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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 U kunt kiezen uit een papieren of een 

digitale versie (PDF) via e-mail. 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 € 35 buiten 

Noordwijkerhout.

A G E N D A 
9 MAART 20.00 UUR KERKENRAAD  
14 APRIL 20.00 UUR LEESKRING
15 APRIL 10.00 UUR POËZIEKRING
20 APRIL 19.00 UUR 
KERKRENTMEESTERSOVERLEG
21 APRIL 19.45 UUR 
GELOOFSGROEIGROEP
23 APRIL 10.00 UUR DIACONIE 
VERGADERING
4 MEI 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
DE WITTE KERK IS IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG VAN 10.30 
– 12.00 UUR GEOPEND. 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    
  
2 APRIL | PASTOOR M. STRAATHOF
9 APRIL | GEEN VIERING (WITTE DONDERDAG)
10 APRIL | 10.30 UUR DS. E. MANDEMAKER 
     GOEDE VRIJDAG VIERING
11 APRIL | 15.00 UUR  PASTOOR M. STRAATHOF 
     PAASVIERING
16 APRIL | PASTOR J. LAMBERTS
23 APRIL | R. BOUWMEESTER
30 APRIL | DS. E. MANDEMAKER

02/04 donderdag 19.30 uur 
>> ds. E. Mandemaker
Vesper 40 dagentijd
1 collecte | onkosten

05/04 zondag 10.00 uur 
>> ds. A. Moolenaar uit Lisse
Kindernevendienst |Carola van Hunnik 
Oppasdienst | Marijke Vrieling
Koffiedienst | dhr. en mevr. Venema
1e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente
2e collecte | PKN, JOP palmpasen

09/04 donderdag 19.30 uur 
>> ds. E. Mandemaker
Witte donderdag
Heilig Avondmaal
1e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente
2e collecte | diaconie: jeugdwerk eigen 
gemeente

10/04 Vrijdag 19.30 uur 
>> ds. E. Mandemaker
Goede Vrijdag
geen collectes

11/04 zaterdag 22.00 uur 
>> ds. E. Mandemaker
Stille Zaterdag
1e collecte | bezoekwerk
2e collecte | diaconie

12/04 zondag 10.00 uur 
>> ds. E. Mandemaker
Pasen
Kindernevendienst | Marianka Guijt   
Oppasdienst |Adeline en Lotje Evelein
Koffiedienst | dhr. en mevr. Bezemer
1e collecte | kerk in actie: paascollecte
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente

19/04 zondag 10.00 uur 
ds. W.J. Zaagsma uit Hillegom
Kindernevendienst | Ans Uitenboogaard  
Oppasdienst | geen oppas
Koffiedienst | dhr. en mevr. Vliegenthart
1e collecte | pastoraat eigen gemeente
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente

26/04  zondag 10.00 uur 
>> ds. E. Mandemaker
Kindernevendienst | Marianka Guijt   
Oppasdienst | Claartje en Phebe Goedhart
Koffiedienst | geen koffiedrinken
1e collecte | diaconie
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente

03/05 zondag 10.00 uur
>> ds. G. Binnendijk uit Noordwijk
Kindernevendienst | Marijke Vrieling   
Oppasdienst | Carola van Hunnik
Koffiedienst |dhr. en mevr. Passchier 
1e collecte | kerk in actie, noodhulp
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente

KERKDIENSTEN
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LANDEN GAAN OP SLOT, EVENEMENTEN EN 
CONCERTEN WORDEN GEANNULEERD, FEESTJES 
WORDEN UITGESTELD EN RESTAURANTS ZIJN 
GESLOTEN. We leren deze dagen een 
werkelijkheid kennen waar nog nooit iemand 
van ons mee te maken kreeg. De kerk zag zich 
genoodzaakt tot de historische beslissing haar 
zondagse samenkomsten stop te zetten. Een 
ongekende maatregel, waar zelfs de generatie 
die de oorlog nog heeft meegemaakt nooit mee 
te maken kreeg. Hoe wij ervoor staan als dit 
kerkblad bij u in de bus valt, niemand die het 
durft te zeggen. De ontwikkelingen volgen zich 
razendsnel op en wat vandaag de norm is, kan 

morgen al worden bijgesteld. Veel is onzeker, 
al helemaal voor hen die nu dagelijks te horen 
krijgen dat ze tot een risicogroep behoren. De 
kerkdiensten mogen dan zijn stilgevallen, een 
tijd van bezinning is dit zeker geworden. De 
menselijke kwetsbaarheid wordt ons dagelijks 
op het journaal voor ogen gesteld en de angst 
voor het lijden en sterven laat zich, in ieder 
geval op het moment dat ik dit schrijf, aan de 
lege schappen in de supermarkten aflezen. Een 
gemeenschap die óók van opstanding weet, zal 
het echter niet bij gesloten deuren willen laten. 
Want dat graf moet uiteindelijk toch open en 

die steen die nu voor zoveel kwetsbaren op het 
leven drukt, zal toch moeten worden weggerold. 
Nu de kerkdeuren gesloten zijn, is het aan 
de Kerk met een hoofdletter om op te staan. 
Dominees, ouderlingen, kosters, organisten, 
gemeenteleden, iedereen blijkt in deze dagen 
diaken te kunnen zijn. Want als we elkaar dan 
beter even niet kunnen opzoeken, dan kunnen 
we elkaar nog bellen. En als we samen even 
niet kunnen zingen, dan kunnen we gelukkig 
nog wel de boodschappen voor elkaar doen. 
Altijd wel iemand voor wie wij een steen kunnen 
wegrollen en het licht van Pasen kunnen 
laten doorbreken. Lieve mensen, pas in deze 

onzekere tijd goed op uzelf en wees goed voor 
elkaar! En laten wij elkaar bovenal dragen in het 
gebed, hopend dat wij elkaar weer spoedig van 
aangezicht tot aangezicht kunnen ontmoeten!

DS. ESMERALDA MANDEMAKER

UIT DE PASTORIE UIT DE KERKENRAAD
We leven in bijzondere tijden. Terwijl ik dit 
schrijf is er veel onrust over het Coronavirus en 
hebben we als kerkenraad net besloten dat er 
tussen 13 en 31 maart geen kerkdiensten zullen 
zijn vanwege datzelfde virus. Een bijzondere 
beslissing die niet lichtzinnig is genomen. 
Omdat een deel van onze gemeenteleden in 
de kwetsbare leeftijdscategorie zit, wilden we 
geen risico’s nemen. We hebben samen een 
verantwoordelijkheid jegens elkaar. Deze unieke 
maatregel is dan in de opinie van de kerkenraad 
de enige juiste. Natuurlijk evalueren wij die stap 
en kijken hoe we daar lering uit kunnen trekken. 
Door de ontwikkelingen rondom het virus is het 
natuurlijk op dit moment nog niet duidelijk of 
andere bijeenkomsten binnen de kerk doorgang 
kunnen vinden. In de vorige Doorkijk meldde ik 
u dat in mei een gemeenteavond zou zijn. In de 
kerkenraadsvergadering van 9 maart stelden 
we vast dat de planning aangepast moest 
worden. De gemeenteavond zal nu op maandag 
8 juni plaatsvinden. Het thema is het nieuwe 
beleidsplan van onze kerk voor de komende 4 
jaar. Daarbij willen we ingaan op vragen zoals: 
Wie zijn wij als kerk, wat is onze opdracht in 
onze samenleving en voor wie zijn we er? 
Vanuit de antwoorden die we geven, kunnen de 
verschillende colleges binnen de kerkenraad 
hun beleid verder inhoud geven.

Ongetwijfeld leest u in deze Doorkijk van 
de kerkrentmeesters meer over de actie 
kerkbalans. De kerkenraad is blij en dankbaar 
voor de mooie toezeggingen. Ruim € 70.000 
is toegezegd, meer dan € 2000 boven de 
begroting. Een resultaat om dankbaar voor te 
zijn. Hartelijk dank aan allen die hun gift hebben 
toegezegd en natuurlijk ook een hartelijk dank 
aan alle gemeenteleden die de enveloppen 
hebben bezorgd en opgehaald. En natuurlijk 
dank aan kerkrentmeesters die deze actie zo 
goed hebben voorbereid!
Zoals gezegd, we leven in bijzondere tijden. 
Laten we bidden voor een ieder die door ziekte 
of zorgen wordt getroffen. Omzien naar elkaar 
en zorg hebben voor de nood van een ander 
is nu meer dan ooit een opdracht van onze 
kerkgemeenschap.
Namens de kerkenraad,

RINDERT VENEMA, VZ.

VAN DE OUDERLINGEN
Het is zaterdagochtend 14 maart. Het is stil op 
straat. Morgen zal het ook stil zijn in de kerk en 
alle gezamenlijke, kerkelijke activiteiten liggen 
stil. Hoe zal het ervoor staan over twee weken 
wanneer deze Doorkijk uitkomt? Het is een 
bijzondere tijd, die een stempel zal drukken in 
onze geschiedenis.
Het is zaterdagochtend en Jan Wassenaar 
komt op zijn fiets naar mij toe. Sinds kort grijp 

ik het interview voor De Pen aan om meer met 
elkaar in gesprek te gaan. Ik kan zeggen dat 
daar heel mooie gesprekken uitkomen. Heeft u 
een tip voor deze katern, dan houd ik mij graag 
aanbevolen!
Een hartelijke groet namens de ouderlingen,

JOKE MEERKERK
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VAN DE DIACONIE

KERSTSTERRENACTIE BRENGT € 1.400,- OP VOOR 
STICHTING PRESENT BOLLENSTREEK.
GEDENKSTENEN
Al enige tijd is er de behoefte om overleden 
gemeenteleden een plaats te geven in het 
midden van de gemeente. Wij hebben ervoor 
gekozen om de naam, geboortedatum en 
sterfdatum van de overledene op een steen 
te schrijven. De stenen komen op een tinnen 
schaal te liggen. De steen wordt zo spoedig 
mogelijk beschreven en op de zondag waarop 
mededeling van overlijden wordt gedaan wordt 
de steen op de schaal gelegd. Aan het eind 
van het kerkelijk jaar worden de stenen aan de 
nabestaanden gegeven.
 
We willen graag de nieuwe “kleinste” leden ook 
een plek geven in onze gemeente. We groeien 
als gemeente als er een kindje wordt geboren. 
We weten alleen nog niet hoe we dit zichtbaar 
kunnen maken. Ideeën zijn welkom.

ALLEENGAANDE MAALTIJD
Op vrijdag 15 mei is er een maaltijd alleen-
gaanden. Zet de datum alvast in uw agenda. 
Volgende maand meer nieuws.

WIJ FELICITEREN
>> Op 9 april hoopt dhr .A. Meeldijk (Zilker-
duinweg 129) zijn 80e verjaardag te vieren. 

In de maand april zijn geen jubilea bij ons be-
kend.  

WIJ WENSEN ALLE JARIGEN EN JUBILERENDE 
ECHTPAREN EEN FIJNE DAG.  

UIT DE GEMEENTE 
DANK VOOR DE BLOEMEN GROET DIE IK 1 MAART MOCHT ONT-

VANGEN.

JAN PLUG

HARTELIJK BEDANKT VOOR DE MOOIE BLOEMEN DIE DETTA 

MIEDEMA OP 2 FEBRUARI BIJ MIJ BRACHT ,EN DE MOOIE KAAR-

TEN DIE IK KREEG VAN HEEL VEEL MENSEN VOOR MIJN 80 STE 

VERJAARDAG. FIJN DAT ZOVEEL MENSEN AAN MIJ DENKEN.

VRIENDELIJKE GROET, 

COCK V.D. SLEET-DUIJNDAM

LANGS DEZE WEG WIL IK JULLIE ALS KERK VAN NOORDWIJKER-

HOUT, HEEL HARTELIJK BEDANKEN VOOR DE SCHITTERENDE 

BOS BLOEMEN VOOR MIJN VERJAARDAG.

MET VRIENDELIJKE GROET,

BAS VAN BEEK.
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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

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

ACTIE KERKBALANS 2020: 
De toezeggingen van de actie kerkbalans 2020 
zijn € 70.890. 
Wij hebben nog enkele toezeggingsformulieren 
niet retour ontvangen. Dus, mocht u hier nog 
niet aan toe gekomen zijn en het formulier nog 
thuis hebben liggen, dan kunt u dit uiteraard 
alsnog inleveren bij een van de kerkrentmees-
ters of in de brievenbus aan de toren van de 
Witte Kerk. 
In de begroting voor dit jaar heeft de penning-
meester € 68.000 kerkelijke toezeggingen op-
genomen. De reeds ontvangen toezeggingen 
liggen dus  hoger. Dat stemt tot tevredenheid!
Maar er zijn ook zorgen: ongeveer €50.000 
wordt toegezegd door maar 20% van alle leden. 
Daarvan is ook nog het merendeel 65 jaar of 
ouder. Dit is een zeer kwetsbare situatie wat be-
treft onze grootste bron van inkomsten.
De kerkrentmeesters proberen oplossingen 
te vinden voor deze financiële kwetsbaarheid, 
maar heeft u ook ideeën hoe we onze kerk fi-
nancieel gezond kunnen houden, dan horen we 
dat natuurlijk graag.

Als u na het lezen van deze toelichting op de 
Kerkbalans 2020 nog vragen hebben, schroom 
dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet, de kerkrentmeesters

DOORKIJK VIA E-MAIL
Elke maand laten wij 340 exemplaren van de 
Doorkijk drukken. Deze worden daarna door 
een groep vrijwilligers bezorgd. Zij doen dat 
graag, maar we merken dat het aantal vrijwilli-
gers wel steeds minder wordt.
Hierop hebben we een alternatief bedacht.
Geheel gratis willen wij u de DOORKIJK via 
e-mail versturen. U ontvangt dan voor de eerste 
zondag van de maand een digitale versie in uw 
mailbox (die u desgewenst zelf kunt uitprinten).
Heeft u hier interesse in dan horen wij dit 
heel graag van u. 

Wilt u ons dit dan laten weten door een 
e-mail te sturen naar 
wittekerknoordwijkerhout@gmail.com.

U kunt ook aangeven de digitale versie een keer 
als proef te willen ontvangen (zodat u daarna 
pas beslist).
We hopen met deze actie de vrijwilligers en het 
milieu te ontlasten.

DE WITTE KERK IN DE CORSOWEEK WEER VOLOP IN DE BLOE-
MEN
We gaan ervan uit dat van woensdag 22 tot 
en met zaterdag 25 april onze Witte Kerk weer 
prachtig in de bloemen zal staan. We hopen dat 
vele bezoekers de bloemen in de kerk komen 
bekijken.
Wij zijn nog op zoek naar meer vrijwilligers die 
het leuk vinden om de bezoekers welkom te he-
ten en alles in goede banen te leiden.
Onze vraag is nu: bent u ook bereid om ons 
één of meer dagdelen bij te staan?  Per dagdeel 
zoeken we drie personen. 
Exacte tijden kunt u terugvinden in de vorige 
Doorkijk.

Wilt u ook een paar uur in de kerk aanwezig zijn 
als vrijwilliger?
Geeft u dit dan door aan Bertine van der Vlist
tel: 377659 / 0630506684 of kerkrentmees-
ters@dewittekerk.nl
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>>>>> 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
Ton Wallast, Pauluslaan 68 • 2204CA,  T 0655320199 
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 • 344936
Loes Passchier, Pilarenlaan 6J, 2211 NB • T375107 • 2211 SP
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. 

Waar en wanneer ben je geboren?
Op 26 juli 1933 in Noordwijkerhout.

Hoelang woon je in NWH en voel je je een 
Noordwijkerhouter?
Ik woon hier mijn hele leven, ik heb nooit 
ergens anders gewoond. In mijn jeugd heb ik 
op de boerderij aan de Leeweg gewoond (nu 
bekend als Stal Wassenaar) en in 1969 zijn we 
op het dorp gaan wonen, waar ik nog steeds 
woon. Ik kom uit een hecht gezin met twee 
broers. Mijn jongste broer wordt dit jaar 80 en 
we wonen alle drie nog steeds in Noordwijker-
hout. Ik voel me een échte Noordwijkerhouter. 
Ik heb me dan ook nogal boos gemaakt toen 
we bij Noordwijk werden gevoegd.

Wat zijn je werkzaamheden, hobby’s of 
bezigheden?
Ik houd ervan om een boek te lezen, een eind 
te fietsen bijvoorbeeld naar Den Haag, te 
zwemmen in zee. Tot voor kort ging ik ‘s mor-
gens even zwemmen, op de fiets naar Katwijk 
en daar aan het werk. Dat wordt nu allemaal 
wat minder, de kracht loopt eruit. Maar nog 
steeds werk ik twee dagen per week en be-
zorg met de bestelwagen vlees aan diverse 
horecazaken in en om Den Haag (zonder navi-
gatie, red.). Hierdoor spreek ik veel mensen –
ze noemen me daar altijd ‘meneer Jan’- en kom 
ik overal. Ik vind het leuk om mooie verhalen 
met mensen te delen en pak daar gerust een 
Bijbelverhaal in mee met een vertaling naar 
deze tijd. Ik probeer mensen altijd wat mee te 
geven en het is mooi als je er op het goede 
moment bent in iemands leven. Mensen vragen 

weleens hoe je op deze leeftijd nog zo vitaal 
kan zijn; dan zeg ik altijd ‘je krijgt het gewoon 
als je een beetje gezond leeft’. 

Waarom ben je lid van de Protestantse 
Kerk?
Mijn ouders zijn mij hierin voorgegaan, maar 
dat is niet de enige reden. De ruimte die Het 
Woord mij biedt spreekt mij aan; vooral in het 
Nieuwe Testament geeft God veel ruimte. Het 
geloof heeft mij nooit benauwd en vanuit ons 
gezin op de boerderij was die ruimte er ook. 
Vergeet niet dat toentertijd 90% van het dorp 
Katholiek was en wij werden hierin meegeno-
men. 

Wat vind je bijzonder aan de Witte Kerk?
Mijn hele leven draait om en in de Witte Kerk; 
ik ben er gedoopt, heb belijdenis gedaan en 
allerlei werkzaamheden in en voor de Ker-
kenraad verricht. Daarmee ben ik begonnen 
in 1960, als notabele voor de Kerkvoogdij, dat 
waren destijds de collectanten. Ik ben er even 
uit geweest, maar bleef altijd wel wat klusjes 
doen. Het was toen al moeilijk om er mensen 
voor te krijgen. Ik zie dat met meer dingen van 
deze tijd en dan denk ik ‘eigenlijk is er niets 
veranderd’. In de Witte Kerk ligt een heel stuk 
geschiedenis en volgens mij is dit het oudste 
gebouw van het dorp. Ik voel mij er écht mee 
verbonden.

DE PEN is voor Reinder Valkema
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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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