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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. Kopij graag 

digitaal aanleveren in een Word document. 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 Bart Postma, tel. 374586 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 Bart Postma, 

tel. 374586 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 
4/03 / 20.00 UUR 
CONSISTORIEVERGADERING
8/03/ 10.30 UUR GESPREKSGROEP 
MUNNEKEWEIJ 
11 /03 /20.00 UUR 
KERKENRAADSVERGADERING 
12/03/ 20.00 UUR LEESKRING
12/03 GELOOFSGROEIGROEP
13/03 / 19.30 UUR VERGADERING 
COLLEGE KERKRENTMEESTERS
20/03 / 10.00 UUR POËZIEKRING
28/03 / 20.00 UUR 
DIACONIEVERGADERING
1 APRIL 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
DE WITTE KERK IS IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG VAN 11.00 
-12.00 UUR OPEN ALS STILTECENTRUM. IEDEREEN DIE EEN 
MOMENT VAN STILTE ZOEKT OF ZOMAAR EVEN WIL BINNENLOPEN 
IS WELKOM.

K ERK DIENSTEN
M u n n e k e w e i j
 
DONDERDAG 19.00 UUR    
  
7 MAART | L. BELT
14 MAART | A. GOUMANS
21 MAART | A. GOUMANS
28 MAART | DS. E. MANDEMAKER
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03/3 ZONDAG 10.00 UUR 
>> ds. N.K. Mos uit Voorschoten
Kindernevendienst | Marianka Guijt   
Oppasdienst | geen oppasdienst
Koffiedienst | E. Voshart en D. Postma   
1e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente
2e collecte | Harpe Davids

10/3 ZONDAG 10.00 UUR 
>> Ds. E. Mandemaker
Kindernevendienst | Marijke Vrieling
Oppasdienst | Carola van Hunnik
Koffiedienst | dhr. en mevr. van der Tang
1e collecte | kerk in actie: voorjaarszending
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente

17/3 ZONDAG 10.00 UUR 
>> Ds. E. Mandemaker
Kindernevendienst | Esther den Haas
Oppasdienst | Claartje en Phebe Goedhart
Koffiedienst | C. van der Sleet en H. Plug
1e collecte | kerk in actie: binnenlands 
diaconaat
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente

20/3 WOENSDAG 19.30 UUR
>> Ds. E. Mandemaker
Vesper 40 dagen tijd
collecte | kosten

24/3 ZONDAG 10.00 UUR 
>> ds. A. van Houwelingen uit Noordwijk
Kindernevendienst | Ans Uittenbogaard
Oppasdienst | Nicolene van Asten
Koffiedienst | dhr. en mevr. Miedema
1e collecte | kerk in actie: kinderen in de knel
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente

27/3 WOENSDAG 19.30 UUR
>> Ds. E. Mandemaker
Vesper 40 dagen tijd
collecte | kosten

31/3 ZONDAG 10.00 UUR 
>> ds. J. Leeffers uit Weert 
kindernevendienst | Marianka Guijt
Oppasdienst | geen oppasdienst
Koffiedienst | C. Bouwmeester en S. van de 
Ploeg
1e collecte | PKN, missionair werk
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente

KERKDIENSTEN

Wereldwinkel Noordwijkerhout 
2211 GD Dorpsstraat 44 

Noordwijkerhout 

Openingstijden 
maandag 13.00-17.00 uur 

dinsdag t/m zaterdag 9.30-17.00 uur 

www.noordwijkerhout.wereldwinkels.nl 
e-mail: wereldwinkel.nwh@kpnmail.nl 

tel. winkel: 0252-377010 
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ALTIJD LEUK OM TE KIJKEN HOE ANDEREN HET DOEN. 
WELISWAAR EEN BEZIGHEID WAARBIJ EEN MENS 
KAN DOORSLAAN, MAAR ZOLANG UIT EEN GEZONDE 
INTERESSE GEBOREN, LIJKT ER NIET ZOVEEL MIS 
MEE. Sterker nog, je kunt er wijzer van worden! 
Immers, hoe de buren het doen, kan op goede 
ideeën brengen. Met zo’n vijfendertig diensten 
in de eigen parochie, blijven er nog wat weken 
over om buiten de deur te preken. Hoewel zulke 
gelegenheden een leuk kijkje in andermans 

keuken bieden, wil ik het hebben over die 
andere keren dat ik mij op onbekend kerkelijk 
terrein begaf. Zoals die keren op vakantie. 
Niet op de preekstoel dus, maar net als u in 
de kerkbanken. Ik stuit daarbij alleen op een 
probleem. Of het nou in binnen- of buitenland 
was, Rooms-Katholiek of Protestant, ik weet me 
vaak nauwelijks meer te herinneren hoe het er 
bij de buren aan toe ging. Hoe de dienst verliep, 
wat er gezegd werd, hoe de organist speelde: 
het meeste is gewoon weg. Wat ik meestal 
wel heb onthouden, is het koffiedrinken. Ik zie 
ons nog zitten in een Remonstrantse kerk op 
Ameland, met wildvreemden gezellig om een 
tafel in de kerkenraadskamer, terwijl je kinderen 
door de koster worden volgestopt met snoep. 
Of die keer dat een Noorse dominee de moeite 
nam om na de dienst de preek in het Engels voor 
ons samen te vatten. Bij dat alles hebben zij mij 
van één ding overtuigd: een gemeente die weet 
wat koffiedrinken is, blijft je bij. Na het zondagse 
filter van het gebed, de in de preek gemalen 

bonen van het evangelie en de doorloop tot aan 
de zegen, moet er koffie worden gedronken om 
alles wat in het voorgaande uur is doorgesijpeld, 
te laten aromatiseren. Al is het maar om scherp 
te krijgen dat Piet een zwaar leven heeft, José 
gisteren een prachtige dag heeft gehad en de 
steunzolen van Trudy lijken aan te slaan. En 
mochten wij tegenwerpen dat zulke zaken ons 
nu juist op onze vrije zondag niet interesseren, 
dan nodigt de apostel Paulus ons uit om dan 

maar even aan onszelf te sterven. Wat Paulus 
betreft is dat namelijk goed voor een mens. 
Goed voor dat gemeentelid met steunzolen, 
goed voor degene die het allemaal aan moet 
horen. Bovendien, met een kop koffie in de hand 
kan een mens heel wat aan. Overigens, nu we 
het toch over koffie hebben, ik heb al een paar 
zondagen het idee dat er wat meer mensen 
blijven hangen na de dienst! Je zal hier maar 
op vakantie zijn en een kopje meedrinken. En je 
zal toch hebben dat die mensen een ander jaar 
terugkomen, omdat die gemeente in de Witte 
Kerk ze altijd is bijgebleven! 

DS. ESMERALDA MANDEMAKER

UIT DE PASTORIE
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UIT DE KERKENRAAD
ZO AF EN TOE IS HET EEN UITDAGING OM IETS 
OP PAPIER TE ZETTEN. Zeker wanneer er geen 
spectaculaire zaken te vermelden zijn, is dat 
het geval. Met enig optimisme zou je kunnen  
stellen dat de oude stelregel: “geen nieuws is 
goed nieuws” nu ook van toepassing is. Er is 
inderdaad weinig nieuws. Dat betekent natuurlijk 
niet dat er achter de schermen niet hard 
gewerkt wordt. Integendeel; in een informele 
setting heeft een delegatie van de kerkenraad 
een voortgangsgesprek gehad met dominee 
Mandemaker. In dat gesprek zijn zorgen en 
ontwikkelingen gedeeld maar hebben we ook 
mogen horen dat de familie Mandemaker zich 
inmiddels goed thuis voelt in Noordwijkerhout 
en dat er veel werk verzet wordt. Dat is mooi, 
en legt een goede basis voor een mooie 
werkperiode in deze gemeente.
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 
11 februari is dat ook gememoreerd. In de 
komende tijd zullen we met enige regelmaat 
die gesprekken voeren. Het is belangrijk dat 
kerkenraad en predikant het welbevinden goed 
in de gaten houden en zorgen kunnen delen 
wanneer dat nodig is. Zorg voor elkaar staat 
daarin voorop.
Achter de schermen wordt intussen ook gewerkt 
aan de herstart van de jeugdraad. Een van de 
speerpunten in de komende tijd is het zoeken 

van manieren  om jeugd en jongeren  weer 
aan te spreken en het contact met hen vast te 
houden. In de afgelopen  jaren is de jeugdraad 
minder zichtbaar geweest. Nu we weer wat meer 
mankracht hebben, is het ook mogelijk om een 
doorstart te maken. Zo zijn er voorbereidingen 
gaande voor een speciale dienst voor de jongere 
kinderen in een zogenaamde ‘Kliederkerk’. Voor 
de oudere kinderen is een Paas-challenge in 
voorbereiding. Activiteiten waarvan we hopen 
dat ze passen bij de belangstellingswereld van 
de doelgroep.
Ook is gesproken over de “Open Kerk”. Vanaf 
Aswoensdag tot eind van het seizoen is de 
kerk elke woensdag en zaterdag gedurende 
een uur open als stiltecentrum. Daar wordt 
ook regelmatig gebruik van gemaakt. Zo 
heeft onze kerk ook gedurende de werkweek 
een belangrijke functie. Mevrouw Elisabeth 
Peeters heeft deze Open Kerk jaren lang, als 
coördinator, geleid. Graag wil ze nu het stokje 
overdragen aan een opvolger. De kerkenraad is 
mevrouw Peeters dankbaar voor al het werk dat 
ze nauwgezet en contentieus heeft uitgevoerd. 
Inmiddels zijn we op zoek naar vrijwilligers die 
deze taak van haar gaan overnemen. Als u dit 
leest, hopen we die ook gevonden te hebben.
Namens de kerkenraad; alle goeds toegewenst,

RINDERT VENEMA, VZ.

AL JAREN IS ER IEDERE TWEE-
DE DINSDAG VAN DE MAAND 
EEN LEESKRING. Iedere avond 
wordt door de deelnemers een 
aantal hoofdstukken gelezen 
van een boek dat zich onder-
scheidt op het gebied van re-
ligie, filosofie, ethiek en maat-
schappij.  De afgelopen jaren 
passeerden werken van o.a. 
Martin Buber tot Stefan Paas, 
van Klaas Hendrikse tot Die-
trich Bonhoeffer de revue. Dit 
seizoen willen we deze kring 
weer oppakken met het lezen 

van ‘Voor Jozeph en zijn broer’ 
van Christa Anbeek. Zij is re-
monstrants theoloog en schrijft 
over overlevingskunst. De dood 
heeft een grote rol gespeeld in 
haar leven en zij beschrijft haar 
weg om te overleven en te le-
ren ‘leven’. Ieder is van harte 
welkom om dit bijzondere en 
indrukwekkende boek met ons 
mee te lezen. 
Eerste bijeenkomst is op 12 
maart a.s. om 20.00 uur in de 
Witte Kerk.
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VAN DE DIACONIE

WIJ FELICITEREN…….
>> Mevr. B.T. Meijers-de Kam (Salvatorhof 36) 
hoopt op 15 maart haar 85e verjaardag te vieren.
>> Op Troelstralaan 11 woont dhr. R.E. Komijn. 
Op 16 maart hoopt hij zijn80e verjaardag te 
vieren.
>> Op 20 maart hoopt mevr. W.G. Rozema-van 
der Laan haar 92e verjaardag te vieren. Zij woont 
in verzorgingshuis “Gerto”, Rijnsburgerweg 4, 
Voorhout.
>> Mevr. A. Bouwmeester-van den Tol 
(Parallelweg 72) hoopt op 26 maart haar 90e 
verjaardag te vieren.
>> We noemen dhr. J.W. Bod. Op 27 maart 
hoopt hij zijn 91e verjaardag te vieren. Hij woont 
aan de St. Victorlaan 5.
>> Er is dubbel feest aan de St. Victorlaan 
5, want op 7 maart hopen dhr. en mevr. Bod–

Pennings  hun 66-jarig huwelijksjubileum te 
vieren!!!

Nog even dit….
Wilt u doorgeven als u niet vermeld wilt worden 
in de doorkijk wat betreft verjaardagen en/of 
huwelijksjubilea?
U kunt dit doen bij: Ria van Eeden, tel.: 376160, 
e-mail: riavaneeden54@hetnet.nl
Bij voorbaat dank

COLLECTE 24 MAART 2019: KINDEREN IN DE 
KNEL, INDIA
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector 
booming business. Helaas profiteert maar een 
handjevol mensen daar van. Het overgrote deel 
van de bevolking verricht als dagloner voor 
een schamel loon zwaar werk in de landbouw 
of industrie. Door armoede gedwongen werken 
ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, 
vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen 
met partnerorganisaties aan beter onderwijs. 
We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen 
voor over het belang van onderwijs, bezoeken 

scholen om onderwijsadvies te geven en 
begeleiden meer dan 700 werkende kinderen 
(terug) naar school. Help mee, zodat ook in 2019 
honderden werkende kinderen een nieuw begin 
kunnen maken op school!
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over 
op NL42 ABNA 0568318633, t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente onder vermelding van 
Collecte PKN 24-03-2019.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te 
maken?

Hartelijk dank!
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UIT HET CONSISTORIE
GESLAAGDE 
BEZOEKMEDEWERKERSAVOND
Graag nemen wij u mee in het wel en wee van de 
ouderlingen de afgelopen maand. Op 7 februari 
vond de bezoekmedewerkersavond plaats met 
–op verzoek- een casusbespreking : hoe ga je 
om met diverse situaties? Fijn om met elkaar 
van gedachten te wisselen en om van elkaar te 
leren! 

WIJ LEVEN MEE MET… 
Heeft u het bord gezien op de informatietafel 
achter in de kerk? Tijdens onze maandelijkse 
vergadering kwam dit ruimschoots aan bod. 
Wat benoemen we wel, niet en hoe? Wij zijn erg 
benieuwd wat ú ervan vindt; laat het ons weten!

VOOR DE JEUGD
Met trots informeren wij u dat het jeugdwerk 
binnenkort echt van start gaat! De catechisatie 
gaat bijna starten. En voor wie zich jeugd noemt 
: zet de volgende data maar alvast in de agenda: 
op 20 april (eind van de middag) vindt een Paas-
challenge plaats en op 23 juni een Kliederkerk. 
Nadere informatie volgt!

VOOR DE OUDERS 
Ook voor de ouders verzorgen wij een 
interessante avond en wel op 21 maart, aanvang 
20.00 uur in de Aanbouw. Kinderen kunnen de 
lastigste vragen stellen :
Mama, is oma nu een sterretje?
Wow, moet je die mooie lucht zien! Heeft God 
dat zo gemaakt?
Wie is eigenlijk de vader van God?
En daar sta je dan… wat moet je zeggen?
Want hoe denk je er zelf eigenlijk over? Wat 
geloof je zelf en wat niet? Wat wil je je kind 
meegeven?
Het zijn momenten die jij en je kind zich jaren 
later vaak nog herinneren. Momenten waarop 
jij je kind iets mee kan geven over het geloof. 
Hoe pakken anderen dat aan? Daarover 
willen wij graag samen met u van gedachten 
wisselen. Mocht u per abuis geen uitnodiging 
ontvangen, wees welkom! Graag aanmelden 
via ouderlingen@dewittekerk.nl 

WERELDWIJD HELPT ZOA MENSEN DIE SLACHTOFFER 
ZIJN GEWORDEN VAN EEN OORLOG OF NATUURRAMP. 
Zij zijn vaak alles kwijtgeraakt of hebben zelfs 
noodgedwongen moeten vluchten om zichzelf in 
veiligheid te brengen. We vangen hen op, maar 
helpen ook om hun leven weer op te bouwen. 
Om dit te blijven doen is het belangrijk dat er 
voldoende financiering is voor onze projecten. 
De opbrengst van de collecteweek van 24 tot en 
met 30 maart is dan ook van groot belang: een 
groot deel van de inkomsten komt hier vandaan.

IK BEVEEL DEZE COLLECTE VAN HARTE BIJ U AAN
JAN WASSENAAR TEL.: 375514
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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:

 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  



9

VAN DE KERKRENTMEESTERS

KERKELIJKE STAND

GEDOOPT
17 februari  Guusje Johanna Maria Passchier

ACTIE KERKBALANS 2019: GEEF VOOR JE KERK
Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen 
aan de actie Kerkbalans. We kregen tot nu toe 
toezeggingen voor in totaal een bedrag van 
€66740. Dit is een prachtig resultaat, ook al is 
het iets minder dan waar we op gehoopt hadden 
(namelijk €69000). Heeft u nog geen bijdrage 
toegezegd
of overgemaakt voor Kerkbalans, dan hopen we 
natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. 
Het kan nog!

DE WITTE KERK IN DE CORSOWEEK WEER VOLOP 
IN DE BLOEMEN
Van woensdag 10 tot en met zaterdag 13 april 
vindt er weer een prachtig bloemen evenement 
plaats in de Witte Kerk. Met als hoogtepunt het 
verlichte bloemencorso,dat op vrijdagavond 
12 april door Noordwijkerhout trekt. Per dag 
komen er honderden bezoekers om de kerk in 
bloemenpracht te bewonderen.
De bezoekers komen uit alle hoeken van de 
wereld maar vooral uit Duitsland en Frankrijk.
Wij  zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk 
vinden om de bezoekers welkom te heten en 
alles in goede banen te leiden.
Onze vraag is nu: bent u bereid om ons één 
of meer dagdelen bij te staan?  Per dagdeel 
zoeken we drie personen. 
Het gaat dan om de volgende dagdelen:
Woensdag:
11.00 – 13.30 uur
13.30 – 16.00 uur
16.00 – 18.00 uur
Donderdag:
10.00 – 12.30 uur
12.30 – 15.00 uur
15.00 – 18.00 uur
Vrijdag:
10.00 – 12.30 uur
12.30 – 15.00 uur
15.00 – 18.00 uur
Zaterdag:
10.00 – 12.30 uur
12.30 – 15.00 uur
15.00 – 17.00 uur

RENOVATIE ORGEL
De samenzang tijdens de zondagse vieringen 
wordt al een paar weken begeleid door de 
piano in plaats van ons monumentale Lohman 
orgel. Helaas gaat dit ook nog wat langer dan 
gepland duren. Maar… op 17 maart zullen we dan 
eindelijk weer de mooie klanken uit ons geheel 
opgeknapte orgel horen. 

Graag horen we van u of en wanneer u ons bij 
wilt staan. Als u duidelijk aangeeft op welke 
dagen u aanwezig kunt/wilt zijn kunnen wij 
een rooster maken. U helpt ons daarmee en 
vooral zorgen we er dan met z’n allen voor dat 
Noordwijkerhout zich weer van zijn beste kant 
laat zien!
Bertine van der Vlist
Tel: 377659 of 
kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
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Ruth blijft trouw

Ik was bij jou in makkelijke tijden
We konden ons samen verblijden

In ons gezin, ons geluk
In de dalen ben ik bij je

Ik zie je moeite en verdriet
Toen zag ik je blijdschap en hartstocht

Ik was erbij, daar in de bergen
Ik leefde altijd met je mee

We hebben samen gevierd, gelachen
Ik was blij toen jij blij was

Hier in de put ben ik ook bij je
Ik voel je pijn en verdriet

Ik zie je zorgen over de dag van mor-
gen

Ik blijf altijd trouw
Ik laat je niet alleen

Dat is mijn hartstocht, mijn verlangen
Ook al wil je dat niet voor mij

Ik laat alles gaan voor jou
Jouw God is mijn God

En jouw land is mijn land
Je blijdschap, je verdriet

Zijn ook de mijne
Ik zal je altijd trouw blijven

In moeilijke en makkelijke tijden

Haryarpi Tamrazyan

GEDICHT VAN 
DE MAAND

Hartelijk Dank voor de prachtige bos witte 
bloemen, de wij mochten ontvangen. 
Dit na een stevige periode en nu middels een 
stuk rust naar best spannend hoe verder.
Heel fijn en goed middels deze fijne attentie 
vanuit de gemeente.
 
Cor en Olga Verdiesen.

UIT DE 
GEMEENTE

COLLECTEN
1e collecte
30-12 Diaconie   € 71,85
31-12 Oudejaarscollecte   76,25
06-01 Kerkrentmeesters   91,20
13-01 Kerkrentmeesters   85,15
20-01 Kerkrentmeesters   69,20
27-01 PKN Jeugdwerk   58,25
03-02 Kerkrentmeesters   82,30

2e collecte 
30-12 Kerkrentmeesters  € 72,20
06-01 Diaconie    81,50
13-01 Onderhoud orgel   85,95
20-01 PKN/oecumene   59,60
27-01 Samenw.raad/Alpha  55,95
03-02 Werelddiaconie   93,35

Giften
 01-02 Opbrengst melkbus  € 54,40

               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 
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>>>>> PREDIKANT
Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman • Herenweg 3 
2211 CA T 347493 • predikant@dewittekerk.nl
T/m 3 maart heeft ds. Mandemaker vakantie. Voor pastorale 
zaken kunt u de ouderlingen benaderen.

>>>>> 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 • T 503239
Bertine van der Vlist • Victoriberg 115 • 2211 DN • T 377659
Bert van Zoolingen • Julianaplein 15, 2211 CH • T 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 • Dorpsstraat 7 • 2211 GA Noordwijkerhout 

>>>>> ADMINISTRATEUR 
Willie van der Niet • Meander 44 • 2211 LW • T 344120

>>>>> BEHEERDER BEGRAAFPLAATS
Bas van der Tang • Herenweg 88 • 2211 CD • T 375180

>>>>> KOSTER EN VERHUUR KERK
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
I  www.dewittekerk.nl

>>>>> DE STICHTING VRIENDEN VAN DE WITTE KERK
I www.vriendenvandewittekerk.nl • vrienden@dewittekerk.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 
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.  
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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


