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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 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 
5/08/20.00 VERGADERING 
OUDERLINGEN
2/09/20.00 VERGADERING 
OUDERLINGEN
9/09/20.00 KERKENRAAD  
10/09/19.45 GELOOFSGROEIGROEP
10/09/20.00 LEESKRING
18/09/10.00 POËZIEKRING
18/09/19.30 DIACONIEVERGADERING
29/07 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 11.00 – 
12.00 UUR OPEN ALS STILTECENTRUM. IN JULI EN AUGUSTUS IS 
DE WITTE KERK OP ZATERDAG ZELFS TOT 15.00 UUR OPEN. 
IEDER 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    
  
1 AUGUSTUS  |  L. BELT
8 AUGUSTUS  |  PASTORAAL TEAM SINT MAARTEN
15 AUGUSTUS  |  PASTORAAL TEAM SINT MAARTEN
22 AUGUSTUS  |  PASTORAAL TEAM SINT MAARTEN
29 AUGUSTUS  |  RON BOUWMEESTER
5 SEPTEMBER  |  L. BELT
12 SEPTEMBER |  GEEN VIERING (KERMIS)
19 SEPTEMBER  |  PASTORAAL TEAM SINT MAARTEN
26 SEPTEMBER |  DS. E. MANDEMAKER

04/8 ZONDAG 10.00 UUR 
>> Ds. J. Leeffers uit Weert
Kindernevendienst | Marijke Vrieling 
Oppasdienst | geen oppas
Koffiedienst | dhr. en mevr. van der Tang
1e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente
2e collecte | diaconie

11/8 ZONDAG 10.00 UUR 
>> Ds. A. Moolenaar uit Lisse
Kindernevendienst | Marianka Guijt
Oppasdienst | geen oppas
Koffiedienst | dhr. en mevr. Miedema
1e collecte | kerk in actie: werelddiaconaat
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente

18/8 ZONDAG 10.00 UUR
>> Ds. J. Leeffers uit Weert
Kindernevendienst | Esther den Haas
Oppasdienst | geen oppas
Koffiedienst | A. Venema en S. van de Ploeg
1e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente
2e collecte | diaconi e

25/8 ZONDAG 10.00 UUR 
>> Ds. G.J. Loor uit Noordwijkerhout
Kindernevendienst | Ans Uittenbogaard  
Oppasdienst | geen oppas
Koffiedienst | dhr. en mevr. van Eeden
1e collecte | diaconie
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente

01/9 ZONDAG 10.00 UUR
>> Ds. E. Mandemaker
Kindernevendienst | Marianka Guijt
Oppasdienst | Claartje en Phebe Goedhart
Koffiedienst | B. van der Vlist en L. Passchier
1e collecte | PKN: missionair werk
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente

08/9 ZONDAG 10.00 UUR
>> Ds. C.S. der Nederlanden uit Delft
Kindernevendienst | Esther den Haas
Oppasdienst | geen oppas
Koffiedienst | dhr. en mevr. Venema
1e collecte | PKN: jeugdwerk JOP
2e collecte | samenwerkingsraad: Alpha cursus

15/9 ZONDAG 10.00 UUR
>> ds. E. Mandemaker
Startzondag
Kindernevendienst | Marijke Vrieling  
Oppasdienst | Carola van Hunnik
Koffiedienst | dhr. en mevr. Bezemer  
1e collecte | kerk in actie: zending Midden 
Oosten
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente

22/9 ZONDAG 10.00 UUR
>> Ds. W.J. Zaagsma uit Hillegom
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Kindernevendienst | Esther den Haas
Oppasdienst | geen oppas
Koffiedienst | dhr. en mevr. Vliegenthart
1e collecte | PKN: vredeswerk
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente

29/9 ZONDAG 10.00 UUR
>> Ds. E. van der Weide uit Warmond
Bediening Heilig Avondmaal
Kindernevendienst | Ans Uittenbogaard
Oppasdienst | Carola van Hunnik
Koffiedienst | dhr. en mevr. Passchier
1e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente
2e collecte | diaconie: voedselbank

KERKDIENSTEN
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NAAR PREDIKER 3

Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Er is een tijd om te werken
en een tijd om rust te zoeken,
een tijd om af te zien
en een tijd om vakantie te boeken.
Er is een tijd om te tobben
en een tijd om uit handen te geven,
een tijd om te stressen
en een tijd om zorgeloos te leven.
Er is een tijd om in maatpak te lopen

en een tijd om in zwembroek te staan,
een tijd om netjes te verschijnen
en een tijd om in bikini te gaan.
Er is een tijd om file te rijden
en een tijd om in ‘t bos te struinen,
een tijd om bergen te verzetten
en een tijd om bij te bruinen.
Er is een tijd om aardappels te schillen 
en een tijd om achter de barbecue te staan,
een tijd om broccoli te eten,
en een tijd om voor patat te gaan.
Er is een tijd om achter dubbelglas te zitten
en een tijd om in een tent te verblijven,
een tijd om de verwarming op te draaien
en een tijd om in een slaapzak te verstijven.
Er is een tijd om op de wekker te liggen
en een tijd om niet uit bed te komen,

een tijd om tot laat te vergaderen
en een tijd om bij zonsondergang weg te 
dromen.
Er is een tijd om langs elkaar heen te leven
en een tijd om elkaar geluk te schenken,
een tijd om te bekvechten
en een tijd om de liefde te wenken.
Er is een tijd om aan het bestaan voorbij te gaan
en een tijd om het leven in te drinken,
een tijd om nuchter te aanvaarden
en een tijd om in verwondering te verzinken.
Er is een tijd om de koffers te pakken
en een tijd om op reis te gaan,

een tijd om te vertrekken
en een tijd om weer voor de deur te staan. 

Rest mij u een goede tijd te wensen!

DS. ESMERALDA MANDEMAKER

UIT DE PASTORIE UIT DE KERKENRAAD
Het zomerseizoen is aangebroken en dat 
betekent dat het aantal vergaderingen 
terugloopt. De eerste kerkenraadsvergadering 
zal in september zijn. In oktober 2019 zullen 
we spreken over de resultaten van de 
gemeenteavond van 13 mei jl. We zullen de 
vorm en inhoud van onze Avondmaalsvieringen 
nog eens goed evalueren en aan de hand van 
de opmerkingen vanuit die gemeenteavond  
hopen we onze viering meer passend bij de 
vraag of de wens van u als gemeenteleden te 
maken.
De kerkenraad is dus een poosje “met vakantie”.. 
Gelukkig beschikken we (bijna) allemaal over 
moderne hulpmiddelen om met elkaar in contact 
te blijven en kort overleg te hebben. Whatsapp 
en email zijn geduldig en behulpzaam. Daar 
waar nodig zullen we natuurlijk het nodige 
overleg hebben.
De kerkenraadsvergadering van 24 juni was 
een warme; de temperatuur liep hoog op 
en met die temperatuurstijging nam ook het 
aantal zorgen toe…Zo heeft de heer Bert van 
Zoolingen aangeven dat hij zijn bestuurlijke 
taak als kerkrentmeester moet neerleggen. Hij 
blijft gelukkig achter de schermen wel actief 
betrokken en zal de financiële administratie, 
samen met mevr. Willy van der Niet, blijven 
verzorgen. We zijn daar blij mee, maar de 
bemensing van het college van kerkrentmeesters 
baart ernstige zorgen. Er zijn er nog twee, en 
dat is echt te weinig. Mevr. Bertine van der Vlist 
en dhr. Leon Guijt trekken nu de kar, maar de 
werkdruk is erg hoog. In de dienst van 30 juni 
jongstleden deed ik een beroep op u om mee 

te denken, maar vooral om mee te doen. Tot 
onze grote vreugde heeft dat resultaat gehad. 
Drie gemeenteleden hebben aangeven om een 
rol binnen het college van kerkrentmeesters te 
willen gaan vervullen.  Daarmee is onderstaande 
opmerking wel in een ander daglicht komen te 
staan, maar we staan nog steeds open voor 
aanvullingen of suggesties  .. Kent u mensen 
die kerkrentmeester zouden kunnen of willen 
worden, of wilt u zelf een steentje bijdragen; 
een e-mailtje naar de scriba, voorzitter of 
predikant is voldoende (en u mag natuurlijk alle 
kerkenraadsleden aanspreken of mailen…)
Ook zien we  de bemensing van 
kindernevendienst en oppasdienst lastig 
worden. Ook daar liggen zorgen en moeten 
we zoeken naar goede ondersteuning en/
of uitbreiding. Een kerk zonder die opvang 
of aandacht voor de jongsten en jongeren 
is een kerk die leegloopt; ook een zorg voor 
ons allemaal. Hoe binden en boeien we alle 
generaties? Ook hier weer: kent u mensen die 
willen helpen?  Kunt u zelf bijspringen? Wij 
horen het graag!
We begonnen de vergadering van 24 juni met 
een gedicht over Hoop van Hans Bouma; 
we sloten af met de constatering dat het niet 
hopeloos is; we mogen vertrouwen hebben op 
God en in dat vertrouwen met u allen nadenken 
over de zorg voor onze gemeenschap. Wat kan 
doen we en wat niet kan: ….
Namens de kerkenraad wens ik u allen een 
goede zomer. 

RINDERT VENEMA

Jongerencatechese
Jawel, het is zover: Na de startzondag op 15 
september gaan we beginnen met het nieuwe 
catecheseseizoen! Ik heb er zin in en ik hoop 
dat jullie het ook leuk vinden om bij elkaar te 
zijn en met elkaar te ontdekken wat geloven 
voor jou kan betekenen! Tijdens de avonden 
willen we samen nadenken en praten over ma-
nieren waarop je het geloof kunt beleven en 

hoe je kunt groeien in die beleving. Alles kan 
aan bod komen, geen vraag is te gek. 
Jullie zijn van harte welkom op de jeugdzolder 
van de Witte Kerk op alle eerste donderdagen 
en derde maandagen van de maanden sep-
tember-november en februari-juni.
GRAAG EVEN OPGEVEN BIJ MIJ VIA PREDIKANT@DEWITTEKERK.
NL/ 0654962929
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VAN DE DIACONIE
WIJ FELICITEREN…….

>> Op 19 augustus hoopt  mevr.G. Philippo-
Huijssoon (Hoogduinweg 56, De Zilk) haar 85e 
verjaardag te vieren.
>> Op 25 augustus hoopt dhr. P.A. Veninga 
(Koninginneweg 29) zijn 80e verjaardag te 
vieren.
>> Mevr. G. Bod-Pennings (st. Victorlaan 5) 
hoopt op 31 augustus haar 91e  verjaardag te 
vieren.
>> En dhr. K.P. Dyer (Zeestraat 145) hoopt op 
22 september zijn 85e verjaardag te vieren.
>> 6 Augustus is de dag dat dhr. en mevr. Gorkink-
Meeuwissen hun 50 jarig huwelijksjubileum 
vieren. Zij wonen aan Zilkerduinweg 177 in de 
Zilk.

>> Dhr. en mevr. van der Burg- Bouwmeester 
hopen op 2 september hun 25 jarig 
huwelijksjubileum te vieren. Zij wonen aan 
Zilkerduinweg 184, De Zilk.
>> Er is nog een echtpaar dat in september hun 
25-jarig huwelijksjubileum vieren. Dat zijn dhr. 
en mevr. Arends-Faas, Langevelderweg 173.
Zij zijn op 29 september  25 jaar getrouwd.
>> an Helmstraat 43 wonen dhr. en mevr. 
Verdiessen-de Horsen. Zij hopen op 29 
september hun 50-jarige huwelijksjubileum te 
vieren

WIJ WENSEN DE JARIGEN EN JUBILERENDE 
ECHTPAREN EEN FIJNE DAG.

UIT HET CONSISTORIE

Een Doorkijkperiode van 2 maanden 
overbruggen…wat is er veel gebeurd zo voor 
de zomer! Voor de ouderlingen een periode 
van weinig ‘officieel’ vergaderen, maar van veel 
doen. Een topic was met name de Kliederkerk 
op 23 juni en alle voorbereidingen van dien. 
Spannend, onze 1e Kliederkerk; hoe zal dat 
uitpakken? Met zo’n 40 aanwezigen startten we 
de dienst met het aansteken van de paaskaars, 
net als bij een ‘echte’ dienst. Esmeralda vertelde 
over het Scheppingsverhaal, het thema van 
deze Kliederkerk. Daarna aten we broodjes 
en gingen we in groepjes aan de slag met 
allerlei uiteenlopende opdrachten rondom 
het Scheppingsverhaal; van het maken van 
graspoppetjes tot aan het overtrekken van je 
vader op papier. Namens de gehele organisatie 
wil ik u allen hartelijk bedanken voor de 
ruimhartige inzameling van de artikelen, de 
gesmeerde broodjes en de vele helpende 
handjes. Leuk dat dit breed gedragen werd en 
deze Kliederkerk hierdoor een beetje van ons 
allemaal was!
Met subgroepjes zijn we alweer aan de slag met 
het evalueren en plannen van een 2e Kliederkerk 
in het najaar en met de voorbereiding van 
de Startzondag in september. Om komend 
kerkelijk jaar weer fris te starten hebben wij met 
de gehele kerkenraad een teamdag gehad. Een 
dag om elkaar beter te leren kennen en om te 
brainstormen over nieuwe ideeën. 

Komend seizoen start ook de 
GeloofsGroeiGroep weer (GGG). Als leidraad 
voor de avonden houden wij al enkele jaren het 
boekje aan van het Evangelisch Werkverband. 
Ieder jaar is er een nieuw thema met voor komend 
jaar ‘Dit is mijn lichaam; de kracht van samen 
geloven in een verbrokkelde samenleving’. 
Geloven in je uppie valt niet mee. Echter, je 

binden aan een periodieke bijeenkomst is ook 
lastig in ons drukke leven. Toch ervaren wij na 
iedere GGG-avond weer iets bijzonders; met 
elkaar over het thema nadenken, bidden en/of 
zingen, inspireert enorm. Schuif gerust eens aan 
om te kijken of dit iets voor u is! (10 september 
19.45 uur; locatie volgt, vraag het een van de 
oOuderlingen).

Een hartelijke groet namens de ouderlingen,

JOKE MEERKERK

OP STAP MET DE KERKENRAAD
Op 6 juli jl. heeft de kerkenraad een 
bezinningsdag gehad over de koers van onze 
gemeente. Met een fris windje door de haren is 
er gesproken over de sterke en minder sterke 
kanten van onze gemeente. Komend seizoen 
wil de kerkenraad zoeken naar activiteiten 
en mogelijkheden om de ontmoeting en 
het onderling gesprek te stimuleren en te 
bevorderen. 
Iets waarmee we direct in het nieuwe seizoen 
willen beginnen, is het gebruikmaken van een 
voorbedeboek.
Meerdere kerkenraadsleden hechten eraan 
dat iedereen voorbede zou moeten kunnen 
doen. Tegelijk is de constatering dat het 
voorbedeboek zoals we dat nu kennen, te 
weinig onder de aandacht is. Daarom zal vanaf 
september het voorbedenboek voorafgaande 
aan de dank- en voorbeden door de ouderling 
van dienst naar de dienstdoende predikant 
gbracht worden, zodat deze de door u 
geschreven voorbeden mee kan nemen in het 
gebed. Hiermee hoopt de kerkenraad dat het 
voorbedeboek meer onder de aandacht komt 
en dat ieder die de kerkdienst bezoekt zich 
vrij voelt om van het voorbedeboek gebruik te 
maken.

STARTZONDAG ‘EEN GOED VERHAAL’
Terwijl de vakanties voor velen, wanneer ik dit 
schrijf, nog niet eens begonnen zijn, wordt al 
druk nagedacht over het nieuwe seizoen. En op 
de startzondag op 15 september willen wij de 
aftrap geven. Het jaarthema van de PKN is ‘een 
goed verhaal’. Wij leven vanuit de bijbelverhalen 
als inspiratie, richtsnoer en houvast voor 
onderweg. We willen daar dan ook bij onze 
start ruim aandacht aan besteden. Er komt een 
laagdrempelige dienst, waarin uzelf aan het 
woord bent. Centraal staat het verhaal uit Lucas 
15 over de weduwe die haar drachme kwijt is. 
Na de dienst is er koffiedrinken met wat lekkers 
erbij en daarna kunt u ervoor kiezen deel te 
nemen aan een aantal activiteiten rondom ‘een 
goed verhaal’. Er is voor elk wat wils: we hebben 
een escaperoom; bibliodrama, een bijbelstudie 
enz. jong en oud kunnen aan de slag! We willen 
afsluiten met een lunch.
Graag willen we i.v.m. de lunch weten op hoe-
veel mensen we kunnen rekenen. U kunt zich 
opgeven voor 8 september via 
PREDIKANT@DEWITTEKERK.NL 
OF JANNYGORKINK@GMAIL.COM.

BETALING ABONNEMENT DOORKIJK
Het is augustus/september en dan vragen we 
u altijd om het abonnement op de Doorkijk te 
betalen. De abonnementsprijs voor de lezers 
binnen Noordwijkerhout en De Zilk is € 10,00 
en voor de postlezers buiten Noordwijkerhout 
€ 25,00. 
Wilt u ook dit jaar uw abonnement weer beta-
len? 
Bij deze Doorkijk ontvangt u een acceptgiro 
waarmee u de betaling kan verrichten. 

Als u geen prijs stelt op de Doorkijk, omdat 
u het wellicht liever via de website wilt gaan 
lezen, dan kunt u dit aan ons melden, bij voor-
keur via een afzegging naar kerkelijkbureau@
dewittekerk.nl.

Namens het college van kerkrentmeesters 
hartelijk dank.
BERTINE VAN DER VLIST
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www.bootnatuursteen.nl • www.memorieurnen.nl

Grafmonumenten & Urnen

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

Sinds 1902

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

Gieterij 19, 2211 WC Noordwijkerhout 
Bedrijvenpark Gravendam

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

   

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

www.acc-delange.nl

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

  Personeelszaken en salarisadministratie

  Verzorging van de boekhouding  van A tot Z

  Fiscaal advies

  Estate planning

  Bedrijfsadvisering 

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

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

hetuitvaar thuys.net

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

Rouwkamers Noordwijkerhout 
Dorpsstraat & St. Victor

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

NL
CREATIEF COMMUNICATIECONCEPT | LOGO 
VISUAL IDENTITY | WEBDESIGN |  RECLAME

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

Zeestraat 77 
2211xc Noordwijkerhout

0252 373 340

loodgietersbedrijf 
V.O.F. Seijsener

VAN DE 
KERKRENTMEESTERS

KERKELIJKE STAND

GEBOREN
1 juli 2019: Cas van der Tang, zoon van Ruben en 
Laura van der Tang, Kerkstraat 113

Mutaties:
Dhr. en Mevr. Bouwmeester, Langervelderweg 
109 hebben zich over laten schrijven naar de 
Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee (ichtus 
gemeente).
Dhr. en mevr. Frank-de Haas, Absveen hebben 
zich uit laten schrijven.

Verhuisd:
Dhr. en Mevr. Bezemer van Westerhout 1 naar 
Abeelenpark 35, 2211 ZH 

In verband met de privacy wetgeving mogen we niet 

zonder uw/jullie toestemming wijzigingen in de Doorkijk 

plaatsen. Daarom graag een extra aandacht voor het vol-

gende verzoek: Leden wordt verzocht mutaties (geboorte, 

overlijden, huwelijk, verhuizing, e-mail adres wijziging etc.) 

door te geven en daarbij te vermelden of u dit in de Door-

kijk geplaatst wilt zien. U kunt dat doen door een bericht te 

sturen aan het kerkelijk bureau:

Bertine van der Vlist, kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

UIT DE GEMEENTE
COLLECTEN
1e collecte    €
24 mrt. Kerkrentmeesters  109,45
31 mrt. PKN Missionair werk  65,95
07 apr. Zending Rwanda  128,31
14 apr. PKN Jeugdwerk  78,65
18 apr. Kerkrentmeesters  51,65
20 apr. Kerkrentmeesters  50,82
21 apr. Zending Pakistan  194,24
28 apr. Kerkrentmeesters  76,11
05 mei Noodhulp Syrië  87,90
12 mei Kerkrentmeesters   76,20
 
2e collecte    €
24 mrt. Kinderen in de Knel  105,20
31 mrt. Kerkrentmeesters  75,20
07 apr. Kerkrentmeesters  99,10
14 apr. Kerkrentmeesters  101,35
18 apr. Voedselbank  60,25
20 apr. Diaconie  53,20
21 apr. Kerkrentmeesters  202,36
28 apr. Diaconie  93,40
05 mei Kerkrentmeesters  71,65
12 mei Hulpfonds samenw. Kerken  92,70

Bijzondere diensten   €
27 mrt. Vesper  37,65
03 apr. Vesper  26,40
19 apr. Munnekeweij  36,10
¬
Schenkingen / giften  €
N.N. bloemengroet 10,00
N.N. begraafplaats 1300,00
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Met deze slotwoorden zond 
ds. P Ravensbergen 

op 30 juni ons naar huis.

Ga weer op weg, je hart vol licht,
geboren uit het Vergezicht

dat open bloeit op elk moment
waarop je echt jezelf herkent.
Bewaar de stilte die geneest

en adem vrede door Gods geest,
heb mededogen met wat leeft

en ga een weg die toegang geeft.
God geve jou een overvloed

aan liefde, wijsheid, vrede, moed;
doordat Hij – wat jou ook bezwaart –
zijn Vlam diep in jouw hart bewaart.

Nicola - kommuniteit, Utrecht

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 • 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
Joke Meerkerk • Schulpweg 11 • 2211 XL • T 0614640671
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
Bert van Zoolingen • Julianaplein 19, 2211 CH • T 06-53584455

>>>>> 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
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. 

ZONDAGMIDDAGWANDELING OP 18 AUGUSTUS

Op zondagmiddag 18 augustus is er voor de 
liefhebbers een gezamenlijke wandeling in ons 
eigen bos, duin en strand. Het is de bedoeling 
dat we ongeveer een uur gaan wandelen. Dus 
enige wandelconditie is wel vereist. De start is 
om 14.30 uur in het Piet Florisdal (vanaf fiets-
pad rechterveldje bij de picknickbank).
Het Piet Florisdal ligt niet ver (200 meter) van-
af het parkeerterrein Duindamseslag aan de 
Duinweg in Noordwijk (https://www.bollen-
streek.nl/parkeren-in-de-bollenstreek/parke-
ren-in-noordwijk/parkeerplaats-duindamse-
slag-noordwijk/). Kom je met de fiets?  Dan 
kun je die bij het Piet Florisdal stallen.
Mijn ervaring is dat je door te wandelen ge-
makkelijk met elkaar in gesprek komt. Een 
mooie manier om elkaar (beter) te leren ken-
nen of nog eens even stil te staan bij de over-
denking van de zondagmorgen ☺ .
Van tevoren aanmelden is niet nodig. Noteer 
18 augustus in je agenda! 

Tot ziens in het Piet Florisdal, Reinder Valkema 
(06-23883438)
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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

               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


