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Kerkdiensten
Zondag 4 december  10.00 uur  ds. A. van der Meij 
    uit Prinsenbeek
2e advent
Kindernevendienst  Robert ter Heide 
Oppasdienst	 	 	 Ans	Uittenbogaard	
Koffiedienst	 	 	 mevr.	B.	van	der	Vlist	en	mevr.	L.	Passchier
1e	collecte	 	 	 PKN:	pastoraat	
2e	collecte	 	 	 kerkrentmeesters

Zondag 11 december  10.00 uur ds. P.I.C. Terpstra
      uit Heemstede
3e advent
Kindernevendienst	 	 Esther	den	Haas
Oppasdienst	 	 	 Carola	van	Hunnik
Koffiedienst	 	 	 mevr.	A.	Venema	en	mevr.	E.	Voshart
1e	collecte	 	 	 kerkrentmeesters:	verwarming
2e	collecte	 	 	 kerkrentmeesters

Zondag 18 december  10.00 uur ds. A. van Houwelingen 
      uit Noordwijk
4e advent / kerst gezinsdienst
Geen	kindernevendienst	 	
Oppasdienst   Hanne Toet
Koffiedienst	 	 	 dhr.	en	mevr.	Vliegenthart
1e	collecte	 	 	 kerkrentmeesters:	pastoraat
2e	collecte	 	 	 diaconie

Zaterdag 24 december 23.00 uur mevr. ds. A. Molenaar 
      uit Lisse
kerstnacht viering m.m.v. koperblazers van de Harpe Davids
1e	collecte	 	 	 kerkrentmeesters
2e	collecte	 	 	 diaconie

Zondag 25 december  10.00 uur ds. A. van Houwelingen
      uit Noordwijk
Kindernevendienst  Robert ter Heide
Oppasdienst	 	 	 Marianka	Guijt
Koffiedienst	 	 	 dhr.	en	mevr.	Bezemer
1e	collecte	 	 	 kerk	in	actie:	kinderen	in	de	knel
2e	collecte	 	 	 kerkrentmeesters

Zaterdag 31 december 19.30 uur mevr. ds. A. Molenaar 
      uit Lisse
collecte	 	 	 eindejaarscollecte

Zondag 1 januari  10.00 uur mevr. drs. R. Schultheiss
      uit Sassenheim
Kindernevendienst	 	 Jasmijn	van	der	Weide
Oppasdienst	 	 	 Ans	Uittenbogaard
Koffiedienst	 	 	 dhr.	en	mevr.	Venema
1e	collecte	 	 	 kerkrentmeesters
2e	collecte	 	 	 diaconie

Puyckendam    
woensdag 10.00 uur     
7	december		 	 mevr.	v.d.	Berg	-	Buis
14	december		 	 mevr.	A.	Bezemer
21	december	 	 ?
28	december	 	 ?
 
Munnekeweij
donderdag 19.00 uur      
1	december	 	 L.	Belt
8	december	 	 A.	Goumans
15	december		 	 R.	Bouwmeester
24	december	 	 A.	Goumans	(15	uur:	kerstviering)
29	december	 	 R.	Bouwmeester
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agenda

6	december	 20.30	uur	 	 moderamen	
8	december	 19.15	uur	 	 GeloofGroeiGroepen
16	december	 19.00	uur	 	 lichtjesavond	
12	december	 20.00	uur	 	 kerkenraadsvergadering
30/31	december	 	 	 kopiëren	van	de	Doorkijk
2	januari	 	 	 	 bezorgen	van	de	Doorkijk
6	januari	 17.30	uur	 	 nieuwjaarsbijeenkomst	/		 	
     snertavond

Bidstond
Iedere	woensdag	om	19.30	uur	is	er	bidstond	in	de	aanbouw	van	de	
kerk.

Open Kerk
De	Witte	Kerk	is	iedere	woensdag	en	zaterdag	van	11.00	–	12.00	uur	
open	als	stiltecentrum.	
Ieder	die	een	moment	van	rust	zoekt,	maar	ook	diegene	die	onze	Witte	
Kerk	wil	bekijken,	is	van	harte	welkom.
(In	de	maanden	januari	en	februari	2017	is	de	Witte	Kerk	op	woensdag	
en	zaterdag	niet	open.)

uit DE pastorie
En het geschiedde…
Lucas	2:	1,	NBG-vertaling	1951
Bij	 al	 het	 goeds	 dat	 er	 van	 de	
Nieuwe	 Bijbelvertaling	 te	 zeggen	
valt,	zijn	er	beslist	ook	missers	te	
noemen.	 Soms	 is	 er	 omwille	 van	
moderne	 leesbaarheid	 diepte	
verloren	 gegaan.	 De	 nieuwe	
teksten	 zijn	 wel	 helder,	 maar	
plat.	 In	 de	 terechte	 poging	 de	
boodschap	 van	 de	 Bijbel	 bij	 de	
tijd	te	brengen,	is	de	scherpte	van	
de	 woorden	 waarmee	 Lucas	 zijn	
geboortebericht	begint,	helemaal	
verloren	 gegaan.	 Die	 woorden	
klinken	bij	Lucas	herhaaldelijk,	als	
een	vrolijk	refrein	geven	ze	een	blij	
ritme	aan:	‘en	het	geschiedde’.	
In	de	Nieuwe	Bijbelvertaling	 (die,	
dat	zeg	ik	nog	eens	met	nadruk,	erg	
veel	goeds	gebracht	heeft),	 is	dat	
ritme	 verdwenen.	 Wat	 ervoor	 in	
de	plaats	kwam,	klinkt	een	beetje	
als	 ‘en	 toen…en	 toen…en	 toen’.	

Zo	praat	iemand	die	niet	vertellen	
kan.	 Die	 zet	 de	 gebeurtenissen	
op	een	rijtje,	een	opsomming	van	
feiten.	 Maar	 het	 evangelie	 van	
de	 komst	 van	 God	 in	 het	 vlees	
is	 geen	 slecht	 verteld	 verhaal.	
Het	valt	niet	 zo	plat	en	simpel	 te	
vertellen.	 Het	 is	 waarachtig	 ook	
geen	 kinderachtig	 gebeuren.	Wat	
hier	 wordt	 verteld,	 brengt	 aan	
het	 licht	dat	de	 geschiedenis	 van	
God	 en	 de	 geschiedenis	 van	 de	
mensen	 elkaar	 raken.	 God	 zelf	
verschijnt,	Hij	neemt	plaats	en	tijd	
in.	 In	 onze	tijd,	 in	 onze	wereld	 is	
Hij	 gekomen.	Daar	mag	 je	 gerust	
alle	 romantische	 verdichtsels	 van	
afhalen	 –	 dan	 nog	 blijft	 er	 een	
groots	gebeuren	over.
Want	 waar	 vind	 je	 zoiets?	 Een	
God	die	 niet	 zichzelf	 zoekt,	maar	
de	 mensen?	 Een	 God	 die	 niet	
alles	om	zichzelf	en	zijn	macht	en	
majesteit	 laat	 draaien,	 maar	 om	
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zulke	 schepsels	 als	 u	 en	 jij	 en	 ik?	

Een	 God	 die	 niet	 op	 zijn	 strepen	
staat,	maar	die	onze	wegen	gaat.	
Een	God	die	bukken	kan	en	buigen	
wil.	Ongehoord.
Maar	 het	 wordt	 ons	 hier	
aangezegd!	En	het	geschiedde…	
Die	woorden	zijn	vast	wel	hopeloos	
archaïsch.	 Maar	 die	 woorden,	
‘en	 het	 geschiedde…’	 geven	 nou	
net	 aan	 dat	 het	 niet	 iets	 is	 van	
alleen	 maar	 daar	 en	 toen.	 Hier	
begint	 iets	 te	 geschieden	 dat	 tot	
vandaag	de	dag	doorgaat	en	grote	

gevolgen	heeft.	Het	klinkt	niet	als	
‘en	 toen…’-	 het	 klinkt	 veel	 meer	
als	‘en	nu!’
Op	de	menswording	van	God	volgt	
namelijk	nog	iets:	de	menswording	
van	 de	 mens.	 Onze	 bevrijding	
van	 zonde	 en	 oordeel,	 dus	 ook	
van	 eigen	 vooroordeel.	 Onze	
bevrijding	van	de	last	van	dood	en	
eindigheid.	Onze	bevrijding	van	de	
verlammende	angst.
En	het	geschiedde	–	die	woorden	
zetten	alles	in	een	groot	en	groots	
verband.	 Kerstmis	 en	 Pasen	 en	
Pinksteren.	 Tijd	 en	 eeuwigheid.	
Onze	 geest	 en	 die	 van	 God.	 Dat	
is	 wat	 er	 geschiedde,	 wat	 nog	
geschiedt	en	wat	geschieden	zal	in	
Jezus	Christus.
Die	 naam	 wil	 zeggen:	 God	 en	
mensen	samen.

Egbert	van	der	Weide

Dit zijn de namen…
Dit	zijn	de	namen	van	de	mensen	
uit	ons	midden,	die	 sinds	Advent	
2015	 gestorven	 zijn.	 Dit	 zijn	 de	
namen	 die	 op	 de	 laatste	 zondag	
van	dat	kerkelijk	jaar	(20	november	
jl.)werden	 genoemd,	 in	 het	 licht	
van	de	eeuwigheid,	in	het	licht	van	
de	Eeuwige:

Tilly	van	Zijl
Antonie	 Marinus	 Frederik	 van	
Splunter
Jacoba	 Wilhelmina	 van	 Rooijen–
van Kooperen
Elisabeth	Houwaart	–Kagenaar
Cornelia	Brouwer–Bal
Johanna	Marchand–Bos
Johannes	Muller
Margreet	Ringlever–Harteveld

Langzaam zie ik hen gaan
die ik nog bij mij had,
de bocht om van het pad.
Wat goud doorschenen stof,

dan wordt het in het hof
nog stiller dan voorheen.
De liefste -Eén voor één.

Ida	Gerhardt,	uit:	
Verzen	van	overzee

Gedoopt
Op	 zaterdag	20	oktober	 jl.	 zijn	 in	
een	oecumenische	viering	Tess	en	
Pieter	Passchier	gedoopt	(geboren	
op	4	augustus	2016).	
De	ouders	van	Tess	en	Pieter	zijn	
Jan	 Passchier	 en	 Jerney	 van	 der	
Voet.

Op	 zondag	 27	 november	 jl.	 zijn	
gedoopt:
Antoinette	 Bouwmeester	 Noppe	
(09-02-1970)		
Simona	Bouwmeester	
(03-02-2016)	
Juliette	Bouwmeester	
(03-02-2016)
De	 ouders	 van	 Simona	 en	
Juliette	 zijn	 Simon	 en	 Antoinette	
Bouwmeester-Noppe
Niek	Plug	(09-06-2011)	
Jaike	Plug	(10-08-2016)	
De	 ouders	 van	 Niek	 en	 Jaike	 zijn	
Edwin	en	Sjoukje	Plug–Duijndam
Lisanne	Maria	Ravensbergen	
(10-09-2015)
De	 ouders	 van	 Lisy	 zijn	 Leon	 en	
Susan	Ravensbergen-	van	Walen

uit DE kerkenraad
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Rosanne	Johanna	Euphemia	Stark	
(29-04-2016)
De	ouders	van	Rosanne	zijn	Eduard	
en	Jolanda	Stark-van	Zelst

Kind je mag er zijn
Jouw naam is opgeschreven
Je bent gekend, gehoord, verwoord
Met naam door ouders jou 
gegeven.

Een kaars voor jou, teken van 
trouw
Ontstoken aan het Paaskaarslicht
God blijft jou bij, gaat aan jouw zij
Hij geeft een glans op jouw gezicht

Jouw doop geeft ons ook hoop
Het water is ook ons weer een 
teken
Van Gods trouw, aan ons en jou
Dat God naar ons heeft omgekeken

Kind je mag er zijn
Jouw naam is in Gods boek 
geschreven
Je hoort erbij in Gods gezin, een 
klein begin
Hij blijft bij jou, je hele leven.

Catechese
Een	 van	 de	 dingen	 die	 door	 het	
ziek	worden	van	ds.	van	der	Weide	
niet	op	tijd	van	start	gingen,	is	de	
catechese.	
Dat	 is	 vanaf	 nu	 de	
verantwoordelijkheid	 van	 de	
jeugdraad	en	die	is	(wanneer	u	dit	
leest)	inmiddels	bij	elkaar	geweest	
om	zich	daarover	te	buigen.	
De	bedoeling	is	dat	de	catechisatie	
in	 januari	 weer	 begint.	 Ouders	
en	 jongeren	 krijgen	 hiervan	
persoonlijk	bericht.

uit DE diaconie
Lichtjesavond
Op	vrijdag	16	december	wordt	 er	 in	
het	 dorp	 van	 19.00	 uur	 –	 21.00	 uur	
lichtjesavond	 gevierd.	 Ook	 de	 Witte	
kerk	is	dan	weer	open.	
Onder	 het	 genot	 van	 koffie,	 thee,	
glühwein,	 warme	 chocolademelk	
én	 wat	 lekkers	 kunt	 u	 afwisselend	
genieten	 van	 zang	 uitgevoerd	 door	
popkoor	 Bloom	 en	 kerstliedjes	
gespeeld	 door	 het	 Charles	 Dickens	
orkest.
Komt	u	ook?
 
Snertavond
Graag	nodigen	wij	u	uit	voor	onze	nieuwjaarsbijeenkomst	op	vrijdag	6	
januari	2017	in	de	Witte	kerk.
Daar	staat	tussen	17.30	uur	en	19.30	uur	voor	een	ieder	die	dat	wil	een	
kom	verse	erwtensoep	klaar.
Er	is	alle	tijd	en	ruimte	om	elkaar	in	ongedwongen	sfeer	te	ontmoeten.	
De	mensen	die	voorgaande	jaren	geweest	zijn	zullen	dit	zeker	beamen.
Voor	 de	 organisatie	 is	 het	 handig	 te	 weten	 of	 u	 komt	 en	 zo	 ja,	met	
hoeveel	mensen.
Wilt	 u	 dit	 voor	 31	 december	 doorgeven?	 Dat	 kan	 per	 e-mail	 naar	
snertavond@dewittekerk.nl	of	telefonisch	via	0252-372998.
U	bent	van	harte	welkom!

Gezinskerstviering 18 december

Op	 zondag	 18	 december	 vieren	 we	 het	 kinderkerstfeest	 in	 een	

gezinsdienst	waaraan	de	kinderen	van	de	nevendienst	
meewerken.	Net	

als	voorgaande	jaren	zullen	we	met	de	kinderen	een	verhaal	vertellen	

en	 uitbeelden.	 Vorig	 jaar	 hadden	we	 een	 kerk	 vol	m
et	 engelen.	 Het	

jaar	daarvoor	was	het	een	beestenbende.	En	dit	jaar?	
Dit	jaar	is	er	een	

hoofdrol	weggelegd	voor	schilderijen	die	door	de	kinde
ren	zelf	gemaakt	

zijn.	Verder	gaan	we	natuurlijk	samen	zingen	en	bidden.	Iedereen,	jong	

en	oud,	is	van	harte	welkom	om	deze	dienst	met	ons	

mee	te	vieren.		

Kinderen	en	leiding	van	de	kindernevendienst
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Kerststerrenproject
Ook	dit	jaar	wordt	de	kerk	tijdens	de	kerstdagen	weer	mooi	aangekleed	
met	kerststerren.	De	kerststerren	worden	als	attentie	en	bemoediging		
gegeven	aan	mensen	uit	 de	gemeente.	Het	project	waar	de	diaconie	
voor	heeft	gekozen	is	van	het	Zeister	Zendingsgenootschap.	
De	 opbrengst	 is	 bestemd	 	 voor	 weeskinderen	 in	 Tanzania:	 Eén	 op	
de	 tien	 Tanzaniaanse	 kinderen	 is	 (half)	 wees,	 meestal	 door	 aids.	
Het	 Zeister	 Zendingsgenootschap	 ondersteunt	 al	 een	 aantal	 jaren	
het	 aidsweeskinderenprogramma	 van	 de	 Broedergemeente	 in	 de	
zuidwesthoek	van	Tanzania.	Zo’n	180	weeskinderen	kunnen	daardoor	
naar	 school.	 De	meeste	 kinderen	 zitten	 inmiddels	 op	 de	middelbare	
school,	 sommigen	 doen	 een	 vakopleiding	 en	 een	 kind	 zit	 op	 de	
universiteit!	Voor	al	deze	opleidingen	moet	schoolgeld	betaald	worden	
inclusief	examenkosten,	schooluniform,	schoenen	en	schoolmaterialen.	
En	het	belangrijkste:	de	kinderen	krijgen	weer	een	toekomst!

Wij	hopen	dat	u	dit	mooie	doel	wilt	ondersteunen	d.m.v.	het	bestellen	
van	kerststerren.	Wilt	u	onderstaand	strookje	invullen	en	dit	eventueel	
met	contant	geld	aan	een	van	de	diakenen	geven?
Overmaken	kan	ook	op	rekeningnummer		NL42ABNA0568318633	t.n.v.	
diaconie	 Protestantse	Gemeente	 te	Noordwijkerhout	 en	 de	 Zilk	 o.v.v.	
Kerststerrenactie.
Mogen	wij	en	de	kinderen	van	Tanzania	rekenen	op	uw	steun?
_   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

Ja,	ik	ondersteun	het	kerststerrenproject	en	bestel:

………………	kerststerren	à	6	euro	per	stuk	=		…………..	euro

Naam:		…………………………………………………………………............

Adres:			………………………………………………………………………………

Ik	betaal	contant		 O	 	 Ik	maak	het	bedrag	over								O
(Gelieve	aan	te	kruisen	welke	keuze	u	maakt)
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h e t u i t v a a r t h u y s . n e t

dag en nacht bereikbaar
0252 - 37 69 42
06 - 19 27 98 21

H e t  U i t v a a r t h u y s
Anneke Beunder
Els Görtemöller

Hoofdstraat 143, 2171 BA  SASSENHEIM 

www.acc-delange.nl • info@acc-delange.nl 

tel: 0252-220540  • fax: 0252-220742 

www.bootnatuursteen.nl 
www.memorieurnen.nl

Grafmonumenten 
& Urnen

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

Sinds 1902

“ Zo leest iedereen wat
de een dit de ander dat”
(vrij naar Martinus Nijhoff)

Boekhandel

Wagenaar & Van Halem

Havenstraat 10, 2211 EH Noordwijkerhout
Tel. (0252) 37 46 25 

info@wagenaarvanhalem.nl

www.wagenaarvanhalem.nl
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T 071 - 36 46 006 dag en nacht bereikbaar | www.barbaranoordwijk.nl | Annemarie Hazenoot & Areen van der Plas

Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen…

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

NL

Kerstcollecte, 25 december: 
Pakistan, geef liefde 
De	kerstcollecte	staat	 in	het	teken	
van	verstandelijk	beperkte	kinderen	
in	Pakistan.	De	stichting	NOAD,	een	
samenwerkingsverband	 van	 drie	
christelijke	organisaties	in	Pakistan,	
werkt	 daar	 aan	 een	 speciaal	
gehandicaptenproject.	Het	project	
is	bedoeld	om	voor	deze	kinderen	
betere	 leefomstandigheden	 te	
creëren.

In	de	kleine,	arme	plattelandsdorpen	in	Pakistan	is	nagenoeg	geen	zorg	
voor	deze	kinderen.	Ze	worden	verborgen	gehouden.	De	ouders	weten	
niet	goed	hoe	ze	om	moeten	gaan	met	verstandelijk	beperkte	kinderen	
en	schamen	zich	ervoor.	Of	ze	zien	het	zelfs	als	een	straf	van	God.
Met	uw	gift	krijgen	de	ouders	ondersteuning	om	hun	kinderen	de	zorg,	
liefde	en	aandacht	te	geven	die	broodnodig	is.	
Door	 hulp	 in	 de	 vorm	 van	 kennis	 over	 de	 rechten	 van	 het	 kind,	
onderwijs	en	medische	zorg,	gaan	de	kinderen	weer	deel	uitmaken	van	
de	samenleving.	Ouders	leren	in	zelfhulpgroepen	hoe	zij	hun	kind	een	
plek	in	hun	gezin	kunnen	geven.	Ze	ontwikkelen	zich	beter	en	komen	tot	
bloei.	Kinderen	van	God,	die	gezien	mogen	worden.	Geef	 liefde,	geef	
uw	gift.
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Wij feliciteren…….

Op	Maandagse	Wetering	7	woont	dhr.	
P.C.	van	der	Sleet.	
Op	9	december	hoopt	hij	85	jaar	te	
worden.

Op	11	december	hoopt	dhr.	K.	Damen	
80	jaar	te	worden.	Hij	woont	op	
Duinschooten	30,	B20.

Mevr.	A.C.	Menke	hoopt	op	14	december	haar	91e	verjaardag	te	
vieren.	Zij	woont	op	Parallelweg	66.

Op	Parallelweg	57	woont	mevr.	P	Fiere-van	der	Sijde.	Zij	hoopt	op	21	
december	haar	97e	verjaardag	te	vieren.

Dubbel	feest	voor	dhr.	en	mevr.	van	der	Sleet-van	der	Zwart.
Naast	de	verjaardag	van	dhr.	van	der	Sleet	hoopt	het	echtpaar	ook		op	
8	december	hun	61-jarig	huwelijksfeest	te	vieren.

Op	Westerhout	7	wonen	dhr.	en	mevr.	van	Ruiten-
de	Joode.	Zij	hopen	op	9	december	hun	40-jarige	
huwelijksfeest	te	vieren.

We	wensen	alle	jarigen	en	jubilerende	echtparen	
een	fijne	dag	toe.						

GEDICHT VAN DE MAAND

Kerstnacht 

Kerstnacht  --  het woord is als een lafenis,
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte

stralen der sterren  --  op de landen is
het weerloos stil, een ongerept verwachten.

Kerstnacht  --  het eenzaam zwerven der gedachten
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken

verlangen naar het helder zingen in de nachten
het opgaan van de ster, een lichtend teken.

Kerstnacht  --  het sneeuwt op Uw geschonden aarde,
dun en verstuivend dekt een huivering

van ijle val, een lichte zuivering
het vragen, dat wij ongestild bewaarden. 

(dichter onbekend)
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Door schenkingen hebben 
we nieuw gereedschap op de 
begraafplaats 
Op	5	oktober	jl.	werd		ingebroken	
in	 het	 baarhuisje	 op	 onze	
begraafplaats.	Er	zijn	toen	diverse	
gereedschappen	meegenomen.	
Gelukkig	hebben	we	alles	kunnen	
vervangen.
Van	 de	 firma	 Andre	 Geerlings	
en	 van	 een	 gemeentelid	 hebben	
we	 elk	 een	 	 bladblazer	 gekregen.	
Van	 twee	 andere	 gemeenteleden	
ontvingen	 we	 een	 financiële	
donatie	van	€	50	en	€	25.	
Wij	 zijn	 de	 gulle	 gevers	 enorm	
dankbaar.

Opnieuw een riante schenking 
voor opknappen baarhuisje
We	werden	verrast	door	een	zeer	
riante	schenking	van	€	5000	door	
een	 echtpaar	 dat	 niet	 met	 naam	
genoemd	wil	worden.	
Samen	 met	 de	 toezegging,	
genoemd	 in	 de	 vorige	 Doorkijk,	
zijn	 we	 hiermee	 in	 staat	 om	 het	
baarhuisje	 op	 te	 knappen.	 We	
kunnen	het	zeer	nodige	voegwerk,	
enkele	 slechte	 stukken	 houtwerk	
en	nieuwe	dakgoten	bekostigen.
Hartelijk	dank	hiervoor!

€ 3000 van de Vrienden van de 
Witte Kerk
Op	 12	 november	 jl.	 organiseerde	
de	 Vrienden	 van	 de	 Witte	
Kerk	 een	 zeer	 geslaagde	 “Heel	
Noordwijkerhout	Bakt”.	
Tijdens	 de	 prijsuitreiking	 werd	
Rindert	Venema	(voorzitter	van	de	
kerkenraad)	 naar	 voren	 geroepen	
en	 mocht	 hij	 een	 cheque	 in	
ontvangst	nemen	van	€	3000.
De	 Vrienden	 van	 de	 Witte	 Kerk	
hebben	 dit	 bedrag	 met	 hun	
donateurs	 en	 activiteiten	 in	 de	
afgelopen	 periode	 bij	 elkaar	
‘verdiend’.	
Rindert	Venema	heeft	hen,	namens	
ons	 allen,	 hartelijk	 bedankt	 voor	
de	 cheque	 en	hun	 inzet	 voor	 het	
behoud	van	de	Witte	Kerk.

van de kerkrentmeesters
Kerkbalans 2017 komt eraan!
De	voorbereidingen	voor	de	actie	
Kerkbalans	 zijn	 weer	 in	 volle	
gang.	 Het	 thema	 van	 de	 actie	 is	
dit	 jaar:	 ‘Mijn	 kerk	 verbindt’.	 In	
januari	2017	ontvangt	u	een	brief	
met	het	verzoek	om	bij	te	dragen.	
Net	 als	 voor	 een	 huishouden	 is	
een	 gezonde	 financiële	 situatie	
belangrijk	 voor	 de	 kerk.	 Daarom	
vragen	 we	 elk	 jaar	 aan	 al	 onze	

gemeenteleden	 om	 een	 bijdrage.	
Het	 is	 een	 vrijwillige	 bijdrage,	
maar	we	kunnen	niet	 zonder!	De	
inkomsten	uit	de	actie	Kerkbalans	
vormen	 de	 financiële	 basis	 voor	
onze	kerk.	We	hopen	dan	ook	dat	
we	 weer	 op	 u	 mogen	 rekenen.	
Dankzij	 uw	 bijdrage	 kunnen	 we	
onze	 belangrijke	 taken	 blijven	
vervullen	 en	 nieuwe	 plannen	
maken.
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bedankjes
Heel erg verrast waren wij met het mooie boeket 
bloemen, dat wij van de Witte Kerk mochten ontvangen 
op onze trouwdag.
Hartelijk dank daarvoor.
Jan en Lenie van Hunnik-Laros.

Beste mensen, wat is het toch fijn terwijl 
je oud en gebrekkig bent toch niet vergeten wordt. 
Eerst een groet van de kerkgangers (iedere naam was 
als een bloem).
De week erna echte bloemen. 
Heel warm gevoel voor ons. 
Allemaal bedankt en vriendelijke groeten van Nel en 
Wim van Soeren.

In verband met mijn 83e verjaardag mocht ondergetekende 
een leuke kaart ontvangen. Deze is ondertekend door 
vele kerkbezoekers.
Mede namens mijn vrouw: 
Hartelijk dank hiervoor!
A. vd Niet, Patrijsstraat

Heel erg bedankt voor de prachtige bloemen die 
ik zondag 13 november jl. kreeg (en dat nog wel op 
onze trouwdag!). Ook bedankt voor de vele mooie 
beterschapskaarten.
Cock van de Sleet

Feestelijke afsluiting Alpha Cursus 
Noordwijkerhout 2016
Op	 donderdagavond	 1	 december	
2016	 sluiten	 we	 de	 Alpha	 cursus	
feestelijk	 af	 onder	 het	 genot	 van	
koffie,	thee	en	wat	lekkers.
We	 blikken	 terug	 op	 de	
cursus,	 en	 er	 is	 natuurlijk	 ons	
vaste	 programmaonderdeel:	
Het	 Praatje.	 Daarin	 wordt	 in	
vogelvlucht	 de	 inhoud	 van	 de	
cursus	 doorgenomen.	 Daarnaast	
zal	 een	 aantal	 cursisten	 en	
teamleden	 een	 bijdrage	 leveren	
aan	het	programma.
We	 starten	 om	20.00	 uur	 (inloop	
vanaf	 19.45	 uur)	 en	 de	 avond	
duurt	tot	ongeveer	21.30	uur	in	de	
Witte	Kerk.
Iedereen	 is	 welkom	 op	 deze	
avond,	ook	als	 je	de	 cursus	 (nog)	
niet	 gevolgd	 hebt	 en	 je	 bent	
nieuwsgierig.

Namens	 het	Alpha-team,	 Reinder	
Valkema.

 
                                                                 

Aandacht voor de medemens met 
Kerst !!
Zoals	 gebruikelijk	 zal	 ook	 dit	
jaar	 rond	 de	 kerstdagen	 het	
Hulpfonds	van	de	Samenwerkende	
Kerken	 (HSK)	 aandacht	 geven	
aan	 mensen/gezinnen	 die	 het	
moeilijker	 hebben.	 Mogelijke	
oorzaken	 hiervan	 zijn	 o.m.:	
financiële	 beperkingen,	 situaties	
van	eenzaamheid	of	wanneer	een	
verlies	 moet	 worden	 verwerkt.	
Het	HSK	regelt	dan	dat	bij	hen	kort	
voor	 de	 Kerst	 een	 attentie	wordt	
bezorgd.
Daarom	 hierbij	 het	 verzoek	 om	
namen	en	adressen	van	personen/
gezinnen	 waarvan	 u	 vindt	 dat	 ze	
met	de	kerstdagen	extra	aandacht	
verdienen	 door	 te	 geven	 aan	 het	
secretariaat	van	de	diaconie.
Het	 HSK	 voert	 deze	 actie	 uit	
in	 samenwerking	 met	 de	
voedselbank.	Op	17	december	zal	
daartoe	 een	 (voedsel)inzameling	
plaatsvinden	bij	de	 ingang	van	de	
plaatselijke	supermarkten.
Bij	 voorbaat	 dank	 voor	 uw	
medewerking	en	steun.
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‘Zon in de schoorsteen’
In	 de	 St.	 Nicolaastijd	 wordt	
ieder	 jaar	 de	 actie	 ‘Zon	 in	 de	
schoorsteen’	 gehouden.	 Deze	
actie	 wordt	 georganiseerd	
door	 De	 Zonnebloem,	 afd.	
Noordwijkerhout	 en	 de	 Witte	
Kerk.	 Veel	 mensen	 in	 Nederland	
gaan	 dan	 aan	 het	 werk	 om	 een	
zieke	 of	 eenzame	 medemens	
een	 verrassing	 te	 bezorgen.	 Deze	
jarenlange	 traditie	 is	 een	 mooie	
gelegenheid	om	zieke	en	gezonde	
mensen	 dichter	 bij	 elkaar	 te	
brengen.

Wij	willen	u	vragen	om	een	aardige	
attentie,	 verrassing,	 cadeautje	
feestelijk	 in	 te	 pakken.	 Als	 u	 het	
leuk	 vindt,	 mag	 er	 een	 rijmpje/
gedicht	 bijgevoegd	 worden.	 Het	
is	beslist	niet	de	bedoeling	om	er	
een	 duur	 cadeau	 van	 te	 maken.	
Centraal	 staat	 de	 attentie,	 een	
vriendelijk	 gebaar;	 de	 zieke	 te	
laten	 merken	 dat	 hij	 of	 zij	 erbij	
hoort.

Spreekt	 dit	 gebaar	 u	 aan	 en	 wilt	
u	een	pakje	verzorgen,	neem	dan	
contact	 op	met	Margo	 Rotteveel,	
tel.	 375518	 of	 mail	 naar:	
margorotteveel@gmail.com,	 of	
met	Jan	Wassenaar,	tel.	373514.
De	 Zonnebloem	 afd.	
Noordwijkerhout	 hoopt	 op	 veel	
enthousiaste	 deelnemers.	 Alvast	
heel	hartelijk	dank.

Zaterdag 17 december Kerstsamenzang de Harpe Davids
Op	 zaterdag	 17	 december	 organiseert	 de	 Chr.	 Muziekvereniging	 de	
Harpe	Davids	weer	de	Kerstsamenzang	 in	de	 Sint	 Jozefkerk,	 aanvang	
19.00	uur.	Aan	deze	Kerstsamenzang	wordt	medewerking	verleend	door	
het	Gemengd	Koor	Sancta	Maria,	het	koor	Cadans	en	het	Dameskoor	
Sint	 Jozef.	 Drie	 koren	 die	 verbonden	 zijn	 aan	 de	 Sint	 Jozefkerk,	 die	
dit	 jaar	 haar	 100-jarig	 bestaan	 vierde.	 Zo	 vlak	 voor	 Kerst	 is	 het	 toch	
fijn	om	met	elkaar,	jong	en	oud,	kerkelijk	of	niet	kerkelijk	de	bekende	
kerstliederen	te	zingen	en	te	luisteren	naar	mooie	kerstmuziek.	
Iedereen	is	van	harte	welkom.	Vanaf	18.30	uur	is	de	kerk	open.	
U	komt	toch	ook?	
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ADMINISTRATEUR 
Mevr.	W.	van	der	Niet,	Wildlaan	40,	2211	KC,	tel.	344120

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

KOSTER EN VERHUUR KERK
J.	Passchier,	Pilarenlaan	6j,	2211	NB,	tel.	375107	of	06-23121791

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	door-
gegeven.	Daarom	aan	u	het	verzoek	aan	de	dominee	of	scriba	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	Noord-
wijkerhout	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.	Postma,	kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE
www.dewittekerk.nl

DE STICHTING VRIENDEN VAN DE WITTE KERK
www.vriendenvandewittekerk.nl
e-mail	adres:	vriendenvandewittekerk@gmail.com
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PREDIKANT
Ds.	E.H.	van	der	Weide,	Herenweg	3,	2211	CA,	tel.	372131
e-mail:	predikant@dewittekerk.nl
wegens	ziekte	is	ds.	van	der	Weide	niet	bereikbaar.
U	kunt	altijd	uw	wijkouderling	of	de	scriba	bellen.
Via	hen	is	ds.	Haasnoot	ook	bereikbaar.

SCRIBA
scriba@dewittekerk.nl
mevr.	R.	Ravensbergen,	Leeweg	9,	2211	XZ,	tel.	340650

OUDERLINGEN 
ouderlingen@dewittekerk.nl
R.	Bouwmeester,	Langervelderweg	109,	2211	AE,	tel.	371464
B.	Laros,	Brittenhuis	103,	2211VW,	tel.	06-51966180
mevr.	D.	Miedema,	de	Duinsloot	5,	2211	DP,	tel.	376934
mevr.	R.	Ravensbergen,	Leeweg	9,	2211	XZ,	tel.	340650
R.	Venema	(voorzitter	kerkenraad),	Circus	3,	2211	LT,	tel.	370288
J.	Wassenaar,	St.	Antoniushof	5,	2211	CP,	tel.	373514	

(OUDERLING) KERKRENTMEESTERS
kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
L.	Guijt,	Geverstraat	1,	2211	HK,	tel.	503239
B.	Postma,	Groenewege	228,	2211	TZ,	tel.	374586
mevr.	B.	van	der	Vlist,	Victoriberg	115,	2211	DN,	tel.	377659
B.	van	Zoolingen,	Tespellaan	3,	2211	VT,	tel.	377559	
NL66RABO0346903750	t.n.v.	college	van	kerkrentmeesters	Protestant-
se	Gemeente	te	Noordwijkerhout	en	De	Zilk

DIAKENEN
diakenen@dewittekerk.nl
mevr.	K.	Frank,	Absveen	15,	2211	EX,	tel.	06-12653504
mevr.	S.	van	der	Ploeg,	Absveen	43,	2211	EX,	tel.	372998
mevr.	C.	van	der	Sleet,	Akelei	35,	2211	MR,	tel.	374230
mevr.	E.	van	de	Tang,	Herenweg	88,	2211	CD,	tel.	375180
mevr.	F.	de	Vries,	Brittenhuis	57,	2211	VV,	tel.	06-41635850
NL42ABNA0568318633	t.n.v.	diaconie	Protestantse	Gemeente	te	
Noordwijkerhout	en	De	Zilk

Colofon
De	Doorkijk	is	het	maandblad	van	de	Protestantse	Gemeente	te	
Noordwijkerhout	en	De	Zilk

REDACTIE
De	redactie	bestaat	uit:	mevr.	B.	van	der	Vlist,	mevr.	E.	Peeters,	
mevr.	F.	de	Vries	en	mevr.	M.	van	Loenhoud	
Opmaak:	mevr.	K.	de	Rooij	

KOPIJ
Uiterlijk	de	14e	van	de	maand	inleveren
e-mail	adres:	doorkijk@dewittekerk.nl
Kopij	graag	digitaal	aanleveren	in	een	Word	document.	Foto’s	graag	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	B.	Postma,	tel.	374586
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	B.	Postma,	
tel.	374586.
Kosten	per	jaar:	€10	binnen	Noordwijkerhout	en	€21	buiten	
Noordwijkerhout
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