoen naar seizoen.  
 
We beginnen op  
13 november in de 
herfst en zoeken 
verder in januari, 
april en juni. 
De eerste keer 
vertelt Lettie 
Oosterhof een 
beroemd en droevig 
sprookje, en daarna 
lopen we onder 
leiding van een gids 
naar Buitencentrum 
Schoorlse Duinen. Als je niet wilt wandelen, kun je ook 
alleen naar de kerk komen voor het verhaal.  
Alle informatie over tijden en prijs verschijnt binnenkort op 
de websites van SBB en kerk en in de folder van SBB. Info ook 
bij Lettie Oosterhof. 

Datum: Zondagmiddag 13 november 
Start: Dorpskerk Schoorl                                      
Tijd: 14.30 uur  
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Theater 
Bestemming onbekend (Reprise) 
Een voorstelling met koffers vol verhalen over de 
levensreizen van heel verschillende mensen. De verhalen 
gaan ook over jouw en mijn reis en die van de mensen die we 
missen. Herinneringen aan hen maken van deze voorstelling 
ook een soort Allerzielen. Met: Karin ten Cate (zang), Ellen 
Verburgt (piano), Lettie Oosterhof (verteller). 

Zondagmiddag 27 november  
Plaats: Vredeskerkje Bergen aan Zee 
Tijd: 16.00 uur 
Een gift aan de uitgang wordt zeer gewaardeerd. 
 

 
 
 
 

December 
 

Festival of lessons and carols 
‘Hark the herald angels sing’ 
Een sfeervolle en beroemde traditie uit de Anglicaanse kerk 
in Engeland. Kunnen wij die hier ook uitvoeren? Een stijlvol 
opstapje naar Kerst.  
Voor mensen die van Engelse carols houden; die mee willen 
zingen in een laagdrempelig projectkoor, die wel eens een 
goede dirigent wil meemaken en hun zangstem willen 
ontdekken.  
Een carolviering wordt uitgevoerd door zangers en voorlezers 
en de gewone luisteraars die ook samen zingen.  
Ellen Verburgt is professioneel dirigente en leidt diverse 
koren in Noord-Holland.  
Opgeven bij: Lettie Oosterhof 
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Data repetities:  
Zaterdag 26 november, 15.00 –17.00 uur 
Zaterdag 3 december, 15.00 uur –17.00 uur 
Vrijdag 9 december, 19.00 uur - 21.00 uur 
Plaats: Dorpskerk Schoorl 
 
Festival-viering: 11 december 
Plaats: Dorpskerk Schoorl 
Tijd: 10.00 uur 
 
We vragen een kleine bijdrage per repetitie voor onkosten 

 
 
 
 

Kerst Inn 

.  
 

Datum: 11 december 
Plaats: Dorpskerk Schoorl  
Tijd: vanaf 14.30 uur 
 

De Kerst Inn: net als ieder 
jaar geen commercie, 
maar samenzang met een 
solo op het monumentale 
orgel, koor Chantous, 
muziekvereniging De 
Vriendschap, een glas 
Glűhwein of warme 
chocola. 
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Kinderkerstviering 
Sinds enkele jaren komen er veel kinderen en (groot-
)ouders in het kerkje om het oude kerstverhaal te horen. 
Kerstmuziek, kaarsen en een boom in een echte kerk. 

 
Datum: 24 december 
Plaats: Witte Kerkje Groet 
Tijd: 17.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstnachtviering 
 

Datum: 24 december 
Plaats: Dorpskerk Schoorl 
Tijd: 21.00 uur 
 
 
Kerstochtendviering 
 

Datum: 25 december  
Plaats: Witte Kerkje Groet  
Tijd: 10.00 uur 
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Vooruitblik 2023 
29 januari Project: In balans blijven(2) Gottfried van Eck      
muzikaal verhaal www.wilde-eendproducties.nl  
7 april Project: In balans blijven (3) Wandeling met 
boswachter en dominee  
7 juni: Project: In balans blijven(4) Matthijs van Schouten  
15 februari, 8 maart, 22 maart Cursus en gesprek 
Over bijbelboek Leviticus: saai of actueel?  
Paasweek: Gewond leven. Gezond leven willen we allemaal 
maar is er ook te leven met wonden die niet helen?  
Midzomer-inn: feestje op de langste dag.  
Braderie: juli en augustus in Groet 
En…… 
 

 Foto’s in deze Zinnig en Zalig zijn van Ellen Bak  
 

Colofon 
Info over deze en andere activiteiten bij 
lettieoosterhof@gmail.com  /  0612144060 
www.kerkschoorl.nl 
 

Adressen: 
-Dorpskerk, Duinweg 5, 1871 AC Schoorl 
-Witte Kerkje, Kerkbrink 1, 1873 HH Groet 
-RK kerk, Heilige Joannes de Doper, Heereweg 171,  
 1871 EE Schoorl - www.parochieschoorl.nl 
-Buitencentrum Schoorlse Duinen, Oorsprongweg 1, 
 1871 HA Schoorl 
 www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-atuur/locaties/                       
 buitencentrum-schoorlse-duinen 
 
Van wie, voor wie? 
Van de Protestantse Gemeente. Voor wie het belangrijk vindt dat er 
plekken zijn waar aandacht is voor levensvragen, waar het stil mag 
zijn, waar je een kaarsje aan kunt steken, waar iets moois te beleven 
valt. Zinnig en Zalig noemen we dat met een knipoog.  
We nodigen je van harte uit om mee te doen.  
 

http://www.wilde-eendproducties.nl/
mailto:lettieoosterhof@gmail.com
http://www.kerkschoorl.nl/
http://www.parochieschoorl.nl/
http://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-atuur/locaties/

