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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. Kopij graag 

digitaal aanleveren in een Word document. 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 
10/05 /  18.00 UUR ALLEENGAANDEN 
MAALTIJD
13/ 05 / GEMEENTEAVOND 
14/ 05 / GELOOFSGROEIGROEP 
14/ 05 / 20.00 UUR LEESKRING 
9/04 / 20.00 UUR LEESKRING
15/05 / 10.00 UUR POËZIEKRING
23/05 / 20.00 UUR 
DIACONIEVERGADERING
03 /06 / 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. IEDEREEN DIE EEN 
MOMENT VAN STILTE ZOEKT OF ZOMAAR EVEN WIL BINNENLOPEN 
IS WELKOM.

K ERK DIENSTEN
M u n n e k e w e i j
 
DONDERDAG 19.00 UUR    
  
2 MEI | L. BELT
9 MEI | A. GOUMANS
16 MEI | A. GOUMANS
23 MEI | A. GOUMANS
30 MEI | GEEN VIERING (HEMELVAARTSDAG)
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05/5 ZONDAG 10.00 UUR 
>> Ds. A. van Houwelingen uit Noordwijk
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Kindernevendienst | Marijke Vrieling 
Oppasdienst | geen oppasdienst
Koffiedienst | dhr. en mevr. Vliegenthart  
1e collecte | kerk in actie: noodhulp Syrië 
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente

12/5 ZONDAG 10.00 UUR 
>> Ds. E. Mandemaker
Kindernevendienst | Marianka Guijt
Oppasdienst | Claartje en Phebe Goedhart
Koffiedienst | dhr. en mevr. Passchier
1e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente
2e collecte | hulpfonds samenwerkende kerken

19/5 ZONDAG 10.00 UUR 
>> Ds. E. Mandemaker
Kindernevendienst | Esther den Haas
Oppasdienst | Carola van Hunnik
Koffiedienst | E. Voshart en D. Postma
1e collecte | diaconie
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente

26/5 ZONDAG 10.00 UUR 
>> Ds. H. Pals uit Noordwijkerhout
Kindernevendienst | Ans Uittenbogaard
Oppasdienst | Nicolene van Asten
Koffiedienst | dhr. en mevr. van der Tang
1e collecte | jeugdwerk Witte Kerk
2e collecte | diaconie 

30/5 DONDERDAG 9.00 UUR 
>> Ds. J. Leeffers uit Weert
Hemelvaartsdag
1e collecte | diaconie
2e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente 

02/6 ZATERDAG 22.00 UUR
>> Ds. E. Mandemaker
Kindernevendienst | Marianka Guijt
Oppasdienst | Marianka Guijt
Koffiedienst | dhr. en mevr. Miedema
1e collecte | kosten eigen kerkelijke gemeente 
2e collecte | diaconie; kapel Overduin te 
Katwijk

KERKDIENSTEN

VRIENDEN VAN DE WITTE KERK AGENDA

ZATERDAG 11 MEI:  de Vrienden op Moederdagmarkt 

MAANDAG 13 MEI: Schrijfcafé in de Witte Kerk 

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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MIJN ZIEL KEERT ZICH STIL TOT GOD 
(PSALM 62: 2A)
De taal is verstomd, de gedachtestroom 
stilgevallen, geen leven lijkt er nog in te zitten. 
Maar dan, als een muisje dat ritselt onder het 
bladerdek, is daar de ziel. Ritselen, meer is 
het niet. Geen grootse verheffing, zoals we in 
andere psalmen wel tegenkomen, maar slechts 
een keren. Als een bloem naar het licht, zo keert 
de ziel zich tot God. Goede bekenden zijn die 
twee van elkaar. Verwant als de vonk aan het 
vuur. 

Wonderlijk dat stille beeld in een verder zo 
tumultueuze psalm. Want een stilleven kun je dit 
lied van Israël niet noemen. De psalm schreeuwt 
het uit: de vijand is ophanden! En dan toch die 
stilte. Temidden van alle benauwenis, heeft de 
ziel rust gevonden. En waar anders dan bij de 
bron waaruit zij zelf ontsprong. Geen woord 
heeft de ziel nodig om tot God te naderen. Wel 
stilte, die blijkt onmisbaar. Een stilte die zich 
vaak zo moeilijk laat vinden. Altijd wel iets dat 
de rust verstoort. Maar de ziel in psalm 62 heeft 
zich duidelijk geoefend. Soeverein keert ze 
zich af van wat haar belaagt, om zich te richten 
tot God. Daar wil ze het zoeken. Als er heil te 
verwachten is, dan daar... En dan is daar die 
rust, temidden van alle onrust. Een weldadig 

moment in een roerige psalm. Mijn ziel keert 
zich stil tot God. De omstandigheden waarin 
een mens zich bevindt, doen er kennelijk niet 
toe, het blijkt vooral een kwestie van oefening. 
Er zijn mensen die beweren dat nood leert 
bidden, maar niets is minder waar. Bidden, stil 
worden voor God, leert een mens door zich erin 
te oefenen, zodat hij in nood weet hoe dat moet. 
Mijn ziel keert zich stil tot God. Zalig de mens 
die een dergelijke stilte in zijn of haar leven durft 
te laten vallen.

DS. ESMERALDA MANDEMAKER

UIT DE PASTORIE
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UIT DE KERKENRAAD
In de maandelijkse vergaderingen van de 
kerkenraad komen allerlei zaken aan de orde.  
Organisatorische zaken, bezinningsmomenten, 
verslagen van andere vergaderingen en 
onderwerpen van pastorale aard. In de laatste 
vergadering is onder andere verslag gedaan 
van een bijeenkomst van de Ring Zuid-Holland 
noord, de opvolger van de classisvergadering. 
Deze avond stond in het teken van de “veilige 
gemeente”. Helaas blijkt dat er in contacten 
tussen gemeenteleden en ambtsdragers, 
bezoekmedewerkers en predikanten soms 
sprake kan zijn van grensoverschrijdend - of 
seksueel getint gedrag. Dat is erg vervelend en 
beschadigend voor degene die dat overkomt. 
Landelijk komen er maandelijks klachten 
binnen bij het meldpunt SMPR, het meldpunt 
misbruik in de kerk. Binnenkort zullen we in 
onze kerkenraad dit thema gaan bespreken. 
Vaak denken we dat het alleen in andere 
gemeentes gebeurt. Maar bij ons? Daar willen 
we met elkaar over spreken. Natuurlijk doen we 
daar dan ook verslag van. Mocht u behoefte 
hebben om over dit onderwerp met iemand te 
spreken, bel gerust met een van de ouderlingen 
of onze predikant. 

In dezelfde vergadering deed Gerrit Goedhart 
verslag van zijn werkzaamheden als voorzitter 
van de landelijke federatie diaconieën. 
Nog steeds zoeken we ambtsdragers; de 
kerkrentmeesters zijn nog op zoek naar 
versterking; kent u mensen die u geschikt acht; 
namen zijn welkom. Dat kan zelfs via een briefje 
in het collectezakje….

GEMEENTE AVOND
Op 13 mei is er een gemeenteavond. Deze 
gemeenteavond zal twee onderwerpen 
behandelen: de kerkrentmeesters zullen een 
korte inkijk geven in de jaarrekening die ter 
inzage ligt. Ook zullen we met elkaar spreken 
over onze avondmaalsviering. Hoe ervaren we 
de inhoud en welke vorm past daar het beste 
bij? Hoe kunnen we zo gastvrij mogelijk zijn en 
plaats maken voor iedereen?  Wat betekent dat 
dan? Elke mening en elk inzicht is meer dan 
welkom. Daarom willen we nadrukkelijk iedereen 
uitnodigen, jong,  middelbaar en middelbaar+, 
om mee te denken en te praten.
Nog even dit: de gemeenteavond wordt pas een 
succes als u er ook bij bent: houd die datum dus 
vrij…en kom!

IN MEMORIAM PIETER SJARDIN
Op dinsdag 19 maart jl. is Pieter 
Sjardin overleden in de leeftijd 
van 85 jaar. 
Piet Sjardin werd op 1 juni 1933 
geboren in Leiden als het zes-
de kind. Hij was samen met zijn 
jongere zusje Rietje echt een 
nakomertje en zij hadden een 
warme jeugd in een fijn gezin 
waar humor als de smeerolie 
van het leven gold. Hij kon de 
gekste streken uithalen en 
nam vooral zijn zusje er vaak 
tussen, maar door zijn ontwa-
penende lach kwam hij er mee 
weg.

Na de Middelbare school stu-
deerde hij Scheepswerktuig-

bouwkunde en voer enkele 
jaren op de grote vaart. Hij 
trouwde met Dirkje en samen 
kregen zij een zoon en een 
dochter. 
Na Hamburg, Leiderdorp en 
Koudekerk aan den Rijn ver-
huisde het gezin naar Noord-
wijkerhout, waar Piet een baan 
kreeg op Leeuwenhorst als 
hoofd technische dienst. 

Piet Sjardin was een man die, 
als hij iets wilde, alles inzette 
om het voor elkaar te krijgen. 
Zo haalde hij in de avonduren 
zijn lerarengraad en studeerde 
cum laude af. Ook wilde hij sa-
men met zijn zwager Leen leren 
koper slaan en ging daarvoor 

jaren in de leer bij de beste ko-
perslager die er was. Jarenlang 
maakten zij de mooiste ketels 
in alle soorten en maten. 

De laatste jaren waren niet 
eenvoudig voor hem. Hij moest 
in 2007 afscheid nemen van 
zijn vrouw. Ook zijn gezond-
heid liet hem steeds meer in de 
steek. Hij vond vreugde in de 
liefde die zijn dochter, schoon-
zoon en kleinkinderen hem ga-
ven.

Wij wensen zijn kinderen, 
kleinkinderen en allen die hem 
zullen missen de kracht en na-
bijheid van de Heer toe in deze 
tijd van verdriet en gemis.
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VAN DE DIACONIE
UITNODIGING MAALTIJD VOOR ALLEENGAANDEN
Op vrijdag 10 mei willen wij weer bij elkaar 
komen voor een gezellige avond met een 
heerlijke maaltijd. Vanaf 18.00 uur bent u van 
harte welkom in de aanbouw.
U kunt u aanmelden bij Elles van der Tang. Tel: 
0252-375180.

WIJ FELICITEREN…….
>> Op 15 mei hoopt dhr. B.J.J. Timmers 
zijn 85e verjaardag te vieren. Hij woont op 
Koninginneweg 21. 
>> In Munnekeweij, Via Antiqua 25, kamer 218, 
woont mevr. M. van der Tang-van Dijk. Op 26 
mei hoopt zij haar 92e verjaardag te vieren.
>> In de Zilk, Zilkerduinweg 129, wonen dhr. en 
mevr. Meeldijk-de Wit. Op 9 mei hopen zij hun 
50-jarige trouwdag te vieren.
>> Nog een jubilerend echtpaar in de Zilk! Dhr. 
en mevr. Stuffers-Stedema hopen op 14 mei hun 
55 jarig huwelijksjubileum te vieren. Zij wonen 
in de P.J. Warmerdamstraat 6.
>> Er is  ook een jubilerend echtpaar in 
Noordwijkerhout. Op 23 mei hopen dhr. en mevr. 
Pascaud-Overdijk hun 40-jarige trouwdag te 
vieren. Zij wonen op Kievitshoorn 27.  

WIJ WENSEN DE JARIGEN EN JUBILERENDE 
ECHTPAREN EEN FIJNE DAG.

NIEUWE KAPEL VOOR OVERDUIN
Via dominee Binnendijk, geestelijk verzorger 
van Overduin, kregen wij het verzoek of we 
willen bijdragen aan een nieuwe kapel. Naast de 
wekelijkse kerkdienst is er in de kapel een groot 
scala van kerkelijke activiteiten. De collecte 
van 2 juni zal hiervoor bestemd zijn. Mocht u 
niet in de gelegenheid zijn de kerkdienst bij te 
wonen en toch willen bijdragen dan kan dat 
op rekeningnummer NL 19 FVLB 0699 9071 52 

t.n.v. Topaz te Leiden o.v.v. Gift Kapel OVD.

KERK IN ACTIE, NOODHULP SYRIË 5 MEI 2019
Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze 
vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat 
uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet 
vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen 
mensen onder de burgeroorlog die al meer dan 
zeven jaar duurt.
Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar 
getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden 
van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp 
zoals voedsel, water en medische zorg. 
Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig 
terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld 
met vakopleidingen of leningen om een eigen 
bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze 
vrijheid vieren, en tegelijk collecteren voor 
onze naasten in Syrië.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over 
op NL42 ABNA 0568318633, t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente onder vermelding van 
Collecte 5 mei 2019.

HELPT U MEE OM DEZE COLLECTE TOT EEN 
SUCCES TE MAKEN?
HARTELIJK DANK!
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UIT HET CONSISTORIE
CRÈCHE
Al een aantal maanden is er regelmatig geen 
crèche, omdat we kampen met een tekort aan 
mensen die kunnen of willen oppassen. Dat 
is jammer, omdat, wanneer er geen crèche is, 
jonge gezinnen ook minder kunnen aansluiten 
bij de wekelijkse kerkdiensten.
Wilt u misschien een keertje een uurtje komen 
oppassen? Dat zou geweldig zijn! 
Het zou geweldig zijn wanneer er weer een 
langere lijst van ‘oppassers’ komt, zodat je 
misschien maar één keer per 2 maanden aan 
de beurt bent.
Graag aanmelden via ouderlingen@dewittekerk.
nl of op 
06-14282453.

KAARTEN
Coby Bouwmeester zorgt er al weer een aantal 
jaren voor dat de kaarten -die Liesbeth Vreeken 
altijd maakt!- achterin de kerk komen te liggen 
om getekend te worden. Daarna bezorgt zij ze 
bij de mensen.
Wie wil deze taak van haar overnemen?

KOFFERTJESPROJECT
Al een aantal jaren gaan er zo nu en dan 
‘koffertjes’ rond in de gemeente. 
Het koffertje wordt meestal afgegeven door de 
predikant of een ouderling en na een aantal 
weken weer opgehaald. 
Vaak is er bij het ophalen nog wel even contact. 
We willen graag weten wat u ervan vond, om 
het koffertje een poosje in huis te hebben en of 
er dingen in het koffertje zaten, waar u iets mee 
kon of wat uw interesse had. 
Er is een koffertje voor gezinnen met jonge 
kinderen, een koffertje voor gezinnen met 
kinderen van ongeveer 7 – 12 jaar, eentje voor 
gezinnen met kinderen van 12 – 16 jaar, een 
koffer voor gezinnen met opgroeiende kinderen 
(16 jaar en ouder), dan is er een koffertje voor 

mensen met een verlies, voor mensen met 
een helder kritische blik, eentje voor de ouder 
wordende mens en als laatste een koffertje voor 
wat oudere gemeenteleden.
Wanneer u het fijn vindt dat we u een koffertje 
brengen, laat het ons weten! Via ouderlingen@
dewittekerk.nl
 
OMZIEN NAAR ELKAAR
Regelmatig horen we dat iemand in het 
ziekenhuis heeft gelegen of ergens al een poos 
mee tobt, terwijl dat bij ons niet bekend was/is. 
Dat vinden we jammer, dat kan beter! 
Wilt u ons a.u.b. ook zelf laten weten wanneer u 
graag contact wilt hebben met de predikant of 
met iemand van de ouderlingen. Natuurlijk mag 
u ook voor iemand anders aan de bel trekken! De 
telefoonnummers staan achterin deze Doorkijk.
Een hartelijke groet namens de ouderlingen, 
Detta Miedema.

BIDSTOND VAN WOENSDAG- NAAR 
DONDERDAGAVOND
Om praktische redenen is het wekelijkse uur 
van gebed verhuisd van de woensdag- naar de 
donderdagavond van 19.30 – 20.30 uur. 
Over gebed wordt veel gesproken en gepreekt, 
maar het doen, het bidden zelf, is voor velen 
vaak lastig. Het samen bidden is stimulerend 
naar elkaar toe en het spreken met Vader, zal 
zijn uitwerking hebben. Het samen met en voor 
elkaar bidden geeft een extra dimensie aan 
gebed. 
U bent van harte welkom om met ons mee te 
bidden. Of als u iets (situatie, ziekte etc.) heeft 
waar u graag voor wilt laten bidden, dan bent 
u ook van harte welkom. Als u zelf niet kunt 
of wilt komen, dan kunt u natuurlijk ook uw 
gebedspunt(en) aan ons doorgeven. 
Namens het gebedsteam, Reinder Valkema 
(06-23883438).
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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
Op 19 maart jl. is Timo Laros geboren. Hij is de 
zoon van Arjan en Bianca en het broertje van 
Dilano en Jade. Op het geboortekaartje staat: 
‘In geloof vertrouwd, een teken van hoop, ge-
boren uit liefde.’  Wij feliciteren Arjan, Bianca, 
Dilano en Jade van harte en bidden hen Gods 
onmisbare zegen toe met dit nieuwe wondertje!

AED + REANIMATIE TRAINING
Maandag 25 maart was er een AED + reanimatie 
training in de Aanbouw van de Witte Kerk.
Zes personen zijn een hele avond aan het 
oefenen geweest om alle technieken juist onder 
de knie te krijgen.
En met goed resultaat. Alle zes kregen ze na 
afloop een certificaat.

SCHOONMAKEN KERK
Elke vrijdagmiddag zorgt onze 
interieurverzorgster dat de kerk en de aanbouw 
weer schoner het weekend ingaat. Maar ze heeft 
niet de tijd om de grote ‘klussen’ aan te pakken. 
Dit gebeurd door meerdere gemeenteleden 
minimaal 1x per jaar. 
Op zaterdagochtend 25 mei van 9 – 12 uur staat 
deze grote schoonmaak weer op de planning! 
En u begrijpt het al; er wordt een beroep op u 
gedaan. Wie wil ons helpen en ervoor zorgen dat 
op 25 mei de kerkzaal en hopelijk ook de eerste 
2 etages van de aanbouw helemaal schoon zijn 
zodat ze er weer een tijdje tegen kunnen?

Deze oproep is niet alleen gericht tot de vrouwen. 
U weet dat bij ons alle ambten openstaan voor 
beide geslachten en dat geldt dus ook voor 
het schoonmaakambt. Mannen, dat u het maar 
weet!

Wilt u meedoen ? Meldt u dan aan bij Bertine 
van der Vlist, (377659 of bertineg@hetnet.nl) of 
anders voor of na de diensten op zondagmorgen.

SOLIDARITEITSKAS
De Solidariteitskas is een kas waar alle 
Protestantse Gemeenten van Nederland 

jaarlijks in bijdragen. Op deze manier kunnen ze 
armlastige kerkelijke gemeenten helpen. De kas 
wordt gevuld door een vaste, verplichte bijdrage 
van alle belijdende leden van de Protestantse 
Kerk. Wij vragen u om een bedrag van €10. 
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage? 
Heeft u bij deze Doorkijk geen verzoek ontvangen 
en wilt u ook bijdragen, dan kan dit door het 
bedrag over te maken op rekeningnummer 
NL66RABO0346903750 t.n.v. college van 
kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te 
Noordwijkerhout en De Zilk o.v.v. solidariteitskas 
2019.

COLLECTEN
1e collecte     €
17 febr. Noodhulp Ethiopië   97,15
24 febr. Kerk in actie Missionair werk 78,80
03 mrt. Kerkrentmeesters   57.90
10 mrt. Voorjaarszending   95,47
17 mrt. Binnenlands Diaconaat  99,00
  
2e collecte      € 
17 febr. Kerkrentmeesters   87,85
24 febr. Kerkrentmeesters   70,95
03 mrt. Harpe Davids   91,86 
10 mrt. Kerkrentmeesters   89,45
17 mrt. Kerkrentmeesters           100,26
16 mrt.  Doopdienst            166,67

De Diaconie heeft een gift ontvangen van 
€50,00 van NN
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Eind van de winter

Zo helder, helderder
dan water is de lucht

doorzichtig stil
te dun om te trillen
en helemaal nieuw

nog niets er in
geen stof geen vocht

geen rimpel
overal smelt het

zwelt het glimt het
nu gaan de dingen

weer beginnen
te gebeuren

het eind
van de winter
en juist ook

tintelen stemmen
naar binnen.

Judith Herzberg

GEDICHT VAN 
DE MAAND

UIT DE 
GEMEENTE

>> Graag wil ik u allen bedanken voor de 
mooie bos bloemen die ik 7 april van u mocht 
ontvangen.
Wil Plug-Biersteker.

>> Heel erg bedankt voor de leuke kaart en 
de prachtige bos chrysanten die ik voor mijn 
tachtigste verjaardag heb mogen ontvangen.
Vriendelijke groeten,
Ruud Komijn.
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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
Bertine van der Vlist • Victoriberg 115 • 2211 DN • T 377659
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
I  www.dewittekerk.nl

>>>>> DE STICHTING VRIENDEN VAN DE WITTE KERK
I www.vriendenvandewittekerk.nl • vrienden@dewittekerk.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


