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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 
4 /11/ 19.00 UUR VERGADERING 
OUDERLINGEN 
4 /11/ 20.00 UUR EXTRA OVERLEG 
KERKENRAAD (VOLTALLIG) H.A. 
11 /11/ 20.00 UUR KERKENRAAD 
(KLEINE)
12/11/ 19.45 UUR 
GELOOFSGROEIGROEP
12/11/ 20.00 UUR LEESKRING
20/11/ 10.00 UUR POËZIEKRING
28 /11/ 19.30 UUR 
DIACONIEVERGADERING
2/12 BEZORGEN DOORKIJK

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 DE KERK NIET OPEN OP WOENSDAG 
EN ZATERDAG.

K ERK DIENSTEN
M u n n e k e w e i j
 
DONDERDAG 19.00 UUR    
  
7 NOVEMBER  | L. BELT
14 NOVEMBER | PASTORAAL TEAM SINT MAARTEN
21 NOVEMBER | PASTORAAL TEAM SINT MAARTEN
28 NOVEMBER | DS. E. MANDEMAKER (PIANO: 
  JASMIJN V.D. WEIDE)
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03/11 ZONDAG 10.00 uur 
>> Ds. A. Haasnoot uit Rijnsburg
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Kindernevendienst | Marianka Guijt  
Oppasdienst | Claartje en Phebe Goedhart
Koffiedienst |dhr. en mevr. van Eeden 
1e collecte | kerk in actie, najaarszending
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente

10/11 ZONDAG 10.00 uur 
>> Ds. E. Mandemaker
Bediening Heilig Avondmaal 
Dankdag voor gewas en arbeid
Kindernevendienst | Marijke Vrieling  
Oppasdienst | geen oppas
Koffiedienst | B. van der Vlist en L. Passchier
1e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente
2e collecte | koffie/thee na de dienst 

17/11 ZONDAG 10.00 uur 
>> Ds. H. Pals uit Noordwijkerhout
Kindernevendienst | Marianka Guijt    
 
Oppasdienst | Carola van Hunnik
Koffiedienst | dhr. en mevr. Venema
1e collecte | PKN, dorpskerken 
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente

24/11 ZONDAG 10.00 UUR 
>> Ds. E. Mandemaker
Laatste zondag kerkelijk jaar
Kindernevendienst | Ans Uitenbogaard   
Oppasdienst | Adeline en Lotje Evelein
Koffiedienst | dhr. en mevr. Bezemer
1e collecte | PKN, pastoraat
2e collecte | eigen ouderen pastoraat

01/12 ZONDAG 10.00 UUR 
>> Ds. E. Mandemaker
1e advent
Kindernevendienst | Esther den Haas    
Oppasdienst | Claartje en Phebe Goedhart
Koffiedienst | dhr. en mevr. Vliegenthart
1e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente
2e collecte | diaconie

KERKDIENSTEN

POËZIEKRING
Iedere derde woensdag van de maand is er 
een poëziekring. we lezen met elkaar gedich-
ten die ons raken en proberen iets van de 
diepere betekenissen en gevoelslagen te ont-
dekken en te achterhalen. Door iets meer over 
de dichter te weten te komen en te begrijpen 
welk wereldbeeld hij of zij heeft, proberen wij 
de dichter ‘in de ziel te kijken’.
AANVANG 10.00 IN DE AANBOUW VAN DE WITTE KERK

MAALTIJD VOOR ALLEENGAANDEN VRIJDAG 15 
NOVEMBER
Vrijdag 15 november is er weer een maaltijd 
voor alleengaanden. Om 18.00 uur bent u van 
harte welkom in de aanbouw.
Een gezellige avond met ontmoeting, samen-
zijn en een heerlijke maaltijd.
Opgeven voor de maaltijd kan telefonisch tot 
10 november.

ELLES VAN DER TANG 0252-375180.
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MISSCHIEN OVERKOMT U DAT OOK WELEENS, DAT UW 
NIET-KERKELIJKE VRIENDEN WILLEN WETEN WAT U 
BEZIELT OM BIJ EEN KERK TE HOREN. Goede kans 
dat u het laagdrempelig probeert te houden 
en begint over een hechte gemeenschap 
waar mensen naar elkaar omzien. Maar zal dat 
antwoord overtuigen? Immers, op een beetje 
sportvereniging kijken de leden ook naar elkaar 
om en ook bij een goed bedrijf word je niet aan 
je lot overgelaten als de nood aan de man komt. 
Eigenlijk dus best een goede vraag: wat bezielt 
ons om bij een kerk te horen?
Kort na de geboorte van onze tweede liep ik 

zomaar tegen een prachtig antwoord aan. Zoals 
elke middag maakte ik een wandelingetje met de 
hond. Dikwijls kwam ik daarbij gemeenteleden 
tegen, zo ook díe middag. Een vrouwelijk 
gemeentelid hield me staande om te vragen hoe 
het ging. Onze pasgeboren baby stond namelijk 
een zware operatie te wachten en het was 
allerminst zeker welke kant het op zou gaan. 
Ik vertelde haar van de onderzoeken die we 
reeds hadden gehad en van die nog moesten 
komen. Net voordat we beiden onze weg 
weer vervolgden, zei ze iets dat ontroerde en 
ontregelde tegelijk: ‘ik bid veel voor jullie.’ En dat 
was schrikken. Want bidden doe je voor iemand 
anders, maar nu bad iemand anders voor ons. 
Ja, dat kan je kennelijk zomaar overkomen als 
je bij een kerk hoort. Dat er iemand voor het 

slapengaan de handen vouwt om naast al het 
andere dat die avond wordt gebeden, ook jouw 
zorgen bij Onze Lieve Heer onder de aandacht 
te brengen. En het mooiste is misschien nog wel 
dat je vaak helemaal niet weet dat het gebeurt. 
Ineens kreeg ik het warm, want dát is natuurlijk 
typisch iets waarvoor je bij de kerk moet wezen. 
Omzien naar elkaar, een kaartje sturen bij ziekte 
of overlijden, dat gaat ook prima zonder. Maar 
wie deel wil hebben aan een gemeenschap die 
ook biddend naar elkaar omziet, komt toch al 
snel bij een kerk uit. Of om het met de woorden 
van een groot theoloog te zeggen: het gebod 

komen we ook buiten de kerk wel tegen, het 
gebed zelden. Wanneer mijn niet-kerkelijke 
vrienden vragen wat mij bezielt om bij een kerk 
te horen, dan vertel ik ze altijd het verhaal van 
die vrouw, die voor het slapengaan haar handen 
vouwt om de zorgen van gemeenteleden in 
haar gebed op te nemen. Wat een prachtige 
meerwaarde van gemeente-zijn!

DS. ESMERALDA MANDEMAKER

UIT DE PASTORIE
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LEESKRING.

Op 12 november gaat de lees-
kring weer van start. Dit sei-
zoen lezen we met elkaar 
‘Raak de wonden aan’ van 
Tomás Halík. Het boek bevat 
14 theologisch-filosofische es-
says over de mystieke, diepere 
lagen van geloof en daarbij een 
verrassend, scherpzinnig com-
mentaar op het huidige tijdsge-
wricht. Halík neemt het verhaal 
van de ongelovige Thomas 
als uitgangspunt. Halík is een 

Tsjechisch priester en hoogle-
raar en één van de meest toon-
aangevende theologen van dit 
moment.
Aanvang 20.00 uur in de aan-
bouw van de Witte Kerk.
Kosten: aanschaf van het boek.

UIT HET CONSISTORIE
ZIN-CAFÉ: ZIN IN EEN GOED GESPREK?
Je bent zo tussen de 20 en 45 jaar en je stelt 
je regelmatig de vraag naar de zin van jouw 
leven, van wat je doet en wat je laat, en hoe je 
de dingen die gebeuren een plek kunt geven.
Wil je daar rond de tafel met anderen onder 
het genot van een drankje over praten en jouw 
ervaringen delen, kom dan naar Café Van der 
Geest, Zeestraat 7A in Noordwijkerhout op 
vrijdagavond 29 november 2019 van 20.00-
21:30 uur. 

Neem ook je vrienden en vriendinnen mee!
Joke Meerkerk, Ds. Esmeralda Mandemaker en 
Siebren Miedema

 Deze en voorgaande maanden zijn wij samen 
met Esmeralda druk bezig geweest met de 
vraag: hoe komen we in contact met de jongeren 
van de Witte Kerk? Het is in deze tijd niet 
eenvoudig; we zijn allemaal veel te druk en ‘de 
kerk’ klinkt ook niet bepaald aantrekkelijk. Tóch 
is er meer vraag naar en behoefte aan zingeving 
dan ooit. Van daaruit is het ZIN-Café geboren. 
Praten over wat je bezig houdt, niet in een kerk, 
maar in een café! In deze Doorkijk staan plaats 
en datum genoemd van de eerste keer. Wie 
helpt ons hiermee aftrappen? Van harte welkom 
en neem vooral een vriend of vriendin mee!

Namens het Consistorie een hartelijke groet,

JOKE MEERKERK
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UIT DE KERKENRAAD
De kerkenraadsvergadering van 14 oktober 
jl. heeft mede in het teken gestaan van 
het jaargesprek met onze predikant. Dit 
jaargesprek is een ( en ik citeer de generale 
synode maar even): “noodzakelijk middel ter 
bevordering van de kwaliteit van gemeente en 
predikant. …. Dit gesprek heeft het karakter 
van een vertrouwelijke, open en gelijkwaardige 
dialoog waarbij alle betrokkenen zich inzetten 
om positief-kritisch te reflecteren op eigen en 
andermans houding, handelen en functioneren”.
De kerkenraad heeft in zijn voltallige bezetting 
met dominee Mandemaker gesproken. 
Normaliter wordt dat in klein comité gedaan. 
Maar gezien de goede verhoudingen binnen de 
kerkenraad en de wens om open en transparant 
naar elkaar te zijn, is het jaargesprek  tijdens 
een reguliere vergadering gehouden. Omdat 
het een vertrouwelijk  gesprek is, doen we 
geen inhoudelijke mededelingen. Wel is er 
tussen kerkenraad en predikant een prima 
verstandhouding en is in het afgelopen jaar 
een mooie basis gelegd, waardoor we met 
vertrouwen (en onder God’s leiding) naar de 
toekomst mogen kijken.
Een ander thema was de avondmaalsviering. 
Als vervolg op de gemeenteavond in mei 
hebben we (korter dan gehoopt) kunnen 
spreken over het avondmaal. Een paar 
belangrijke uitgangspunten zijn vastgelegd: de 
5 a 6 jaarlijkse avondmaalsvieringen willen we 
zoveel mogelijk met de eigen predikant vieren. 
Omdat we zoeken naar een goede, nieuwe vorm 
is de eigen predikant daarin een belangrijke 
schakel. Een tweede besluit is om de vorm, een 
kringviering, vast te houden, maar om die kring 
ook echt een kring te laten zijn. Dat betekent dat 
de opstelling van die kring meer in de kerkzaal 
zal zijn. We hopen daar de 10e november, 
tijdens de komende avondmaalsviering, al 
een start mee te maken. Verdere besluiten 
rondom de liturgie, het delen van brood  en wijn 
(o.a. het gebruik van kleine bekertjes, vanuit 
hygiënische overwegingen) worden tijdens een 
extra kerkenraadsvergadering  op 4 november 

besproken. Ongetwijfeld komen we daar in de 
komende Doorkijk op terug.
Tot slot: een enkele keer ontvangt de kerkenraad 
anonieme post. Dat is dan vaak een klacht. De 
kerkenraad neemt deze post voor kennisgeving 
aan. Een dergelijke anonieme klacht kan niet 
in behandeling worden genomen worden. Er 
is geen kans op hoor en wederhoor en op het 
uitwisselen van argumenten of het bespreken 
van een oplossing. Dus: mocht u ergens mee 
zitten: schroom niet om dat kenbaar te maken, 
maar vermeld dan ook uw naam en adres. Dan 
alleen kunnen we open en eerlijk met elkaar in 
gesprek.   

Namens de kerkenraad,

RINDERT VENEMA, VZ.
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VAN DE DIACONIE

KERSTSTERRENACTIE 2019
In december wordt de jaarlijkse kerststerren 
actie gehouden. 
De kerk wordt tijdens de kerstdagen weer 
mooi aangekleed met deze kerststerren. De 
kerststerren worden als attentie en bemoedi-
ging  gegeven aan mensen uit de gemeente. 
De opbrengst gaat naar het goede doel en dat 
is dit jaar Present Bollenstreek.

Present Bollenstreek werkt op diaconaal vlak 
samen met diverse kerken in de Bollenstreek. 
Vanuit onze eigen christelijke motivatie gelo-
ven wij dat het goed is om te delen van wat we 
ontvangen hebben. Present wil kerken en krin-
gen helpen om via vrijwilligerswerk handen en 
voeten te geven aan het omzien naar kwetsba-
re mensen over de eigen kerkmuren heen.

Voor groepen organiseren zij twee typen Pre-
sentprojecten: 
Sociale projecten: koken voor dak- en thuislo-
zen, het organiseren van een gezellige middag 
voor mensen met een lichamelijke of geeste-
lijke beperking of koffiedrinken met eenzame 
ouderen.
Praktische projecten: helpen verhuizen, op-

knappen of schoonmaken van een woning of 
het opknappen van een tuin.

Wij hopen dat u dit mooie doel wilt ondersteu-
nen d.m.v. het bestellen van kerststerren. Wilt 
u onderstaand strookje invullen en dit eventu-
eel met contant geld aan een van de diakenen 
geven of in een envelop, onder vermelding van 
Kerststerren, in de collectezak doen?
Overmaken kan ook op rekeningnummer  
NL42 ABNA 0568318633 t.n.v. diaconie Pro-
testantse Gemeente te Noordwijkerhout en de 
Zilk o.v.v. Kerststerrenactie.

  
IK ONDERSTEUN HET KERSTSTERRENPROJECT EN BESTEL:

……………… KERSTSTERREN  A  € 7,50 PER STUK =  ………….. EURO

GRAAG WIL IK DAT DE VOLGENDE PERSOON/PERSONEN/FAMI-
LIE EEN KERSTSTER ONTVANGT:

NAAM:  
ADRES:   

NAAM:  
ADRES:   

Wij feliciteren
>> Op 8 november hoopt mevr. C.M. Brandhorst-van der Linden (Groenewege 3) de hoge leef-
tijd van 95 jaar te vieren. 
>> Op 25 november hoopt mevr. J. Droog-Bekooi (dr. Abraham Kuijperstraat 47) haar 80e ver-
jaardag te vieren.
>> Nog een jarige op 25 november en dat is dhr. J.L. Sobels. Hij hoopt op deze dag  zijn 80e ver-
jaardag te vieren. Hij woont op Kapelleboslaan 41, B251.
>> Op 2 november hopen dhr. en mevr. Kaptein-den Dulk hun 40 jarig huwelijksfeest te vieren. 
Zij wonen op Zeestraat 183.

Wij wensen allen een fijne dag toe!
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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
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VAN DE KERKRENTMEESTERS

COLLECTEN

1e collectie     € 
28 juli  Kerkrentmeesters  119,20
04 aug. Kerkrentmeesters   82,35
11 aug.  Werelddiaconaat  110,70
18 aug. Kerkrentmeesters   99,10
25 aug. Diaconie    62,85
01 sept. Missionair werk 160,85
08 sept. PKN JOP    99,40
15 sept. Zending Midden Oosten 75,85
22 sept. PKN Vredesweek  79,50
29 sept. Kerkrentmeesters  107,45
06 okt.  Kerk en Israël PKN   99,37
 
2e collecte     €
28 juli  Diaconie  112,00
04 aug. Diaconie    73,00
11 aug.  Kerkrentmeesters 103,70
18 aug. Diaconie    84,50
25 aug. Kerkrentmeesters   64,05
01 sept. Kerkrentmeesters  147,45
08 sept. Alpha cursus   111,65
15 sept. Kerkrentmeesters   96,95
22 sept. Kerkrentmeesters    87,10
29 sept. Diaconie Voedselbank 112,70
06 okt.  Kerkrentmeesters   99,56

28 sept. Trouwdienst            179,39

06 okt.  Giften open Kerk  247,19

ACTIE4KIDS IS WEER VAN START GEGAAN!
De actie waarmee we schoenendozen vullen 
voor arme kinderen in arme landen. En dat is 
nog steeds nodig! Want 1 op de 2 kinderen we-
reldwijd leeft in armoede!
De schoenendozen gaan dit jaar naar: Malawi, 
Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië en de 
vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.  
U/jij hebt vast wel gezien dat de mensen en 
kinderen die daar wonen, leven in erbarmelijke 
omstandigheden. Mensen die op zoek zijn naar 
veiligheid, geluk en een nieuw bestaan, zeker 
ook voor hun kinderen!
Is het niet onze verantwoordelijkheid om aan 
dat geluk een klein steentje bij te dragen?
Dus doe (weer) mee....

Als je mee wilt doen neem dan even contact op 
met Ria (0252-376160).
U/jij krijgt dan een folder waar alles instaat wat 
je precies moet doen.
Er wordt ook een vrijwillige bijdrage gevraagd 
van € 5,00. Deze bijdrage is voornamelijk voor 
het vervoer naar het land van bestemming.
De schoenendoos kan ingeleverd worden op 
vrijdag 16 november van 19.00–19.30 uur op de 
Brink.
De andere dag brengen we de dozen naar een 
verzamelpunt, waar de dozen verwerkt worden 
voor verder transport. 
Graag tot 16 november!          

             
GROETJES VAN ANNELIES,RIA EN COLLETTE. 

UIT DE GEMEENTE
LIEVE GEMEENTELEDEN,
Onze hartelijke dank voor het prachtige boeket 
bloemen dat ik op mijn 80ste verjaardag mocht 
ontvangen.
Tevens bedankt voor de felicitatiekaart met de 
vele handtekeningen, die mijn echtgenote op haar 
verjaardag heeft ontvangen.
Hartelijke groeten van Corrie en Pieter Veninga

Hartelijk dank voor die bloemengroet “uit de kerk”. 
Jullie vriendelijkheid is een ware zegen!
Beerta van der Linden-de Vries
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ALPHA PRAYER COURSE IN NOORDWIJKERHOUT 

Vanaf januari 2020 wordt er door de gezamen-
lijke Noordwijkerhoutse kerken een bijzondere 
cursus georganiseerd: de Alpha Prayer Cour-
se. Dit is een cursus over gebed en bidden. Ge-
bed vinden we allemaal heel belangrijk, maar 
het bidden zelf wordt vaak als lastig ervaren. 
Deze cursus wil je helpen om te leren bidden 
en ook hoor je over de verschillende manieren 
van bidden. De cursus wil vooral praktisch zijn. 
Hoe moet je nu eigenlijk bidden? De discipe-
len vroegen op een gegeven moment ook aan 
Jezus: “Heer leer ons bidden”. Deze vraag is 
voor velen ook nu nog erg actueel.
De cursus wordt op zes vrijdagavonden ge-
houden in de pastorie van de Sint Jozefkerk, 
Herenweg 15 in Noordwijkerhout. Uitgebrei-
dere informatie over deze cursus leest u in de 
Doorkijk van vorige maand.

  
AANMELDEN OF MEER INFORMATIE NODIG? NEEM CONTACT 
OP MET REINDER VALKEMA (MAIL ADRES: 
ALPHACURSUS@DEWITTEKERK.NL, TELEFOON: 0252-375065).

De gestorvenen           

Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voe-

ten;
zeven maal, om de éne te groeten

die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij 

deren,
kon uit de dood ik die ene doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan—

Zeven maal om met zijn tweeën te 
staan.

Ida Gerhardt

GEDICHT VAN 
DE MAAND



11

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

>>>>> SCRIBA
scriba@dewittekerk.nl 

>>>>> 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
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 
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. 
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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

10109 adver munnekeweij 121x89.qxp_Opmaak 1  09-09-19  11:07  Pagina 1


