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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 
3/06/20.00 VERGADERING 
OUDERLINGEN
4/06/ GELOOFSGROEIGROEP
24/06/20.00 KERKENRAAD  
25/06/18.00 AFSLUITING VAN HET 
SEIZOEN GELOOFSGROEIGROEP
11/06/20.00 LEESKRING
19/06/10.00 POËZIEKRING
27/06/19.30 DIACONIEVERGADERING
1/07/20.00 VERGADERING 
OUDERLINGEN
5/07/10.00 GESPREKSKRING IN 
MUNNEKEWEIJ
8/07/20.00 
KERKENRAADSVERGADERING
17/07/10.00 POËZIEKRING
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    
  
6 JUNI | L. BELT
13 JUNI | A. GOUMANS
20 JUNI |A. GOUMANS
27 JUNI | DS. E. MANDEMAKER
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09/6 ZONDAG 10.00 UUR 
>> Ds. E. Mandemaker en diaken B. Prins
Oecumenische Pinksterviering op terrein 
scouting 
Kindernevendienst | Esther den Haas   
Oppasdienst | Claartje en Phebe
Koffiedienst | C Bouwmeester en S van der 
Ploeg 
1e collecte | ½ werelddiaconaat en ½ katholiek 
doel 
Uitgangscollectie |onkosten deze kerkdienst

16/6 ZONDAG 10.00 UUR 
>> Ds. G.J. Loor uit Noordwijkerhout
Kindernevendienst | Marijke Vrieling
Oppasdienst | Carola van Hunnik
Koffiedienst | dhr. en mevr. van Eeden
1e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente
2e collecte | diaconie

23/6 ZONDAG 10.00 UUR
>> Ds. E. Mandemaker
Kindernevendienst | Ans Uittenbogaard
Oppasdienst | Nicolene van Asten
Koffiedienst | B. van der Vlist en L. Passchier
1e collecte | kerk in actie, werelddiaconaat
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente

23/6 ZONDAG 12.30 UUR 
>> Ds. E. Mandemaker
Kliederkerk
Zie voor meer informatie elders in deze 
Doorkijk

30/6 ZONDAG 10.00 UUR
>> Ds. P. Ravensbergen uit Wilnis
Kindernevendienst | Ans Uittenbogaard
Oppasdienst | Carola van Hunnik
Koffiedienst | dhr. en mevr. Venema
1e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente
2e collecte | diaconie 

07/7 ZONDAG 10.00 UUR
>> Ds. G.J. Loor uit Noordwijkerhout
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Kindernevendienst | Marianka Guijt
Oppasdienst | Claartje en Phebe Goedhart
Koffiedienst | dhr. en mevr. Bezemer
1e collecte | kerk in actie, binnenlands 
diaconaat
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente 

14/7 ZONDAG 10.00 UUR
>> ds. E. Mandemaker
Bediening Heilig Avondmaal
Kindernevendienst | Esther den Haas
Oppasdienst | geen oppas
Koffiedienst | dhr. en mevr. Vliegenthart
1e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente 
2e collecte | diaconie; jeugdwerk van eigen 
kerkelijke gemeente

21/7 ZONDAG 10.00 UUR
>> Drs. R. Schultheiss uit Sassenheim
Kindernevendienst | Marianka Guijt
Oppasdienst | Carola van Hunnik
Koffiedienst | dhr. en mevr. Passchier
1e collecte | diaconie
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente 

28/7 ZONDAG 10.00 UUR
>> Ds. H. Pals uit Noordwijkerhout
Kindernevendienst | Marijke Vrieling
Oppasdienst | geen oppas
Koffiedienst | E. Voshart en D. Postma
1e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente 
2e collecte | diaconie

KERKDIENSTEN
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PASEN, HEMELVAART EN PINKSTEREN. 

Waar de schrijver van het boek Handelingen er 
de tijd voor neemt en het onzegbare uit elkaar 
heeft getrokken om er toch iets over te zeggen, 
vallen Pasen, Hemelvaart en Pinksteren bij de 
evangelist Johannes op één en dezelfde dag. Dat 
zulke accentverschillen zonder enige schroom 
in de Heilige Schrift naast elkaar een plaats 
hebben gekregen, getuigt van de ontspannen 
omgang die de bijbel kent met de dichterlijke 
vrijheid. De dichters liegen de waarheid, 
zou je kunnen zeggen, waarbij die waarheid 

duidelijk niet moet worden gezocht in de 
nauwkeurigheid waarmee de feiten op een rijtje 
zijn gezet, maar in de geloofsgetuigenis waarin 
dat gepoogd is dit onder woorden te brengen. 
Wie dat laatste probeert, komt al snel tot de 
ontdekking dat woorden niet altijd in staat zijn 
de lading te dekken en dat beelden gemakkelijk 
tekortschieten. En zo kijken wij bij Opstanding, 
Hemelvaart en Heilige Geest naar heel diverse 
bijbelse schetsen die tasten en zoeken in een 
poging om het onzegbare toch met woorden 
dichterbij te brengen. Dat is overigens precies 
wat die laatste, de Heilige Geest, altijd beoogt: 
dichterbij brengen. Zonder die Geest wordt het 
dan ook niets. Of beter gezegd, het gáát wel, 
maar het pákt niet. De dingen blijven stomweg te 
afstandelijk om ergens aan te raken. Het is dan 

ook niet voor niets dat de Heilige Geest graag in 
vurige gedaanten wordt voorgesteld: er brandt 
iets, er zijn vlammen en er is warmte, of het is 
over en uit. Zoals de liefde niet kan bloeien bij 
een gebrek aan toewijding, zo het geloof niet 
bij halfslachtigheid. Dat de eerste leerlingen van 
Jezus in het evangelie van Johannes al op de 
dag van de opstanding de Geest krijgen, mag 
dan ook als een zegen worden opgevat. Zonder 
die Geest geen mens die een verhaal over 
opstanding uit de dood dichtbij zal laten, laat 
staan zich er door aan zal laten raken. Helemaal 
zo gek dus niet van Johannes om Pasen en 

Pinksteren op één dag te laten vallen. Het zou 
zomaar eens het verschil kunnen maken tussen 
een smeulende geloofswerkelijkheid en vuur 
dat leven geeft. 

met een hartelijke groet vanuit de pastorie,

DS. ESMERALDA MANDEMAKER

UIT DE PASTORIE
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UIT DE KERKENRAAD
Normaal gesproken krijgt u in deze bijdrage 
een kijkje achter de schermen van het 
kerkenraadswerk. Regelmatig is dat een korte 
inkijk in de zaken die binnen de kerkenraad spelen. 
Omdat we in mei geen kerkenraadsvergadering 
hebben gehad, maar in plaats daarvan een 
gemeenteavond is gehouden, krijgt u hieronder 
een kort verslagje van die avond.
Centraal stond de inhoud en  vorm van 
onze avondmaalsvieringen. De ongeveer 30 
aanwezigen hebben aan de tafels gesproken 
over een drietal vragen en stellingen. De eerste 
vraag die gesteld werd was wat het avondmaal 
ons zegt. Niet alleen gaat het om de traditionele 
opvatting om het als gedachtenis en voortzetting 
van het laatste avondmaal te doen, waar Jezus 
zelf de instellingswoorden sprak, maar het heeft 

ook te maken met de relatie tot de ander. 
Belangrijke conclusie was wel dat de 
verbondenheid als gemeenschap en de open 
houding (“iedereen is welkom, gemeentelid of 
gast”) erg belangrijk werd gevonden. Dat is zeker 
iets om te behouden. Verschillende aanwezigen 
vertelden van hun eigen ervaringen, ook hoe 
dat vroeger werd beleefd. We streven naar een 
viering waarbij we een goede balans vinden 
tussen de plechtigheid van het sacrament en 
de vreugde die het ook in zich heeft.
De tweede vraag ging over de voorbereiding: 
welke plaats heeft dat in het avondmaal. 
Verschillende opvattingen werden besproken; 
van ”we zijn het eigenlijk niet zo gewend”, tot 
”eigenlijk wel goed dat we bepaald worden bij 

onze relatie met die ander”. Enkele aanwezigen 
deelden een persoonlijk verhaal over hoe 
deze vraag hen heeft aangezet tot een helend 
gesprek in een moeilijke situatie.
Het is niet de bedoeling om afstand tot het 
avondmaal op te werpen, zoals dat vroeger 
wel gebeurde. Het gaat er meer om dat je de 
ruimte vindt, voor jezelf en de ander, om samen 
aan tafel te gaan. Dat is ook de oproep van die 
voorbereiding.
Als laatste hebben we het over de vorm gehad. 
Al gauw werd duidelijk dat een zittende viering 
niet passend meer is. Een viering in de kring 
werd als belangrijk gezien, omdat dat ook de 
verbondenheid met elkaar symboliseert. Wel 
moeten we goed nadenken over de precieze 
plek en de plaats van de kring. De huidige 

opstelling is lastig omdat niet iedereen goed 
kan zien of meemaken wat er gedaan of gezegd 
wordt.
De lengte van het gebed, de responsies en de 
vorm van de kring leverden een aardig gesprek 
op. Zoals het dan gaat: vele meningen kwamen 
langs, en dat geeft de kerkenraad de opdracht 
om nog eens kritisch te kijken naar die vorm. 
Een aardige discussie ontspon zich nog over 
de wijn en brood; drinken we uit dezelfde 
beker of nemen we kleine bekertjes (hygiëne). 
Drinken we wijn of druivensap (het gaat om de 
vrucht van de wijnstok) en nemen we dan ook 
ongezuurd brood (matses o.i.d.). Kortom; er valt 
nog veel te bepraten.
U gaat er vast iets van merken…
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VAN DE DIACONIE
KOFFIESCHENKERS GEZOCHT
Wie wil er een keer per kwartaal na de dienst 
koffieschenken? 
Graag je opgeven bij Annelies Venema

WIJ FELICITEREN…….

>> Dhr. en mevr. van der Zwart-Houwaart, 
Zilkerduinweg 114, de Zilk hopen op 6 juni hun 
50-jarig huwelijksjubileum te vieren.
>> Er is nog een echtpaar dat hun 50 jarige 
trouwdag hoopt te vieren, en wel op 20 juni, het 
zijn dhr. en mevr. Rietvink-Mens en zij wonen op 
Parallelweg 26. 
 >> Mevr. E. van Dijk-Möhlman hoopt op 27 
juli haar 91e verjaardag te vieren. Zij woont op 
Havenstraat 40, M5.
>> Aan de van Limburg Stirumstraat woont 
mevr. J. Braam-van Dijk. Op 29 juli hoopt zij haar 
92e verjaardag te vieren.
>> Dhr. en mevr. van  der Beek-ten Bruggecate 
hopen op 1 juli hun 55e trouwdag te vieren. 
Dhr. woont in verzorgingshuis Rustoord, 
Rustoordlaan 2, Lisse. Mevr. woont op 
Colosseum 21.
>> Op 7 juli hopen dhr. en mevr. Ritoe-Ferdinand 
hun 55-jarig huwelijksjubileum te vieren. Zij 
wonen op Heggenrank 20.
>> Het laatste echtpaar dat in juli hun 55e 
huwelijksjubileum hoopt te vieren, zijn dhr. en 
mevr. van der Niet-van der Berg, Patrijsstraat 4.
Voor hen is deze dag op 21 juli.

WIJ WENSEN DE JARIGEN EN JUBILERENDE 
ECHTPAREN EEN FIJNE DAG.

KERK IN ACTIE, WERELDDIACONAAT, 23 JUNI 
2019
BOUWEN AAN VREDE IN NIGERIA

De verhouding tussen christenen en moslims 
in Noord-Nigeria is gespannen. Door de 
terreur van Boko Haram zijn de conflicten 
en gewelddadigheden onderling nog meer 
toegenomen. De organisatie Justice Peace and 
Reconciliation Movement (JPRM), partner van 
Kerk in Actie, brengt mensen bij elkaar. Helpt u 
mee om christenen en moslims samen te laten 
optrekken om hun situatie te verbeteren en in 
actie te komen tegen terreur?
Geef aan de collecte op 23 juni of maak uw 
bijdrage over op 

NL42 ABNA 0568318633, T.N.V. DIACONIE 
PROTESTANTSE GEMEENTE ONDER 

VERMELDING VAN COLLECTE 23 JUNI 2019.

KERK IN ACTIE, BINNENLANDS DIACONAAT, 7 
JULI 2019
VAKANTIEPRET VOOR KINDEREN IN ARMOEDE
Armoede onder kinderen is een groot probleem 
in Nederland. Eén op de 9 kinderen in Nederland 
groeit op in armoede, dat zijn er 2 per klas! 
Dat moet anders. Kerk in Actie wil diaconieën 
ondersteunen in hun werk met en onder 
kinderen uit gezinnen met een krappe beurs.
Geef aan de collecte op 7 juli of maak uw 
bijdrage over op 

NL42 ABNA 0568318633, T.N.V. DIACONIE 
PROTESTANTSE GEMEENTE ONDER 

VERMELDING VAN COLLECTE 7 JULI 2019.

HELPT U MEE OM DE COLLECTES TOT EEN 
SUCCES TE MAKEN?
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UIT HET CONSISTORIE
WAAR LOOP JIJ WARM VOOR ?
Op eerste Pinksterdag, 9 juni a.s., vindt de 
oecumenische Pinksterviering plaats. Het 
thema van de viering is  “Waar loop jij warm 
voor ?”. Voorgangers zijn dominee Esmeralda 
Mandemaker en diaken Bertijn Prins. De Harpe 
Davids verleent haar medewerking. 
Deze buitenviering begint om 10.00 uur en 
wordt gehouden op het scoutingterrein 
Hescohonk achter de Maasgaarde.  De ingang 
naar dit terrein is via Doctor Poelslaan 21. U 
kunt ook parkeren bij de Jozefkerk en langs de 
Maasgaarde naar het terrein lopen.
Er wordt een kindernevendienst gehouden en 
er is een crèche. Na afloop is er thee, koffie en 
limonade. 

Er is die dag geen viering in de Witte Kerk, bij 
onverhoopt slecht weer zal de  oecumenische 
viering  plaats vinden in de Jozefkerk. 

TAFEL VAN HOOP
Op Pinksterzondag is er een bijzondere lunch in 
onze kerk. Dan wordt er       vanuit de Haarlemse 
doopsgezinde gemeente een ‘Tafel van Hoop’ 
georganiseerd voor Nieuwe Haarlemmers 
(statushouders, veelal uit Eritrea en Syrië). Hun 
voorganger vroeg of zij van onze gastvrijheid 
gebruik mochten maken en natuurlijk waren wij 
enthousiast. De Nieuwe Haarlemmers genieten 
van een mini-vakantie in de Stayokay in ons 
dorp. Zij nodigen ons uit om mee te eten en zo 
Pinksteren kleur te geven. Weet u dus van harte 
welkom om deze maaltijd mee te beleven en 
nieuwe mensen te leren kennen!
Graag even opgeven i.v.m. inkopen enz.

Wanneer: zondag 9 juni vanaf 11.30 uur.
Waar: Witte Kerk.

Wat: ontmoeten, samen eten met mensen van 
verschillende culturen.

Opgeven bij: predikant@dewittekerk.nl

KLIEDERKERK? WAT IS DAT NU WEER! 
KLIEDERKERK IS EEN EIGENTIJDSE MANIER VAN 
VIEREN. Kliederkerk is voor iedereen. Kliederkerk 
is samen ontdekken en samen vieren. Een 
bijbelverhaal staat centraal. daar luisteren we 
eerst naar en daarna gaan we met het verhaal 
aan de slag. Knutselen, verven, zagen, spelen 
enz. enz. En als we allemaal ‘uitgekliederd’ zijn 
dan sluiten we af met een korte viering.

We willen op zondag 23 juni om half één 
beginnen met een gezellige broodmaaltijd 
en daarna gaan we aan de slag met het 

scheppingsverhaal. En natuurlijk zorgen we 
voor limonade met iets lekkers. Want kliederen 

met een lege maag gaat natuurlijk niet! 
Deelname is gratis en iedereen is welkom. Ook 
de allerkleinsten kunnen lekker komen spelen 
en meevieren. Opgeven is niet verplicht, maar 

in verband met het inkopen…
Wanneer: zondag 23 juni van 12.30 - ong. 14.30 

uur.

WAAR: IN DE WITTE KERK NATUURLIJK.
WAT: SAMEN VIEREN, SAMEN ONTDEKKEN WAT 

GELOVEN KAN BETEKENEN IN JOUW LEVEN.
OPGEVEN BIJ: PREDIKANT@DEWITTEKERK.NL

ZOMERVAKANTIE
Nu lijkt het nog ver weg, maar de vakanties 
komen er alweer aan. Zelf zal ik afwezig zijn 

van 27 juli-10 aug en van 14-23 aug. In die 
periode kunt u voor dringende zaken bij een 

van de ouderlingen terecht.
ds. Esmeralda Mandemaker
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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



9

VAN DE 
KERKRENTMEESTERS

KERKELIJKE STAND

GEBOREN

21 april 2019 
Teike Frederik Hugo, zoon van Klaas en Adeline 
Evelein-de Vos van Steenwijk. Broertje van Ole, 
Charlotte en Octave
Gooweg 45 a

UIT DE GEMEENTE
WANDELEN OP ZONDAGMIDDAG
Deze zomer is er voor de liefhebbers een 
gezamenlijke wandeling in ons eigen bos, duin 
en strand. En wel op de zondagmiddagen van 
28 juli en 18 augustus. 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 fietspad 
rechterveldje bij de picknickbank).
Het Piet Florisdal ligt niet ver (200 meter) 
vanaf het parkeerterrein Duindamseslag 
aan de Duinweg in Noordwijk (https://www.
bollenstreek.nl/parkeren-in-de-bollenstreek/
parkeren- in-noordwi jk/parkeerp laats-
duindamseslag-noordwijk/). Kom je met de 
fiets?  Dan kun je die bij het Piet Florisdal 
stallen.
Mijn ervaring is dat je door te wandelen 
gemakkelijk met elkaar in gesprek komt. Een 
mooie manier om elkaar (beter) te leren kennen 
of nog eens even stil te staan bij de overdenking 
van de zondagmorgen ☺ .
Van te voren aanmelden is niet nodig. Noteer 
28 juli en/of 18 augustus in je agenda! 

TOT ZIENS IN HET PIET FLORISDAL, REINDER VALKEMA 
(06-23883438)

ZOA COLLECTE 2018: HULP, HOOP EN HERSTEL
Deze collecte bracht dit jaar in Noordwijkerhout 
het bedrag van €287,48 op. Vorig jaar was dat 
een bedrag van €395,69.
Door persoonlijke omstandigheden waren 
enkele collectanten niet in staat om deze keer 
mee te helpen. Mocht u nog willen geven dan 
kan dit natuurlijk altijd.
Bij natuurrampen, bij oorlogsgeweld vallen 
slachtoffers en wordt alles ontregeld.
De activiteiten die ontwikkeld worden door ZOA 
om dan te helpen in nood en mogelijkheden te 
bieden zijn van levensbelang.
Wat ben je dan dankbaar voor hulp en 
medeleven.
Laten we dat niet vergeten.
Hartelijk dank aan degenen die collecteerden 
en dank aan hen die een bijdrage gaven.

JAN WASSENAAR

VRIENDEN VAN DE WITTE KERK AGENDA
MAANDAG 17 JUNI: Schrijfcafé in de Witte Kerk

VRIJDAG 28 EN ZATERDAG 29 JUNI: Mode in de Witte 

Kerk 

ZATERDAG 20 JULI: de Vrienden staan op de braderie 

MAANDAG 9 SEPTEMBER: Schrijfcafé in de Witte Kerk 

ZATERDAG 14 SEPTEMBER: Open Monumentendag 

ZATERDAG 12 OKTOBER: Bridgedrive in de Witte Kerk 

MAANDAG 14 OKTOBER: Schrijfcafé in de Witte Kerk 

ZATERDAG 9 NOVEMBER: Dag van de Witte Kerk 

MAANDAG 11 NOVEMBER: Schrijfcafé in de Witte Kerk 

MAANDAG 9 DECEMBER: Schrijfcafé in de Witte Kerk
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Pleisterplaats
een kaarsje

voor een mens
die wat licht

kan gebruiken
gebaar dat

helpt en heelt.

Sprekende stilte
voor zoekers
naar woorden

rustpunt
voor wie

in chaos leeft.

Plek om even
op adem te komen.

Pleisterplaats
onderweg.

René van Loenen

GEDICHT VAN 
DE MAAND
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>>>>> 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 • Pilarenlaan 85 • 2211 WS • T 0614 640 671
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
Joke Meerkerk • Schulpweg 11 • 2211 XL • T 0614640671
Bert van Zoolingen • Julianaplein 19, 2211 CH • T 06-53584455
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

>>>>> 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 
Westerhout 1    2211 TV Noordwijkerhout 
tel.: 0252-376829            Email: bezemergja@hetnet.nl 
 06-45380708                   
Voor al uw bouwkundige onderhoudsadviezen, begeleiding van bouwprojecten 
van bouwaanvraag tot en met oplevering voor zowel woningbouw, utiliteitsbouw en kassenbouw.  
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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


