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C O L O F O N 
DE DOORKIJK is het maandblad van de Protes-

tantse 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. Kopij graag 

digitaal aanleveren in een Word document. Fo-

to’s en beeldmateriaal  hoge resolutie apart als bij-

lage 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 op-

nemen met Bart Postma, tel. 374586 of naar 

kerkelijkbureau@dewittekerk.nl. COPYRIGHT 

Teksten en illustraties mogen niet gebruikt wor-

den 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 tele-

fonisch contact opnemen met Bart Postma, tel. 374586 of 

stuurt u een bericht naar kerkelijkbureau@dewittekerk.nl 

Kosten per jaar: € 10 binnen Noordwijker-

hout en € 25 buiten Noordwijkerhout.

A G E N D A 
07/01 / 10.00 UUR  BIJBELKRING
07/01 / 20.00 UUR 
KERKENRAADSVERGADERING 
08/01 GELOOFSGROEIGROEP
08/01 / 20.00 UUR LEESKRING
09/01 / 19.30 UUR  VERGADERING 
COLLEGE KERKRENTMEESTERS
29/01  / 10.00 UUR POËZIEGROEP
28/01 BEZORGEN DOORKIJK

BIDSTOND

IEDERE WOENSDAG 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 DE KERK NIET OPEN OP

 WOENSDAG EN ZATERDAG. WE STARTEN WEER OP 

ASWOENSDAG 6 MAART 2019.

06/01 ZONDAG 10.00 UUR 
>> Ds. E. Mandemaker
Kindernevendienst | Ans Uittenbogaard   
Oppasdienst | Marianka Guijt 
Koffiedienst | dhr. en mevr. Miedema   
1e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente
2e collecte | diaconie

13/01 ZONDAG 10.00 UUR 
>> Ds. E. Mandemaker
Oppasdienst | Claartje en Phebe Goedhart
Koffiedienst | C. Bouwmeester en S. van de Ploeg
1e collecte | verwarming
2e collecte | onderhoud orgel

20/01 ZONDAG 10.00 UUR 
>> Ds. E. Mandemaker
Kindernevendienst | Adeline Evelein        
Oppasdienst | Carola van Hunnik
Koffiedienst | dhr. en mevr. van Eeden
1e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente 
2e collecte | PKN, collecte oecumene

27/01 ZONDAG 10.00 UUR 
>> Ds. N.K. Mos uit Voorschoten
Kindernevendienst | Marianka Guijt  
Oppasdienst | Nicolene van Asten
Koffiedienst | B. van der Vlist en L. Passchier
1e collecte | PKN, jeugdwerk JOP
2e collecte | samenwerkingsraad: Alpha cursus

27/01 ZONDAG 16.00 UUR 
>> Oecumenische viering: 
‘Zorg goed voor de aarde’

KERKDIENSTEN

PUYCKENDAM WOENSDAG 10.00 U 
02/01  L. BELT
09/01  M. V.D. BERG
16/01  A. BEZEMER
23 /01  H. DE GROOT
30/01 

MUNNIKERWIJ DONDERDAG 10.00 U 
03/01  L. BELT
10/01  A. GOUMANS
17/01  A. GOUMANS
24 /01  A. GOUMANS
31/01  DS. E. MANDEMAKER

Zet alvast in uw 
agenda! 
8 FEBRUARI MAALTIJD VOOR ALLEENGAANDEN 
OM 18.00 UUR IN DE AANBOUW VAN DE WITTE 
KERK.
OPGEVEN VOOR DE MAALTIJD KAN TELEFONISCH 
BIJ ELLES VAN DER TANG 0252-375180.



DE TIJD. DE TIJD KRUIPT, DE TIJD 
VLIEGT. EN ZELFS ALS DE TIJD LIJKT 
STIL TE STAAN, DAN TIKT HIJ. 

Een warboel van tikken die 
werd geordend op het ritme 
van donker en licht. De jaren, 
de seizoenen, de maanden, 
de dagen, de uren, alles kreeg 
z’n tijd. Orde in een warboel 
van tikken. Het leven begon 
in een kringetje te draaien, de 
tijd deed z’n ronden. Een dans 
deinend op het tikken van de 
tijd… 

DE TIJD. SOMS ZOU JE HEM 
WILLEN STILZETTEN. SOMS ZELFS 

TERUGDRAAIEN. 

Maar ook kan de tijd je soms 
niet snel genoeg gaan, is het 
een donkere tijd en groeit met 
het uur het verlangen dat de 
tijd haar helende werking zal 
verrichten. En de tijd, die heeft 
er geen boodschap aan. De 

tijd tikt. En waar hij z’n tikken 
heeft laten horen, daar heet het 
oud, en waar hij z’n slag nog 
niet geslagen heeft, daar mag 

het nieuw heten. Maar wat is 
oud en wat is nieuw? Wat nu 
uit de tijd is, raakt vanzelf weer 
in de mode. En wat nu bij de 
tijd mag heten, wordt vanzelf 
gedateerd. Onze indeling in 
oud en nieuw lijkt de ultieme 
poging de tijd aan banden te 
leggen, orde te scheppen in de 
warboel van tikken. De tijd doet 
ons in een cirkeltje draaien. 
Een cirkelgang waar niets en 
niemand aan ontkomen kan. 
Opgaan, blinken en verzinken, 
dat maakt de cirkel rond. Een 
eeuwige kringloop, tenzij het 
kringetje doorbroken wordt. En 
dat laatste begint altijd bij het 
vertrouwen dat het leven geen 
cirkel is, maar een weg met een 
oorsprong en een bestemming. 
Een weg waar de tijd weliswaar 
tikt, het leven haar ronden 
doet, maar waar tegelijkertijd 
alles betrokken is op de dag 
waarop deze hele wereld uit 

de tijd wordt genomen en in 
een nieuw licht mag ontwaken. 
Een tijd van wederkomst en 
eeuwigheid. Een nieuwe tijd! 

En tot die tijd oefenen we ons 
in oud en nieuw, wetend dat 
het oude niet werkelijk oud is 
en het nieuwe niet wezenlijk 
nieuw. De tijd tikt. Maar boven 
het tikken van de tijd straalt 
de eeuwigheid. Een nieuwe 
werkelijkheid over een oude 
wereld. 
Ik wens u allen een gezegend 
nieuw jaar!

DS. ESMERALDA MANDEMAKER

UIT DE PASTORIE UIT DE KERKENRAAD

DE MAAND JANUARI, HET JAAR 2019, NIEUWE 
KANSEN om weer het goede te doen met elkaar 
en voor elkaar. 
Er is in de afgelopen maand veel gebeurd, 
zo’n maand staat vol van tradities. Herkenbare 
ijkpunten die elk jaar weer voorbijkomen. Maar 
ook,  mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. 
Om gemeente te zijn en om te zien naar elkaar. 
Intussen is het gewone leven weer begonnen. 
Dat betekent voor de kerkenraad ook weer 
de nodige voorbereidingen voor verschillende 
bijeenkomsten en gesprekken. Maar ook, even 
op adem komen en bezinnen op de dingen die 
komen gaan.

Bezinning is af en toe noodzakelijk, zo zijn 
we onder leiding van dominee Mandemaker 
ook binnen de kerkenraad begonnen met 
bezinningsmomenten. Niet alleen de “zakelijke” 
kant komt tijdens zo’n vergadering aan de orde, 
we spreken elkaar ook over de dingen die er toe 
doen. Hoe beleven we het kerk-zijn en wat zegt 
ons dat?
In de vergadering van december hebben we 
uitgebreid gesproken over het vieren van het 

Heilig Avondmaal. Begrijpen we nog wat we 
doen? Hoe ervaren we die maaltijd? Is het een 
Feestmaal? Vragen die helpen om na te denken 
over hoe we de Maaltijd van de Heer beleven. 
Een mooi gesprek, waarin we met elkaar 
gezocht hebben naar antwoorden. Of dat leidt 
naar nieuwe wegen en inzichten; de tijd zal het 
leren. 

Vanuit het consistorie (de vergaderingen 
van de ouderlingen) zijn nieuwe initiatieven 
besproken die in de komende tijd ook zichtbaar 
zullen worden. Er worden lectoren gezocht, 
gemeenteleden die schriftlezingen willen doen. 
Ook is er ruimte om heel af en toe een ander 
soort eredienst te organiseren. Plannen die nog 
in de kinderschoenen staan, maar wellicht tot 
iets moois kunnen leiden. In dit kalenderjaar zult 
u er vast meer over horen.
Ik hoop dat we met elkaar en voor elkaar een 
mooi jaar mogen maken en beleven. 
Heb en hou het goed.

MET VRIENDELIJKE GROET.
RINDERT VENEMA, VZ KERKENRAAD.

LEESKRING
Sinds jaren bestaat in onze 
gemeente een leeskring. Zij 
komt maandelijks bijeen om 
een boek te bespreken dat 
zich bevindt op het snijvlak 
van theologie en samenleving, 
ethiek en maatschappij. 
Ik begreep dat uiteenlopende 
titels reeds aan bod kwamen. 
Graag zet ik deze kring voort. 
8 januari komen wij voor het 
eerst bijeen om 20.00 uur in 
de Aanbouw van de Witte 
kerk. Over welk boek wij gaan 

bespreken, wordt nog druk 
gediscussieerd. Dat blijft dus 
nog even een verrassing. U 
bent van harte welkom om 
mee te doen!



er internationale en migrantenkerken, in totaal 
ruim 1200. Met de collecteopbrengst bevorderen 
we contacten tussen migrantenkerken 
onderling en met autochtone Nederlandse 
kerken, rusten we leiders van migrantenkerken 
toe en ondersteunen we migrantenkerken om 
meer zichtbaar te worden in de Nederlandse 
(kerkelijke) samenleving, media en politiek.

VAN DE DIACONIE

COLLECTE PROTESTANTSE KERK (OECUMENE) 20 JANUARI 2019. ZONDAG VOOR DE EENHEID: 
MIGRATIE VERBINDT KERKEN WERELDWIJD.

Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen 
en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die 
na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel 
geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al 
decennialang relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn 

WIJ FELICITEREN…….
>> Mevr. J. Bagmeijer-van de Zwart (Parallelweg 
19) hoopt op 6 januari haar 91e verjaardag te 
vieren.
>> Mevr. P.A.H. de Mooij (Schoolstraat 16) hoopt 
op 11 januari haar 80e verjaardag te vieren.
>>Op 21 januari hoopt mevr. L. Klinkenberg-
Brussee (Leeweg 19) haar 92e verjaardag te 
vieren. 
>>Mevr. J. van de Beek-ten Bruggencate 
(Colosseum 21) hoopt op 26 januari haar 80e 
verjaardag te vieren.

WIJ WENSEN ALLE JARIGEN EEN FIJNE DAG!

WEEK VAN GEBED: “ZORG GOED VOOR DE AARDE”
In het kader van de Week van Gebed voor 
de eenheid van de christenen organiseert 
de Samenwerkingsraad van Kerken 
Noordwijkerhout op zondag 27 januari a.s. een 
oecumenische viering.  De viering heeft als 
thema “Zorg goed voor de aarde” en heeft de 
vorm van een zogeheten “Thomasviering”. Dit 
laatste betekent o.m. dat op diverse manieren 
aandacht besteed gaat worden aan het thema. 
Zo kunt u tijdens de viering deelnemen aan de 
groep die door middel van creatief schrijven 
stil staat bij dit thema of de groep die dit doet 
door zang. Of u kunt kiezen voor het maken 
van een bloemstuk dan wel via gebed aandacht 
besteden aan het thema. Daarnaast zal in een 
groep het thema aan de orde komen in de uitleg 
van een Bijbeltekst.

DE SAMENWERKINGSRAAD HEET U OP 
27 JANUARI A.S. VANAF 16.00 UUR 

VAN HARTE WELKOM IN DE WITTE KERK.

GEEF AAN DE COLLECTE OF MAAK UW BIJDRAGE OVER OP NL42 
ABNA 0568318633, T.N.V. DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE 
ONDER VERMELDING VAN COLLECTE PROTESTANTSE KERK 

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

HARTELIJK DANK!

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

PRESENTEERT 

MAESTRO  

DE GRANDE FINALE 
 

12 JANUARI 2019, DE SCHELFT TE NOORDWIJKERHOUT 
 

DE TOEGANG IS GRATIS, OP VERTOON VAN EEN KAARTJE. 
KAARTEN ZIJN VANAF 17 DECEMBER AF TE HALEN BIJ BAKKERIJ POMPE (DE ZILK), 

MUSIC ALL IN (NOORDWIJK), BOEKHANDEL VAN DER MEER (NOORDWIJK),  
VVV (NOORDWIJKERHOUT) EN BOEKHANDEL WAGENAAR & VAN HALEM (NOORDWIJKERHOUT) 

 

WWW.HARPEDAVIDSNWH.NL 
f  WWW.FACEBOOK.NL/HARPEDAVIDSNWH 

ZATERDAG 
12 JAN 

2019 

AANVANG 19.30 UUR, ZAAL OPEN VANAF 18.45 UUR 
DE SCHELFT TE NOORDWIJKERHOUT 



www.bootnatuursteen.nl • www.memorieurnen.nl

Grafmonumenten & Urnen

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

Sinds 1902

VAN DE KERKRENTMEESTERS
COLLECTEN

1e collecte / €
14 okt.    Werelddiaconaat   71,69
21 okt. Kerkrentmeesters   111,77
28 okt. PKN Hervormingsdag   149,70
04 nov. Kerkrentmeesters   159,95
11 nov. Kerkrentmeesters  81,13

2e collecte 
14 okt. Alpha cursus      67,20
21 okt. Harpe Davids    133,06
28 okt. Kerkrentmeester   159,95
04 nov. Diaconie      73,20
11 nov. Diaconie      80,70
09 nov. Maaltijd alleengaanden   150,20

Giften
Van NN via de bank     5000,00
St. Vrienden van de Witte Kerk   3000,00
van NN via Ds. Mandemaker          500,00

KERKELIJKE STAND

GEEN BERICHTEN

BEGROTING 2019
De kerkenraad heeft in de vergadering van 10 
december j.l. de begroting voor 2019 vastgesteld. 
De begroting laat helaas een tekort zien. 
Maar we hopen dat we met elkaar dit tekort 
kunnen oplossen. Een verkort overzicht van de 
begroting 2019 is in deze Doorkijk opgenomen. 
Voor een volledig overzicht van de begroting 
kunt u terecht bij de penningmeester van het 
college van kerkrentmeesters. 

PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJKERHOUT 
EN DE ZILK BEGROTING 2019

BATEN

Totaal bijdragen en overige inkomsten  118.500

LASTEN
Lasten kerkelijke gebouwen   39.300
Pastoraat    72.650
Overige kosten    23.800
      -135.750
Fondsen en voorzieningen 
Toevoegingen voorzieningen   -9.000
Onttrekking voorziening   23.000
      14.000

Tekort      -3.250

ACTIE KERKBALANS 2019: GEEF VOOR JE KERK
De jaarlijkse actie Kerkbalans is van start 
gegaan. 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 financiële 

steun van haar leden. Doe mee aan Actie 
Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier 
ruimhartig in. Mocht u via de e-mail uw 
toezegging al hebben gegeven dan willen wij u 
daar hartelijk voor bedanken. Mocht u dit nog 
niet hebben gedaan, of hebben wij geen e-mail 
adres van u, dan zal in de week van 21 januari 
een vrijwilliger bij u aan de deur komen. 

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:

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

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  



Ontmoeting             
Een brok steen brak uit de rots,

duizend jaar geleden
en denderde naar beneden.

Dat was het begin van de reis
van hollen en stilstaan
van rollen en breken

van zwerven en blijven steken
verschoven onder sneeuw die smelt

gemetseld in wanden
verschopt door voeten

vertild door handen
versleept naar de rivier

die een weg is waar een steen langs 
reist

door water op sleeptouw genomen.
Hij slaapt op de oever

hij rolt in de stroom
tot hij bij de zee is gekomen.

Dan is hij klein en glad gesleten
door golven op het strand gesmeten.

Vanmorgen ben ik van huis gegaan
en tref hem tussen de schelpen aan,

die hier na duizend jaar is beland
verwarm ik in mijn hand.

Feize Pijlman

GEDICHT VAN 
DE MAAND

>>>>> PREDIKANT
Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman • Herenweg 3 
2211 CA T 347493 • @  predikant@dewittekerk.nl

>>>>> SCRIBA
@ scriba@dewittekerk.nl • Ria Ravensbergen
Leidsevaart 71 • 2211 VP • T 543434

>>>>> OUDERLINGEN 
@ ouderlingen@dewittekerk.nl
Bert Laros • Brittenhuis 103 • 2211VW • T 0651 966 180
Detta Miedema • De Duinsloot 5 • 2211 DP • T 376934
Joke Meerkerk • Pilarenlaan 85 • 2211 WS • T 0614 640 671
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, tel. 503239
Bertine van der Vlist, Victoriberg 115, 2211 DN, tel. 377659
Bert van Zoolingen, Tespellaan 3, 2211 VT, tel. 377559 
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
Hil Plug • Dorpstraat 38D • 2211 GD • 374931
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 • Dorpstraat 7 • 2211 GA Noordwijkerhout 

>>>>> ADMINISTRATEUR 
Willie van der Niet, Meander 44, 2211 LW, tel. 344120

>>>>> BEHEERDER BEGRAAFPLAATS
Bas van der Tang, Herenweg 88, 2211 CD, tel. 375180

>>>>> KOSTER EN VERHUUR KERK
Jan Passchier, Pilarenlaan 6j, 2211 NB, tel. 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
I www.vriendenvandewittekerk.nl @ vrienden@dewittekerk.nl

UIT DE GEMEENTE

Dit gedicht werd geschreven en 
voorgedragen door mevr. Coby 

Bouwmeester tijdens de 75+ middag in 
december2018:

Een uitnodiging voor de 75+ middag valt 
weer op de mat.

Wat hebben we vorig jaar een aangename 
middag gehad.

Een middag met veel ouderen in de Witte 
Kerk.

Daar maken we ons als gemeente sterk.
Wat is er nieuw aan deze ouderenmiddag?

Ik denk dat u haar al eerder zag.
Er is een hele sollicitatieprocedure aan 

voorafgegaan.
En het is u vast niet ontgaan

Esmeralda heeft in Noordwijkerhout haar 
intrede gedaan.

Een nieuwe dominee is in ons midden.
Ze was erg blij om in september in onze 

gemeente te beginnen.
Samen met haar man en drie zonen
is ze in onze pastorie komen wonen.

Het is voor een predikant een uitdagende 
baan.

Fijn dat Esmeralda er voor wil gaan.
Niet allen Esmeralda, maar als gemeente 

zijn we kerk.
En dat vraagt van ons dus ook wat werk.

In het verleden hebben wij vaak de 
gemeente actief met inzet gesteund.

Bijvoorbeeld als lid van de kerkenraad, 
bakgroep, koffiedienst, autodienst, 
schoonmaakgroep hebben we niet 

achterovergeleund.
We zijn dan ook blij met de mensen die 
een ambt in de kerkenraad bekleden.

En de nieuwe diakenen die zijn 
aangetreden.

In welke wereld willen wij wonen met onze 
broeders en zusters, dochters en zonen?
Vele mensen zijn op de vlucht voor hun 

leven.
Kunnen wij die nog iets geven?

Met kerst is de kerk met kerststerren 
versiert voor een goed doel.

En dat geeft ons een goed gevoel.
Delen is onze rijkdom voor mensen in 

nood.
Dat maakt de gemeente groot.

Laten we omzien naar de medemens.
Ook al wonen ze ver over de grens.

Een bejaardenhuis in Suriname heeft nood.
Hun dankbaarheid voor onze steun is 

groot.
Laten wij ons inzetten voor het 
kersterrenproject van dit jaar.
Want extra geld is nodig daar!

Laat je geloof in elkaar centraal staan.
En in Gods liefde en vreugde verder gaan.

Hartelijk bedankt voor de bloemen die ik 
vanuit de Witte Kerk mocht ontvangen.

Mevr. Brandhorst-van de Linden

Bedankt voor de kaart met de vele 
handtekeningen en niet te vergeten de 
mooie bos bloemen, vanwege mijn 85e 
verjaardag, die ons namens de diaconie 

werd bezorgd door mevr. Plug.
Dhr. vd Niet en mevr. vd Niet-vd Berg

Patrijsstraat 4

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 
Westerhout 1    2211 TV 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=
mailto:vrienden%40dewittekerk.nl?subject=


Vind de zorg
die u nodig heeft
in Noordwijkerhout

TOPAZ.NL

Als uw gezondheid achteruitgaat, wilt u misschien 
extra zorg. Maar ook blijven wonen en leven zoals u 
het graag heeft. Topaz maakt dat mogelijk. Hiervoor 
bieden we u in Noordwijkerhout de volgende 
mogelijkheden:

Ons aanbod in Noordwijkerhout/De Zilk

Wilt u precies weten wat Topaz voor u in 
Noordwijkerhout kan betekenen? Kijk op
topaz.nl of bel of mail ons Cliënt Service Bureau:
(071) 405 69 25, csb@topaz.nl

Wij zoeken vrijwilligers
Vrijwilliger worden voor bijvoorbeeld het 
tuktukvervoer of de servicebalie? Kijk voor meer 
informatie op werkenbijtopaz.nl/vrijwilligers 
of neem contact op met Marijke den Elzen, 
vrijwilligerscoördinator: (0252) 37 55 44 of
m.den.elzen-heemskerk@topaz.nl

• Volledig Pakket Thuis
• Tijdelijk verblijf
• Ontmoetingscentrum                      
•  Wonen met

(verpleeg)zorg
• Maaltijdservice

• (Inloop)activiteiten
• Uitjes
•  Cursussen en

workshops
• Kapsalon
• Restaurant

* 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


