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Kliederkerk op 26 januari
Vanaf 20 januari actie kerkbalans!

- De Pen: Detta Miedema
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C O L O F O N 
DE DOORKIJK is het maandblad van de Protestantse 

Gemeente te Noordwijkerhout en De Zilk  

REDACTIE Mw. M. van Loenhoud, mw. E. Peeters, mw. 

B. van der Vlist en mw. F. de Vries. 

ONTWERP & OPMAAK Kirsten Moerman, BLONDT.NL 

KOPIJ Uiterlijk de 14e van de maand inleveren

e-mail adres: doorkijk@dewittekerk.nl. Postadres: 

Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout Kopij graag 

zoveel mogelijk digitaal aanleveren in een Word docu-

ment. Foto’s en beeldmateriaal  hoge resolutie apart als 

bijlage mailen. De redactie behoudt zich het recht voor 

kopij in te korten, te wijzigen of te weigeren.

BEZORGING Voor vragen/opmerkingen over de 

bezorging van De Doorkijk kunt u contact opnemen 

met Bertine van de Vlist, tel. 377659 of naar 

kerkelijkbureau@dewittekerk.nl.

COPYRIGHT Teksten en illustraties mogen niet 

gebruikt worden zonder toestemming van de redactie. 

ABONNEMENT Wanneer u de Doorkijk niet elke 

maand thuis ontvangt en u stelt daar wel prijs op, dan 

kunt u telefonisch contact opnemen met Bertine van 

de Vlist, tel. 377659 of stuurt u een bericht naar 

kerkelijkbureau@dewittekerk.nl 

Kosten per jaar: € 10 binnen Noordwijkerhout en € 25 buiten 

Noordwijkerhout.

A G E N D A 
7/01/19.45 UUR 
GELOOFSGROEIGROEP
13/01/20.00 UUR (KERN)
KERKENRAAD 
14/01/20.00 UUR LEESKRING
15/01/10.00 UUR POËZIEKRING
26/01 KLIEDERKERK
27/01 BEZORGEN DOORKIJK
28/01/19.45 UUR 
GELOOFSGROEIGROEP
12/03 
BEZOEKMEDEWERKERSAVOND

BIDSTOND
IEDERE DONDERDAG OM 19.30 UUR IS ER BIDSTOND IN DE 
AANBOUW VAN DE KERK.
GEEFT U VOORAL DOOR, WANNEER U GEBED WILT VOOR EEN 
BEPAALDE SITUATIE, VOOR UZELF OF VOOR EEN ANDER. 
DIT KUNT U DOEN BIJ DE OUDERLINGEN DETTA MIEDEMA 
(06-14282453) OF BERT LAROS (06-51966180).

OPEN KERK
IN DE WINTERMAANDEN IS ER GEEN OPEN KERK.

K ERK DIENSTEN
M u n n e k e w e i j
 
DONDERDAG 19.00 UUR    
  
2 JANUARI | PASTOOR M. STRAATHOF
9 JANUARI | PASTOOR M. STRAATHOF
16 JANUARI | PASTOR J. LAMBERTS
23 JANUARI | DS. E. MANDEMAKER
30 JANUARI | DHR. R. BOUWMEESTER

05/01 ZONDAG 10.00 uur 
>> Ds. E. Mandemaker
Kindernevendienst |Ans Uittenbogaard  
Oppasdienst | Claartje en Phebe Goedhart
Koffiedienst | A. Venema en S. van der Ploeg
1e collecte | eindejaarscollecte
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente

12/01 ZONDAG 10.00 uur 
>> Ds. E. Mandemaker
Kindernevendienst | Marianka Guijt   
Oppasdienst | Carola van Hunnik
Koffiedienst | dhr. en mevr. Van Eeden
1e collecte | diaconie: bloemengroet
2e collecte | onderhoud orgel

19/01 ZONDAG 10.00 uur 
>> Ds. E. Mandemaker
Kindernevendienst | Marijke Vrieling 
Oppasdienst | Adeline en Lotje
Koffiedienst | B. van der Vlist en L. Passchier
1e collecte | PKN, missionair
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente

26/01 ZONDAG 10.00 UUR 
>> Ds. E. Mandemaker
Bediening Heilig Avondmaal
Kindernevendienst | Ans Uittenbogaard  
Oppasdienst |geen oppas 
Koffiedienst | dhr. en mevr. Venema
1e collecte | PKN, jeugdwerk JOP
2e collecte | diaconie, voedselbank

KERKDIENSTEN

Noteer alvast de datum 
in uw agenda. Op 

vrijdag 14 februari is er 
weer een alleengaande 
maaltijd. In de Doorkijk 
van februari volgt meer!
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TERWIJL IK AAN DE KAMERTAFEL ZIT NA TE DENKEN 
OVER EEN STUKJE VOOR HET KERKBLAD, TREKT EEN 
MOOIE KOOLMEES IN DE TUIN MIJN AANDACHT. 
Ik weet niet wíe z’n idee het was om de 
pastorie te voorzien van een grote schuifpui, 
maar ik ben diegene er nog elke dag dankbaar 
voor! Vliegend van tak naar tak scharrelt de 
koolmees door onze tuin op zoek naar voedsel. 
Een schitterende verschijning is hij: zwart 
petje, witte wangen, groene jas, gele buik en 
een mooie zwarte stropdas. Terwijl ik naar 
het meesje zit te kijken, voel ik enige jaloezie 
over me komen. Want wat is dat voor een 
voorrecht dat je mag gaan van tak naar tak en 
geen moment bezig bent met waar je over tien 

minuten zult zijn. De koolmees heeft daarmee 
iets benijdenswaardigs. Hij kent geen zorgen, 
tobt niet, denkt niet vooruit, heeft geen last van 
stemmingswisselingen rond de jaarwisseling 
en maakt zich zelfs niet druk over een column 
voor het kerkblad, terwijl hij er de hoofdrol in 
speelt. Om aan alle jaloezie wat tegenwicht te 
bieden probeer ik te bedenken waarom hij mij 
zou kunnen benijden. Misschien om mijn mooi 
verlichte kerstboom, terwijl hij zijn avonden 
en nachten slijt in een donkere nestkast. 
Misschien om mijn hoop en verwachting, terwijl 
hij alleen in het nú leeft. Misschien omdat ik 
dankbaarheid en verwondering kan voelen, kan 
genieten en vrolijk zijn, terwijl zijn leven slechts 

bestaat uit vreten, slapen, paren en nageslacht 
grootbrengen. Wonderlijk, allebei geschapen 
om te leven en toch zulke vreemden voor elkaar. 
Wat zal hij zich straks weer rot schrikken in 
zijn donkere kast, als rond middernacht een 
nieuwe tijd wordt ingeluid. Weet hij veel waar 
al die herrie goed voor is. Hij moet een paar uur 
later gewoon weer uit de veren om z’n maaltje 
bij elkaar te scharrelen. Elke dag hetzelfde 
liedje, geen weet van feest of gezelligheid, 
geen onderscheid tussen wat oud en nieuw 
mag heten. Ik voel enige beklemming in me 
opkomen. Die eentonigheid, slechts de prikkel 
tot overleven die de dagen vult. De koolmees 
in onze tuin is inmiddels boven in een struik 

gaan zitten. Hij kijkt me aan. Twee schepsels 
oog in oog met elkaar. Ik houd van hém en hij 
van mijn vetbollen. Ik voel me gelukkig met zijn 
aanwezigheid, en hij… Hij vliegt naar de pinda’s. 
En vergis ik me, of zie ik hem nu toch even 
genieten?

DS. ESMERALDA MANDEMAKER

UIT DE PASTORIE LEESKRING. “The four horsemen”
Op 7 jan is er een nieuwe lees-
kring. Ditmaal lezen wij het boek 
‘The four horsemen: het gesprek 
dat een atheïstische revolutie ont-
ketende’ van de vier grote denkers 
op het gebied van de doordenking 
van het atheïsme R. Dawkins, Chr. 
Hitchens, D. Dennett en S. Harris.
Zij hebben allen vernietigende 
kritieken geschreven op het fe-
nomeen religie en staan dan ook 
wel bekend als de ‘vier ruiters uit 
de Openbaring naar Johannes.’ 
Zij hebben elkaar slechts een-

maal in levenden lijve ontmoet 
en die ontmoeting resulteerde in 
een epische discussie over religie, 
cultuurkritiek, spiritualiteit en een 
ethisch verantwoord leven. In ‘The 
four horsemen’ wordt van deze 
discussie verslag gedaan. 
Waarin raakt hun visie de visie van 
de kerk? Hoe wordt tegen geloof 
aangekeken en heeft het atheïsme 
ons iets te leren? Wie het aandurft 
zich door dit boek te laten bevra-
gen is van harte welkom om 20.00 
uur in de Witte Kerk!

VIERING MAALTIJD VAN DE HEER
Al een tijd is de kerkenraad op zoek naar een 
manier van vieren van de Maaltijd van de Heer 
die aansluit bij vragen en opmerkingen van-
uit de gemeente en de ambtsdragers. Zo is er 
weer eens met een kritische blik gekeken naar 
de liturgische teksten die gebruikt worden en 
tevens naar de vorm. Vanuit de gemeente was 
er een heldere roep om de kringviering vast te 
houden. De kerkenraad wil daaraan van harte 
gehoor geven. Om nog meer uitdrukking te ge-
ven aan de verbondenheid met elkaar, zal van-
af januari de kring door de hele kerk gevormd 
worden. Ook de avondmaalstafel zal meer naar 
voren worden geplaatst zodat ambtsdragers en 
gemeente daadwerkelijk met elkaar in de kring 
staan.
Voor mensen die slecht(er) ter been zijn en niet 
de hele tijd in de kring kunnen staan, zal gele-
genheid zijn om op de voorste rij plaats te ne-
men.
Daarnaast zal gehoor gegeven worden aan de 
roep van diverse gemeenteleden om bij het 
ronddelen van druivensap gebruik te maken van 
aparte bekertjes. Steeds meer mensen laten 
om uiteenlopende redenen de beker aan zich 
voorbijgaan en de kerkenraad wil hen daarin 
tegemoetkomen.
De kerkenraad hoopt met deze aanpassingen 
in de toekomst op een mooie, gezegende 

manier de Maaltijd met elkaar te kunnen vieren 
en beleven!

CATECHISATIE 20 JANUARI 19.00 UUR
Op maandag 20 januari is er een nieuwe cate-
chese voor iedereen in de leeftijd tussen 12 en 
17 jaar. We hebben met elkaar gesproken over 
hoe je de bijbel lezen moet. Ook hebben we 
gekeken naar bijbelteksten die iets te zeggen 
hebben over vrouwen in de bijbel. Hoe lastig het 
is om 2000 jaar oude teksten te vertalen naar 
ons leven nu, werd maar al te duidelijk. Dat de 
bijbel revolutionairder en tegendraadser is dan 
we vaak denken, laat ik jullie op 20 januari zien. 
Drie powervrouwen komen aan het woord. We 
gaan op zoek hoe God die tegendraadsheid van 
hen gebruikt om Zijn weg met ons te gaan!

DOOP TEIKE EVELEIN
Op zondag 19 januari hopen wij Teike Evelein, 
zoon van Klaas en Adeline en broertje van Ole, 
Charlotte en Octaaf ten doop te houden. Een 
feestelijke gebeurtenis waar we samen met de 
familie naar uitkijken. Wij wensen Teike van har-
te Gods zegen toe op zijn levensweg.



6 7

UIT DE KERKENRAAD
Vrijwilligerswerk binnen de kerk kent minder 
drukke en héél drukke tijden. Zo tegen het 
einde van het jaar zijn er voor de colleges weer 
behoorlijk wat werkzaamheden te verzetten. 
Terwijl ik dit schrijf zijn de ambtsdragers druk 
doende om nog veel activiteiten te organiseren. 
En terwijl u dit leest zijn al veel activiteiten 
achter de rug. We hopen dat u er van genoten 
heeft; nu wordt er nog hard gewerkt.
De diaconie is bezig met de voorbereidingen 
van de snertavond en de lichtjesavond (u 
ben natuurlijk allemaal ook geweest….) en de  
kerststerrenactie (en u heeft natuurlijk ook 
meegedaan…). Achter de schermen wordt veel 
werk verzet. 
Ook de kerkrentmeesters zijn druk. De actie 
kerkbalans staat weer voor de deur en ook het 
onderhoud van het gebouw vraagt weer de 
nodige aandacht. Onze mooie witte muren zijn 
weer ernstig aan onderhoud toe en het blijkt 
een ware speurtocht naar de juiste behandeling 
en oplossing te zijn.
Onlangs liet Frank Borsboom weten dat 
hij, omdat zijn agenda steeds voller raakt, 
de keuze moest maken om te stoppen als 
organist. Gelukkig hebben we een oplossing 
aangedragen gekregen. De heer Bas van 
Beek uit Lisse zal enkele speelbeurten kunnen 
overnemen. Dat maakt het gelukkig al weer een 
stuk gemakkelijker om het organistenrooster 
rond te krijgen.
Ouderlingen en predikant zijn druk doende met 
de pastorale zorg. In deze tijd van het jaar vraagt 
dat ook de nodige aandacht. Het is niet overal 
zomaar kerst. Omzien naar elkaar en zorg voor 
de ander is juist in deze dagen een belangrijke 
opdracht. Ook de diensten van de komende 
periode beloven dit jaar weer iets bijzonders te 
worden.
In de laatste vergadering van 2019 (9 december 
jl) verwelkomden we Ans Korver als scriba; we 
zijn blij dat ze deze taak wil oppakken en hopen 
op een goede samenwerking. Detta Miedema 
heeft weer voor vier jaar bijgetekend en we zijn 
daar dankbaar voor. Tijdens die vergadering 

spraken we ook over het initiatief “Wijdekerk”. 
www.wijdekerk.nl
Via deze website sluiten we ons aan bij die kerken 
die mensen vanuit de LHBT+ gemeenschap, 
mensen met een andere geaardheid, van harte 
welkom heten. Daarmee drukken we uit dat wij, 
als broeders en zusters geen onderscheid willen 
maken. Als kerkenraad spreken we nadrukkelijk 
uit dat we vinden dat alle mensen zichzelf 
moeten kunnen zijn binnen onze kerk. We willen 
dit doen vanuit de liefde van Jezus Christus. We 
willen daar transparant in zijn en registreren 
ons daarom via de genoemde website, zodat 
duidelijk is wat ons beleid is. Nieuwsgierig? 
Neem eens een kijkje op de website.
Als u dit leest is de jaarwisseling wellicht al 
voorbij; we hopen dat u goede dagen hebt gehad 
en gezond het nieuwe jaar bent begonnen. 
Laten we van 2020 een liefdevol jaar maken 
waarin omzien  naar elkaar de gewoonste zaak 
van de wereld is…

Met groet

RINDERT VENEMA, VZ.

VAN DE DIACONIE

COLLECTE BLOEMENGROET 12 JANUARI 2020
Wekelijks staan er 2 boeketten met mooie 
bloemen voor in de kerk.
Deze bloemen zijn voor personen bestemd die 
iets te vieren hebben, ziek zijn of ter bemoedi-
ging.
De bezoekmedewerkers nemen vaak ook een 
plantje of bloemetje mee bij hun bezoek.
De collecte is bestemd voor de kosten die ge-
maakt worden om de bloemen aan te schaffen.
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over 
op NL42 ABNA 0568318633, t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente onder vermelding van 
Bloemengroet.

HELPT U MEE OM DEZE COLLECTE TOT EEN 
SUCCES TE MAKEN?
HARTELIJK DANK!

WIJ FELICITEREN
Op Leeuwerikstraat 18 woont mevr. Frank. Zij 
hoopt 80 jaar te worden. Voor haar is deze dag 
op 7 januari.

Dhr. en mevr. van Loenhoud-de Wolf hopen 
op 18 januari hun 40-jarig huwelijksjubileum te 
vieren. Zij wonen op Pioen 16.
OP Poldermolen 34 wonen dhr. en mevr. Ro-
zendaal-van Dijk.
Op 22 januari hopen zij hun 50-jarig huwe-
lijksfeest te vieren.
Op 24 januari hopen dhr. en mevr. Duijvenvoor-
de-Kaptein hun 40-jarig huwelijksjubileum te 
vieren. Zij wonen op Victoriberg 87.    

Wij wensen mevr. Frank en de jubilerende 
echtparen een fijne dag.

UIT DE GEMEENTE 
HARTELIJK BEDANKT VOOR DE MOOIE BLOEMEN DIE WE GEKREGEN HEBBEN VOOR ONS 25 JARIG HUWELIJK. 
ZE WAREN PRACHTIG.
VRIENDELIJKE GROETEN.
SJAAK EN MIRANDA VAN DEN BURG

HART VERWARMEND TOEN IK DE BLOEMENGROET KREEG. WAT FIJN DAT DE GEMEENTE ZO MEE LEEFT. 
HET VOELT WARM, LIEFDEVOL, HET GEEFT JE KRACHT.
DANK DAARVOOR.
ADRI VERHART

HARTELIJK DANK VOOR DE VERJAARDAGSKAART + MEVR. LAROS VOOR HAAR BEZOEK + PLANT.
A. V.D. NIET
PATRIJSSTRAAT 4.

BEDANKT VOOR DE MOOIE BLOEMEN.
MEVR. C.M. BRANDHORST-V.D. LINDEN

BEDANKT VOOR DE MOOIE BLOEMEN.
MEVR. C.M. BRANDHORST-V.D. LINDEN
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www.bootnatuursteen.nl • www.memorieurnen.nl

Grafmonumenten & Urnen

Meer en Duin 21-23 • Lisse • T: (0252) 413 308

Sinds 1902

OPENINGSTIJDEN 
Maandag t/m donderdag 8.00-18.00 uur
Vrijdag 8.00-21.00 uur (koopavond)
Zaterdag 8.30-17.00 uur

Gieterij 19, 2211 WC Noordwijkerhout 
Bedrijvenpark Gravendam

t 0252 373623 | contact@baderbv.nl
www.baderbv.nl

   

Hoofdstraat 143 | 2171 BA Sassenheim
Telefoon: 0252 - 22 05 40 | E-mail: info@acc-delange.nl

www.acc-delange.nl

Buitengewoon betrokken!  
Omdat wij de lijnen kort houden en staan  
voor een actieve, daadkrachtige aanpak. 

  Personeelszaken en salarisadministratie

  Verzorging van de boekhouding  van A tot Z

  Fiscaal advies

  Estate planning

  Bedrijfsadvisering 

Gratis bedrijfsverkenning en eerste adviesgesprek.
Neem contact met ons op:

H e t  U i t v a a r t h u y s
Anneke Beunder & Joost Beunder

hetuitvaar thuys.net

dag en nacht bereikbaar
0 2 5 2  - 37 69 42
06 - 19 27 98 21

Rouwkamers Noordwijkerhout 
Dorpsstraat & St. Victor

Herenweg 22 - 2211 CD  Noordwijkerhout - Telefoon (0252) 37 65 47 - Fax (0252) 37 69 30
notaris@vanloenhoud.nl - www.notarisvanloenhoud.nl

NL
CREATIEF COMMUNICATIECONCEPT | LOGO 
VISUAL IDENTITY | WEBDESIGN |  RECLAME

WEBDESIGN |  ONLINE MARKETING SPECIALIST 
EMAIL MARKETING | SEO | DOMEIN & HOSTING  

Zeestraat 77 
2211xc Noordwijkerhout

0252 373 340

loodgietersbedrijf 
V.O.F. Seijsener VAN DE KERKRENTMEESTERS

BEGROTING 2020
De kerkenraad heeft in de vergadering van 9 
december j.l. de begroting voor 2020 vastge-
steld. 
De begroting laat helaas een tekort zien van 
€6.100,00. Maar we hopen dat we met elkaar 
dit tekort kunnen oplossen. Voor een overzicht 
van de begroting kunt u terecht bij de penning-
meester van het college van kerkrentmeesters. 

ACTIE KERKBALANS 2020: GEEF VOOR JE KERK
De jaarlijkse actie Kerkbalans is van start ge-
gaan. Het thema is dit jaar ‘Geef voor je kerk’. 
Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van 
het land is? Overal vragen plaatselijke kerken 
aan hun leden om een financiële bijdrage over 
te maken. 
De kerk kan alleen bestaan dankzij de finan-
ciële steun van haar leden. Doe mee aan Ac-
tie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier 
ruimhartig in. In de week van 20 januari zal een 
vrijwilliger bij u aan de deur komen. 
Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedan-
ken voor uw bijdrage!

COLLECTEN
1e collecte     €
13 okt. Werelddiaconaat     92,10
20 okt. Ouderen pastoraat     91,40
27 okt. Kerkrentmeesters     70,28
03 nov. Najaarszending     83,00
10 nov. Kerkrentmeesters     75,00
  
2e collecte      € 
13 okt. Kerkrentmeesters                 86,22
20 okt. Kerkrentmeesters                   96,75
27 okt. Harpe Davids                         75,45
03 nov. Kerkrentmeesters                  93,85
10 nov. Diaconie Avondmaal               83,80

Giften:      € 
van NN voor de Kerk         3.000,00
St. Vrienden van de Witte Kerk       3.000,00
2 x € 50,00 van NN voor de vrijwilligers   
               100,00
 Van NN voor 75+ middag    10,00

GOED VOORNEMEN IN 2020? 

DOE MEE MET DE ALPHA PRAYER COURSE!

ZIE VOOR MEER INFORMATIE IN DE DOORKIJK VAN DE-

CEMBER, OP DE WEBSITE VAN DE WITTE KERK OF VRAAG 

REINDER VALKEMA; ALPHACURSUS@DEWITTEKERK.NL, 

TELEFOON: 0252-375065.
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Waar en wanneer ben je geboren?
Op Kerst, 26 -12-1951 in Hasselt. Vanaf 3 jaar 
woonde ik in Friesland.

Hoe lang woon je in Noordwijkerhout en 
voel je je een Noordwijkerhouter?
We wonen hier sinds 1984. Natuurlijk zal ik 
nooit een échte Noordwijkerhouter worden, 
maar ik voel me hier zeker thuis! 

Wat zijn je werkzaamheden, hobby’s of be-
zigheden?
Ik heb jaren in het onderwijs gewerkt, vooral 
met kleuters, o.a. in Voorhout en Lisse.
In 2008 ben ik gestart met Kleurmij en geef 
ik met veel plezier mensen advies over welke 
kleuren het beste bij de eigen huid-, oog- en 
haarkleur staan en welke stijl het beste bij hen 
past.
Sport vind ik leuk en creatief bezig zijn. 
Al heel lang zit ik bij een gesprekskring. Boei-
end en leerzaam om samen met anderen op te 
trekken, vooral op gebied van geloof en spiritu-
aliteit. In 1984 werden we lid van een Oecume-
nische Kring en nu doe ik mee in de geloofs-
groeigroep.

Waarom ben je lid van de Protestantse 
Kerk?
Kerkelijk waren we eerst Gereformeerd en 
deden mee met de gezamenlijke diensten hier 
in de Witte Kerk. Al gauw maakte ik deel uit 
van een Wijkteam in Noordwijk, waar Noord-

wijkerhout onder viel en deed hier bezoekwerk 
en kwam regelmatig op de Hervormde Kerken-
raadsvergaderingen en werd lid van de Sa-
menwerkingsraad. Toen de PKN in 2004 kwam, 
zijn we meteen lid geworden. Oecumene is be-
langrijk voor mij, daar waar de naam van Jezus 
beleden wordt, daar wil ik graag zijn!
Zo probeer ik ook hier mijn steentje bij te 
dragen, in de Witte Kerk: lid zijn van de Ker-
kenraad, Geloofsgroeigroep, Gebedskring en 
Alpha, maar ook verderop, in Lisse, waar we 
meedoen met HealingRooms Bollenstreek.
God geeft ons heel veel en wij mogen uitdelen! 
Zo fijn om dat samen te doen met anderen, die 
ons weer inspireren.

Wat vind jij bijzonder aan de Witte Kerk?
Dat hier zo lang al mensen samenkomen om 
Gods naam groot te maken, Zijn Heil elkaar 
aan te zeggen, hier hun blijdschap en verdriet 
delen en samen bidden en strijden voor een 
rechtvaardige wereld. Ik hoop en bid dat het 
een plek mag zijn waar ook jij ervaart dat je 
mag komen zoals je bent, dat je je opgenomen 
voelt in deze gemeenschap, dat je hier mag 
schuilen met verdriet en pijn, dat we elkaar hier 
vergeven en zegenen en zo elkaar laten weten 
dat we allemaal Gods zeer Geliefde Kinderen 
zijn!

DE  PEN is voor Detta Miedema >>>>> PREDIKANT
Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman • Herenweg 3 
2211 CA T 347493 • predikant@dewittekerk.nl

>>>>> SCRIBA
scriba@dewittekerk.nl 
Ans Korver, Breeland 70a, 2191XC de Zilk, tel. 520631

>>>>> OUDERLINGEN 
ouderlingen@dewittekerk.nl
Bert Laros • Brittenhuis 103 • 2211VW • T 0651 966 180
Detta Miedema • De Duinsloot 5 • 2211 DP • T 376934
Joke Meerkerk • Schulpweg 11 • 2211 XL •  T 06-14640671
Rindert Venema (voorzitter kerkenraad)
Circus 3 • 2211 LT • T 370288
Jan Wassenaar • St. Antoniushof 5 • 2211 CP • T 373514 
 
>>>>> (OUDERLING) KERKRENTMEESTERS
kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
Leon Guijt • Geverstraat 1 • 2211 HK • T 503239
Bertine van der Vlist • Victoriberg 115 • 2211 DN • T 377659
NL66RABO0346903750 t.n.v. college van kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en De Zilk

>>>>> DIAKENEN
diakenen@dewittekerk.nl
Lida Klinkenberg • Leeweg 19 • 2211 XZ • T 372868
Elles van de Tang • Herenweg 88 • 2211 CD • T 375180
Annelies Venema • Circus 3 • 2211 LT • T 370288
Gerrit Goedhart • Salvatorhof 13 • 2211 SP • 344936
NL42ABNA0568318633 t.n.v. diaconie Protestantse 
Gemeente te Noordwijkerhout en De Zilk

>>>>> ADRES
Kerk • Dorpsstraat 7 • 2211 GA Noordwijkerhout 

>>>>> ADMINISTRATEUR 
penningmeester@dewittekerk.nl
Willie van der Niet • Meander 44 • 2211 LW • T 344120
Bert van Zoolingen • Julianaplein 19, 2211 CH • T 06-53584455

>>>>> BEHEERDER BEGRAAFPLAATS
begraafplaats@dewittekerk.nl 
Bas van der Tang • Herenweg 88 • 2211 CD • T 375180

>>>>> KOSTER EN VERHUUR KERK
koster@dewittekerk.nl
Jan Passchier • Pilarenlaan 6j • 2211 NB • T 375107 of 0623 121791

>>>>> ZIEKENHUIS(OPNAME)
Het wordt op prijs gesteld als u de kerkelijke gemeente op de 
hoogte stelt van zieken in uw omgeving, omdat ze anders 
‘vergeten’ kunnen worden. Vanuit ziekenhuizen worden geen 
namen van patiënten doorgegeven. Daarom aan u het verzoek 
aan de scriba of ouderling te laten weten  wanneer iemand uit 
uw omgeving in het ziekenhuis ligt.

 >>>>> COLLECTEBONNEN
Te bestellen door een bedrag over te maken op 
NL66RABO0346903750 t.n.v. college van kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en De Zilk.
Er zijn bonnen verkrijgbaar van € 0,75 en € 1,00. 

>>>>> LEDENADMINISTRATIE
Leden van de Protestantse Gemeente Noordwijkerhout en 
De Zilk wordt verzocht mutaties (geboorte, overlijden, 
huwelijk, verhuizing, e-mail adres wijziging etc.) door te geven.
U kunt dat doen door een bericht te sturen aan het kerkelijk 
bureau: B. van der Vlist • kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

>>>>> BEZOEK ONZE WEBSITE
www.dewittekerk.nl

>>>>> DE STICHTING VRIENDEN VAN DE WITTE KERK
www.vriendenvandewittekerk.nl 
Email info@devriendenvandewittekerk.nl 

Hengelsport en dierenspeciaalzaak 

W. van der Niet     Dorpsstraat 46      
2211 GD Noordwijkerhout      0252-372551 
 www.wvanderniet.nl 
Dealer van: Abu Garcia, Albatros, Berkley, Fox, JRC, Korda,                                        
Mitchell,  Penn, Shakespeare, Spro. 
Aassoorten: Maden, Wormen, Casters 
 Zeeaas: Zagers, Zeepieren (op bestelling)  en Mesheften                                                  
Ook voor al uw dierenbenodigdheden kunt u bij ons terecht. 

Bureau voor Bouwkundig Advies & Bouwmanagement Bezemer 
___________________________________________________________________________
ing. G.J.A. Bezemer 
Abeelenpark 35 2211 ZH Noordwijkerhout
tel.: 0252-376829          Email: bezemergja@hetnet.nl 

06-45380708
Voor al uw bouwkundige onderhoudsadviezen, begeleiding van bouwprojecten 
van bouwaanvraag tot en met oplevering voor zowel woningbouw, utiliteitsbouw en kassenbouw. 

mailto:ouderlingen%40dewittekerk.nl?subject=
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* begraven 
* cremeren
* rouwtransporten door binnen- en buitenland
* opbaring in eigen rouwkamers 
* eigen parkeerterrein 
* dag en nacht bereikbaar

Jacoba van Beierenlaan 4
2171 CM Sassenheim

tel. 0252 -211843
uitvaartverzorging@vliem.nl

www.uitvaartverzorgingvliem.nl

               BEGELEIDING VOOR KINDEREN  
                     met lees- en spellingproblemen 
                                                  
Voor wie?    Door wie? 
Kinderen van de basisschool   Coriene Arends 
 
Waar?         Opleiding 
Bij U aan huis   Pabo & Kindercoach 
     
  
Ik maak hierbij gebruik van het handboek “Overwin dyslexie!” 
 
Meer info.   06-57646068 of  0252-377811 
 

 Lezen is dromen 
         met je  ogen  open
Boekhandel 
Wagenaar & van Halem  
Havenstraat 10
2211 EH Noordwijkerhout 
0252 - 37 46 25
wagenaarvanhalem.nl

• Volledig Pakket Thuis
• Wonen met

(verpleeghuis)zorg
• Tijdelijk verblijf
• Ontmoetingscentrum

Blijf wonen en leven 
zoals u het gewend bent. 
Topaz Munnekeweij levert 
de zorg die u nodig heeft.

Wilt u meer informatie? 
Kijk op topaz.nl of bel of mail ons: 
(071) 405 69 25, csb@topaz.nl

• Tuktuk vervoer voor inwoners 
met mobiliteitsbeperking

• Behandelpraktijk voor ouderen
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