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Zondag 28 januari  10.00 uur ds. A van Houwelingen
      uit Noordwijk
Kindernevendienst  Robert ter Heide
Oppasdienst   geen oppasdienst
Koffiedienst	 	 	 C.	v.d.	Sleet	en	H.	Plug
1e	collecte	 	 	 PKN,	catechese	en	educatie
2e	collecte	 	 	 kerkrentmeesters

Kerkdiensten
Zondag 7 januari  10.00 uur ds. C. Haasnoot
      uit Noordwijkerhout
Kindernevendienst	 	 Ans	Uittenbogaard	 	
Oppasdienst   geen oppasdienst  
Koffiedienst	 	 	 dhr.	en	mevr.	Passchier
1e	collecte	 	 	 diaconie
2e	collecte	 	 	 kerkrentmeesters:	alpha	cursus

Zondag 14 januari  10.00 uur ds. G.J. Loor
      uit Noordwijkerhout
Kindernevendienst  Robert ter Heide
Oppasdienst	 	 	 Carola	van	Hunnik
Koffiedienst	 	 	 E.	Voshart	en	D.	Postma
1e	collecte	 	 	 kerkrentmeesters:	verwarming	
2e	collecte	 	 	 kerkrentmeesters:	orgel

Zondag 21 januari  10.00 uur drs. R. Schultheiss
      uit Sassenheim  
Kindernevendienst	 	 Adeline	Evelein
Oppasdienst	 	 	 Nicolene	van	Asten
Koffiedienst	 	 	 dhr.	en	mevr.	van	de	Tang
1e	collecte	 	 	 PKN,	oecumene
2e	collecte	 	 	 kerkrentmeesters

Vrijdag 26 januari  19.30 uur  
Oecumensiche Zang- en Gebedsviering, georganiseerd door de 
samenwerkingsraad van Kerken
Thema: RECHT DOOR ZEE
m.m.v.	Cora	van	Ravensbergen	(zang)	en	Cees	Wassenaar	(muziek)

Puyckendam   
woensdag 10.00 uur  
 
3	januari		 L.	Belt
10	januari	 M.	v.d.	Berg-Buis
17	januari	 A.	Bezemer	
24	januari
31	januari	 L.	Belt

Munnekeweij
donderdag 19.00 uur   
   
4	januari	 		L.	Belt
11	januari	 A.	Goumans
18	januari		 A.	Goumans
25	januari	 R.	Bouwmeester
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AGENDA
5	januari	 	 17.30	uur	 nieuwjaarsbijeenkomst	/		 	
     snertavond
8	januari	 	 20.00	uur	 kerkenraadsvergadering
10	januari	 	 19.30	uur	 kerkrentmeesters	overleg
9	januari	 	 19.30	uur	 geloofsgroeigroepen
9	januari	 	 20.00	uur	 leeskring
17	januari	 	 9.45	uur	 poëziekring
26/27	januari	 	 	 	 kopiëren	van	de	Doorkijk
29	januari		 	 	 	 bezorgen	van	de	Doorkijk
19	januari	 	 10.00	uur	 gespreksgroep	in	Munnekeweij

Bidstond
Iedere	woensdag	om	19.30	uur	is	er	bidstond	in	de	aanbouw	van	de	
kerk.
Geeft	u	vooral	door,	wanneer	u	gebed	wilt	voor	een	bepaalde	situatie,	
voor	uzelf	of	voor	een	ander.	
Dit	kunt	u	doen	bij	de	ouderlingen	Detta	Miedema	(06-14282453)	of	
Bert	Laros	(06-51966180)

Open	Kerk
De	“open	Witte	Kerk”	is	gesloten	tot	14	februari	2018.	Vanaf	
Aswoensdag	is	de	kerk	weer	open	op	woensdag	en	zaterdag	van	11	–	
12	uur.

Psalm 121 vers 8: 
De	 	Heer	houdt	de	wacht	over	 je	
gaan	en	je	komen	van	nu	aan	tot	in	
eeuwigheid.	
Daar	gaan	we	dan,	het	nieuwe	jaar	
2018	 in.	 	 Wat	 gaat	 het	 worden?	
Zullen	we	dit	jaar	alle	last	van	het	
leven	 zelf	 torsen	 of	 laten	wij	 ons	
dragen	door	onze	God?	
Ik	 stel	 expres	 deze	 vraag	 omdat	
het	eerste	niet	kan	en	het	tweede	
niet	vanzelfsprekend	is.	Toch	is	het	
goed	om	deze	vraag	aan	het	begin	
van	een	nieuw	jaar	te	stellen.	
Ons	 leven	 is	 een	 reis.	 Evenals	 de	
pelgrims	 in	psalm	121,	zijn	wij	op	
weg.	 Vaak	 nemen	 we	 van	 alles	

mee.	de	zorgen	van	het	afgelopen	
jaar,	 de	 vragen	 en	 de	moeite,	 de	
vreugde	 en	 de	 mooie	 dingen.	 In	
dat	 opzicht	 is	 er	 in	 het	 jaar	 2018	
niets	 veranderd.	 Toch	wensen	we	
elkaar	 een	 gelukkig	 nieuw	 jaar.	
Wat	is	nu	dat	“nieuwe”?	Een	getal?	
Een	 verwachting	 op	 iets	 beters?	
Laten	we	 in	 dit	 nieuwe	 jaar	 eens	
nadenken	over	de	vraag:	ben	ik	nu	
op	 “reis”	 of	 ben	 ik	 “onderweg”?	
Wie	 geen	 uitzicht	 heeft	 op	 de	
toekomst	 waarheen	 hij	 of	 zij	 op	
weg	is,	die	houdt	zich	vooral	bezig	
met	“de	reis”	zelf.		Die	let	op	de	last	
die	meegedragen	moet	worden	en	
ziet	 vaak	 alleen	de	moeilijkheden	
op	de	weg,	die	heeft	veel	te	dragen.	
Een	beter	woord	is	misschien	wel:	
die	sjouwt	heel	wat	mee.	
De	 pelgrim	 in	 psalm	 121	 is	
“onderweg”.	 Dat	 betekent	 niet	
dat	 hij	 of	 zij	 geen	 moeite	 heeft.	
De	 pelgrim	 verzucht	 al	 aan	
het	 begin	 wanneer	 hij	 de	 hoge	
bergen	 ziet,	waar	 komt	mijn	hulp	
vandaan?	Toch	is	er	verschil	tussen	
“onderweg	 zijn”	 en	 “op	 reis	 zijn”.	
Zij	die	onderweg	zijn,	hebben	hun	
oriëntatie		op	het	doel.	Zo	zijn	de	
pelgrims	in	psalm	121	op	weg	naar	

OVERDENKING



6

Jeruzalem,	 naar	 de	 ontmoeting	
met	hun	God.	
Zo	 zijn	 wij	 in	 dit	 nieuwe	 jaar	
2018	 op	 weg	 naar	 ons	 doel.	 We	
nemen	 vanzelfsprekend	 van	 alles	
mee.	 Maar	 het	 allerbelangrijkste	
is	 dat	 er	 een	 bestemming	 is.	
Vanuit	 die	 bestemming	 zijn	 we	
onderweg	naar	ons	doel.	Op	onze	

bestemming	 leggen	wij	 de	 lasten	
van	ons	 leven	aan	de	voeten	van	
onze	 Heer	 Jezus	 Christus.	 Wat	
maakt	het	verschil	met	iemand	die	
“op	 reis”	 is?	 	 De	 psalmist	 noemt	

ook	enkele	verschilpunten	op.	
Vers	2:	Mijn	hulp	is	van	de	Heer	die	
hemel	 en	 aarde	 gemaakt	 heeft.	
Je	 staat	 er	 niet	 alleen	 voor.	 Ook	
als	 gemeente	 zal	 dan	 God’s	 hulp	
niet	 ontbreken.	 	 Hij	 wil	 geloofd	
en	 geprezen	 worden	 door	 de	
gemeente,	want	 zij	 behoort	Hem	
toe.

Vervolgens	is	God	ook	je	Wachter	
(vers	4)	die	als	een	schaduw	(5)	met	
je	meegaat.	Wie	onderweg	is	naar	
het	gegeven	doel,	die	zal	merken	
dat	 de	 Here	 God	 het	 verlangen	

naar	het	doel	 steeds	bewaakt.	 Zo	
versterkt	 Hij	 je	 onderweg.	 	 Soms	
kunnen	 de	 dingen	 in	 het	 leven	
ons	van	het	grote	doel	afhouden.	
Daarom	zullen	wij	in	het	komende	
jaar	Gods	bewarende	rechterhand	
(vers	 5)	 hand	 nodig	 hebben.	 	Wij	
hebben	 nodig	 dat	 we	 in	 Christus	
bewaard	 blijven.	 Hij	 bewaart	 ons	
voor	 de	 ontmoeting	 die	 eens	 zal	
plaatsvinden.	 	 Voor	 de	 pelgrim	 is	
dit	de	tempel	te	Jeruzalem.	
Vervolgens	 lezen	 we	 dat	 God	
niet	 slaapt	 (4).	 Wat	 betekent	
dit?	 Zijn	 Geest	 houdt	 ons	wakker	
om	 de	 waakzaamheid	 van	 God	
niet	 te	 vergeten.	 	 Hoe	 doet	 de	
Geest	dit?	God	geeft	ons	tekenen	
van	 zijn	 Geest.	 Het	 zijn	 die	
kleine	 momenten	 van	 troost	 en	
bemoediging	 in	het	 leven	waar	 je	
niet	 over	 praat,	 maar	 die	 er	 wel	
zijn.	 Daarin	 worden	 wij	 geleid	
naar	 ons	 doel.	Wij	 zijn	 onderweg	
en	ontdekken	dat	de	Geest	in	ons	
werkt.	 We	 zien	 het	 in	 alles	 wat	
Hij	 doet	 aan	mensen.	Ook	 daarin	
ligt	 een	 geweldige	 kracht	 om	
het	 nieuwe	 jaar	 met	 vertrouwen	
tegemoet	te	gaan.
Tenslotte	 noemt	 de	 psalmist	 de	
weg	 die	 wij	 gaan,	 een	 uitgaan	
en	 ingaan	 van	 nu	 aan	 tot	 in	
eeuwigheid.	
Vanaf	nu,	vanaf	elk	moment	in	ons	

bestaan	 is	 er	 een	 ingaande	 weg	
naar	God’s	doel.	Het	uitgaan	is	dan	
het	leven	zelf	met	de	dingen	waar	
we	 mee	 bezig	 zijn.	 	 Wie	 dreigt	
vast	 te	 lopen,	 mag	 door	 genade	
weer	 opnieuw	 beginnen.	 Wie	 is	
vastgelopen	 vindt	 in	 Christus	 de	
kracht	 om	 de	 weg	 te	 vervolgen.	
Dat	 is	 de	 ingaande	weg	die	 in	dit	
leven	een	begin	maakt.	
Laten	 wij	 ook	 voor	 het	 komende	
jaar	bidden	dat	God’s	Hand	die	ons	
tot	Christus	leidt,	ons	vasthoudt	en	
ons	houdt	op	zijn	weg.	
Dan	 zullen	wij	 elkaar	en	allen	die	
ons	lief	zijn	bemoedigen	en	sterken	
voor	onderweg.	
Nee,	het	leven	is	geen	reisje	of	een	
rondreisje	maar	een	onderweg	zijn	
naar	 de	 grote	 toekomst	 van	 onze	
God.	
Moge	 u,	 jij	 en	 ik,	 op	 deze	 weg	
elkaar	in	geloof,	hoop	en	liefde	tot	
steun	zijn.	 Laat	daarbij	het	gebed	
tot	 God	 ons	 steeds	 opnieuw	 het	
doel	 voor	 ogen	 houden,	 dan	 zal	
Christus	 als	 de	 Wachter	 van	 de	
gemeente	ons	ook	in	het	jaar	2018	
nabij	zijn.	Dan	zal	de	weg	waarop	
wij	 gaan	 met	 vreugde	 gelopen	
worden.	Want	ons	doel	is	zeker.

Ds.	Cees	Haasnoot
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UIT HET CONSISTORIE
Omzien naar elkaar
Dhr.	Wil	Timmers,	van	Ierselstraat	
17,	 is	 vanuit	 het	 verpleeghuis	
St.	 Bernardus	 verhuisd	 naar	
Munnekeweij,	 via	Antiqua	25.	Hij	
is	weer	terug	in	z’n	eigen	dorp.	We	
wensen	hem	en	zijn	vrouw	sterkte	
en	een	goede	tijd.	
Ook	 mevr.	 Ida	 Laros,	
Guldemondvaart	 30,	 is	 verhuisd	
naar	 Munnekeweij.	 Het	 is	 wel	
even	 wennen,	 maar	 er	 zijn	 een	
aantal	medebewoners	die	ze	kent	
en	ze	heeft	het	daar	goed.	Sterkte	
toegewenst.	
Mevr.	 Van	 Splunter-Bijlsma,	 zij	
woont	nog	in	St.	Bernardus	(App.	
3-07)	 te	Sassenheim,	Hoofdstraat	
82,	2171	AV	Sassenheim.	Zij	maakt	
het	daar	goed.	Mevr.	Rozema-van	
der	 Laan,	 Gerto,	 Rijnsburgerweg	
4,	 2215	 RA	 Voorhout	 begint	 het	
wel	 naar	 de	 zin	 te	 krijgen,	 maar	
het	 verlangen	 naar	 haar	 woning	
aan	de	’s-Gravendamseweg	blijft.	
Dhr.	 J.W.	 Brama,	 De	 Wilbert	
locatie	 Katwijk,	 Overrijn	 7,	 2223	
ER	Katwijk	a/d	Rijn.	U	veel	sterkte	
zeker	 nu	 uw	 kamergenoot	 is	
overleden.	
Dhr.	 A.	 van	 der	 Beek,	 verblijft	
nog	 altijd	 in	 Rustoord	 aan	 de	
Achterweg	te	Lisse.	U	en	uw	vrouw	

sterkte	toegewenst.	
Laten	 wij	 als	 gemeente	 onze	
ouderen	en	mensen	die	verzorging	
nodig	 hebben	 niet	 vergeten	 in	
onze	gebeden	en	aandacht.	

Ds.	Cees	Haasnoot

Oecumenische Zang- en 
Gebedsviering.
In	het	kader	van	de	Internationale	
Week	 van	 het	 Gebed	 voor	 de	
eenheid	van	de	Christenen,	wordt	
door	 de	 Samenwerkingsraad	
Noordwijkerhout	 een	
Oecumenische	 Zang-	 en	
Gebedsdienst	 gehouden	 op	
vrijdag	26	januari	om	19.30	uur	in	
de	Witte	Kerk.

Het	thema	zal	zijn	‘recht door zee’
Cora	van	Ravensbergen	zal	voor	de	
zang	 zorgen	 en	 Cees	 Wassenaar	
voor	de	muziek.
U	bent	van	harte	welkom!

Vermoedelijk	 in	 de	 nacht	 van	
zaterdag	9	op	zondag	10	december	
werd	 Pie	 Fiere	 overvallen	 door	
een	 hersenbloeding.	 Ze	 werd	
gevonden	in	bed,	rustig	liggend	–	
het	leek	alsof	het	haar	al	slapend	
was	overkomen.	Ze	is	niet	meer	bij	
kennis	geweest	en	een	kleine	week	
later,	 op	 zaterdag	 16	 december,	
in	 het	 ziekenhuis	 gestorven.	 Vijf	
dagen	 later	 zou	 ze	 jarig	 zijn:	 98	
jaar	 oud	 zou	 ze	 geworden	 zijn.	
Met	haar	overlijden	is	er	een	einde	
gekomen	 aan	 een	 mensenleven	
dat	bijna	een	eeuw	omspant.	Een	
rijk	 en	 vol	 leven,	 een	 goed	 leven	
ook:	ze	zag	er	dankbaar	op	terug.	
Er	was	liefde,	er	was	geluk,	en	bij	
de	 momenten	 in	 haar	 leven	 die	
zij	 net	 als	 ieder	 ander	 liever	 had	
willen	 overslaan,	 was	 er	 kracht	
en	moed	om	op	te	staan.	Toen	25	
jaar	geleden	haar	man	Rien	stierf,	
had	ze	die	kracht	bitter	nodig	–	ze	
vond	 hem	 in	 haar	 geloof,	 in	 iets	
als	 een	 stem	 die	 haar	 aansprak	
–	 een	 stem	 die	 ze	 herkende	 als	
de	 stem	 van	 God	 zelf.	 	 Pie	 Fiere	
was	 een	 beminnelijk	 mens,	 een	
aantrekkelijk	 mens	 zeggen	 ze	 in	
sommige	 streken	 van	 het	 land:	
ze	 trok	 mensen	 aan.	 Door	 haar	
liefde,	 haar	 bescheidenheid,	
haar	 aandacht	 en	 haar	 zorg	 was	

eigenlijk	iedereen	graag	bij	haar	in	
de	buurt.	Ze	was,	tot	het	allerlaatst,	
zeer	betrokken	bij	het	wel	en	wee	
van	 haar	 kinderen	 en	 klein-	 en	
achterkleinkinderen,	 haar	 familie	
en	vrienden	en	buren,	en	ook	bij	
de	gemeente	rond	de	Witte	Kerk.	
In	die	kerk	was	het	afscheid,	op	de	
zaterdag	 voor	 Kerst.	 Er	 was	 licht	
en	lucht,	er	klonk	het	vertrouwen	
door	 dat	 ze	 heeft	 gehad	 in	 God	
en	in	mensen,	in	het	leven	zelf.	Er	
was	 dankbaarheid	 en	 zeker	 ook	

een	glimlach	om	wie	ze	is	geweest	
en	 om	 alles	 wat	 ze	 betekend	
heeft,	 voor	 zovelen.	 Dat	 weegt	
Goddank	 op	 tegen	 het	 verdriet	
dat	er	ook	is,	nu	we	haar	moeten	
missen.	 We	 bidden	 dat	 haar	
liefsten	vastgehouden	worden	en	
evenwicht	 hervinden,	 door	 hulp	
van	God	en	van	mensen.		
ds.	Egbert	van	der	Weide

In memoriam Pie Fiere – van der Sijs
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uit de diaconie

Mevr.	J.	Bagmeijer-v.d.	Zwart	hoopt	op	6	januari	haar	

90e	verjaardag	te	vieren.	Zij	woont	op	Parallelweg	19.

Op	Leeweg	19	woont	mevr.	L.	Klinkenberg-Brussee

Op	21	januari	hoopt	zij	haar	91e	verjaardag	te	vieren.

Wij	wensen	beide	dames	een	fijne	dag.

Gefeliciteerd!
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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
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van de kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans 2018: Geef voor je kerk
De	jaarlijkse	actie	Kerkbalans	is	van	start	gegaan.	
Het	thema	is	dit	jaar	‘Geef	voor	je	kerk’.	Wist	u	
dat	dit	de	grootste	inzamelingsactie	van	het	land	
is?	Overal	vragen	plaatselijke	kerken	en	parochies	
aan	hun	leden	om	een	financiële	bijdrage	over	
te	maken.	De	kerk	kan	alleen	bestaan	dankzij	de	
financiële	steun	van	haar	leden.	Doe	mee	aan	
Actie	Kerkbalans	en	vul	het	toezeggingsformulier	ruimhartig	in.	Mocht	
u	via	de	e-mail	uw	toezegging	nog	niet	hebben	gedaan	dan	zal	in	de	
week	van	22	januari	een	vrijwilliger	bij	u	aan	de	deur	komen.	

Organisten
Twee	jaar	heeft	Ronald	van	Delft,	samen	met	Steven	van	Heteren,	als	
vaste	organist	het	orgel	bespeeld	tijdens	de	erediensten.	Helaas	heeft	
hij	om	persoonlijke	redenen	aangegeven	hiermee	te	stoppen.	Wij	
bedanken	hem	hartelijk	voor	zijn	mooie	orgelspel.
Gelukkig	hebben	we	in	Frank	Borsboom	een	nieuwe	vaste	organist	
gevonden.	We	zijn	dankbaar	dat	hij	op	onze	vraag	volmondig	‘ja’	heeft	
gezegd.	Wij	kennen	hem	en	vooral	zijn	orgelspel	al	langer,	omdat	hij	
vaak	werd	gevraagd	om	te	spelen	als	beide	andere	organisten	niet	
konden.	Maar	ook	bij	menige	rouw-	of	trouwdienst	zat	Frank	achter	
het	orgel.
Wij	heten	Frank	van	harte	welkom.

Eindejaarscollecte
Uw	kerk,	een	open	huis.	De	kerk	als	gastvrije	plek	voor	alle	mensen.	
Dat	is	waar	we	bij	de	Protestantse	kerk	naar	verlangen	en	aan	willen	
werken.
Doet	u	met	ons	mee?	Bij	deze	Doorkijk	ontvangt	u	een	brief	en	
een	acceptgiro	voor	de	eindejaarscollecte.		Als	er	geen	acceptgiro	
aanwezig	is,	kunt	u	uw	bijdrage	ook	rechtstreeks	overmaken	op	onze	
bankrekening	NL66RABO 0346 9037 50. 
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collecten
1e collecte

15	okt.		 Kerkrentmeesters	 	 	 €	 82,75
22	okt.		 Diaconie	 	 	 	 		 70,15
29	okt.		 Kerkrentmeesters	 	 	 	 141,28
01	nov.		 Dankdag	 	 	 	 			 50,30
05	nov.		 PKN/Najaarszending	 	 	 		 83,84
12	nov.		 Diaconie/Avondmaal	 	 	 			 68,35

2e collecte        
 
15	okt.		 Diaconie	 	 	 	 €	 78,95
22	okt.		 Kerkrentmeesters	 	 	 	 72,96
29	okt.		 Diaconie	 	 	 	 	 102,65
05	nov.		 Kerkrentmeesters	 	 	 	 80,62
12	nov.		 PKN/Binnenlands	Diaconaat	 	 	 63,95
      
Giften
Fam.	v.d.	Wijden	Diaconie	bloemendank																																		25,00

Verhuisd
Mevr.	I.	Laros	van	Guldemondvaart	30	naar	Via	Antiqua	25-3.33
Dhr.	W.	Timmers	vanuit	de	Bernardus	in	Sassenheim	naar	Via	
Antiqua	25-3.07
Mevr.	A.	Duijve	van	de	Duinsloot	27	naar	Noordwijk
Mevr.	M.	van	den	Burg	van	Via	Antiqua	25-2.01	naar	Strandwal	51

Nieuw ingekomen
Dhr	O.W.	Modderman,	Langervelderweg	129

Overleden
15-12-2017	Mevr.	Fiere	–	v.d.	Sijde	in	de	leeftijd	van	97	jaar

kerkelijke stand
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Winterbos      

God laat de mensen niet meer los.
Hij houdt ze vast van eeuw tot eeuw.

Het is als in een winterbos
de zwarte stammen van de sneeuw

als tekens van Gods grote trouw;
het duister heeft een witte grond
en in het land van leed en rouw

danst het geheim van Gods verbond.

Want alles wat God ooit begon
dat rondt Hij af als een gedicht.

Kijk, in de donkre horizon
achter de bomen wordt het licht.

J.W. Schulte Nordholt

GEDICHT VAN DE MAAND
Tijdens de zeer geslaagde 75+ middag op 24 november j.l. werd dit 
gedicht voorgedragen:

Vijfenzeventig	+	Oud	in	een	nieuw	jasje
Een	uitnodiging	voor	een	gezellige	middag.
Op	mijn	gezicht	komt	spontaan	een	glimlach.
Een	middag	met	ouderen	in	onze	Witte	kerk
daar	maken	we	ons	als	gemeente	sterk.

Daar	zijn	we	dan	met	al	onze	gebreken.
Je	raakt	gewoon	niet	uitgekeken.
Wandelstok,	rollator	en	zelfs	rijdend	gerei.
Ach	het	maakt	niet	uit,	we	zijn	er	allemaal	bij.

Velen	van	ons	hebben	al	dierbaren	verloren	door	de	dood
en	dat	verdriet	is	erg	groot.
Maar	je	moet	verder	met	je	leven
en	omzien	naar	elkaar	geeft	de	vreugde	die	we	willen	beleven.

Vroeger	was	het	leven	eenvoudig	en	blij.
Nu	is	het	meer	“hoe	kom	je	erbij”.
Als	men	toen	vroeg:	‘Hoe	gaat	het	ermee?”.
Kreeg	je	te	horen;	alles	is	oké.

Nu	vraag	je	het	aan	dezelfde	mensen
en	hoor	dan	wat	hun	gezondheid	heeft	voor	wensen.
“Ik	moet	opgenomen	worden	en	dat	baart	me	grote	zorgen”.
Geen	makkelijke	dag	voor	morgen.

Een	nieuwe	heup	of	nieuwe	knie	er	in.
Is	zo	gezegd,	maar	van	herstel	is	het	pas	het	begin.
Een	hartoperatie,	bijpass	en	stands	zo	gebeurd.

uit de gemeente
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ADRES
Kerk:	Dorpstraat	7,	2211	GA	Noordwijkerhout	
Postadres:	Postbus	22,	2210	AA	Noordwijkerhout

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	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
e-mail	adres:	vrienden@dewittekerk.nl

Wetenschap	staat	voor	niets,	maar	daarna	wordt	nog	vaak	getreurd.

Maar	nu	nadert	het	einde	van	het	jaar	alweer.
En	zijn	we	bij	elkaar	en	komen	we	voor	een	gezellige	sfeer.
Kerstfeest	is	één	van	de	hoogtepunten	in	het	jaar.
We	kijken	dan	terug	op	het	afgelopen	jaar.

Straks	is	de	kerk	met	kerststerren	versierd	voor	een	goed	doel
en	dat	geeft	ons	een	goed	gevoel.
Delen	is	onze	rijkdom	voor	mensen	in	nood
dat	maakt	de	gemeente	groot.

Na	de	kerst	komt	het	nieuwe	jaar	er	aan
en	zullen	we	als	gemeente	verder	gaan.
Wat	het	gaat	brengen	vreugde	of	verdriet.
Wij	weten	het	niet.

Denk	aan	elkaar	en	weet	dat	God	je	niet	vergeet.
Hij	zegt:	”geef	mij	dan	je	hand,	stel	niet	teveel	vragen.
Mocht	de	weg	te	zwaar	voor	je	zijn
weet	dat	ik	je	zal	dragen.”

Laat	je	geloof	in	elkaar	centraal	staan
en	in	God’s	liefde	en	vreugde	verder	gaan.
Ik	 wens	 u	 allen	 een	 goede	 gezondheid	 en	 vreugde	 met	 allen	 die	 je	
dierbaar	zijn
maar	bovenal	God’s	zegen.

Cobie	Bouwmeester

mailto:vrienden%40dewittekerk.nl?subject=


23

PREDIKANT
Vacant

Indien nodig kunt u contact opnemen met de scriba of een ouderling.
Via hen is ds. Haasnoot (pastoraal medewerker) bereikbaar.

SCRIBA
scriba@dewittekerk.nl
mevr.	R.	Ravensbergen,	Leidsevaart	71,	2211	VP,	tel.	543434

OUDERLINGEN 
ouderlingen@dewittekerk.nl
B.	Laros,	Brittenhuis	103,	2211VW,	tel.	06-51966180
mevr.	D.	Miedema,	de	Duinsloot	5,	2211	DP,	tel.	376934
mevr.	J.	Meerkerk,	Pilarenlaan	85,	2211	WS,	tel.	06-14640671
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
mevr.	B.	van	der	Vlist,	Victoriberg	115,	2211	DN,	tel.	377659
B.	van	Zoolingen,	Tespellaan	3,	2211	VT,	tel.	377559	

DIAKENEN
diakenen@dewittekerk.nl
mevr.	E.	van	de	Tang,	Herenweg	88,	2211	CD,	tel.	375180
NL42ABNA0568318633	t.n.v.	diaconie	Protestantse	Gemeente	te	
Noordwijkerhout	en	De	Zilk

BEROEPINGSCOMMISSIE
Cathelijntje	Goedhart		voorzitterbc@dewittekerk.nl	
Joke	Meerkerk		 secretarisbc@dewittekerk.nl	

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-Moerman

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	€	25	buiten	
Noordwijkerhout

mailto:ouderlingen%40dewittekerk.nl?subject=
mailto:doorkijk%40dewittekerk.nl?subject=


24

 


