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Kerkdiensten
Zondag 4 november 10.00 uur  ds. G.J. Loor 
      uit Noordwijkerhout
Kindernevendienst Esther den Haas     
Oppasdienst  Claartje en Phebe Goedhart  
Koffiedienst	 	 dhr.	en	mevr.	van	Eeden	 	
1e	collecte	 	 PKN,	kerk	in	actie:	najaarszendingsweek	
2e	collecte	 	 kosten	plaatselijke	kerkelijke	gemeente

Zondag 11 november  10.00 uur  ds. H Pals uit Utrecht 
Kindernevendienst Adeline Evelein
Oppasdienst  Carola van Hunnik
Koffiedienst	 	 B.	van	der	Vlist	en	L.	Passchier
1e	collecte	 	 PKN,	kerk	in	actie:	binnenlands	diaconaat	
2e	collecte	 	 kosten	plaatselijke	kerkelijke	gemeente

Zondag 18 november 10.00 uur  ds. E. Mandemaker
Bevestiging ambtsdragers 
Kindernevendienst							Ans	Uittenbogaard	
Oppasdienst  Nicolene van Asten
Koffiedienst	 	 dhr.	en	mevr.	Venema	
1e	collecte	 	 kosten	plaatselijke	kerkelijke	gemeente	
2e	collecte	 	 diaconie:	koffie/thee	

Zondag 25 november 10.00 uur  ds. E. Mandemaker 
Laatste zondag kerkelijk jaar
Kindernevendienst Adeline Evelein
Oppasdienst	 	 Ans	Uittenbogaard
Koffiedienst	 	 dhr.	en	mevr.	Bezemer
1e collecte  diaconie
2e	collecte	 	 kosten	plaatselijke	kerkelijke	gemeente	

Puyckendam    
woensdag 10.00 uur   
7	november	 L.	Belt
14	november	 M.	v.d.	Berg
21	november	 A.	Bezemer
28	november	

       
Munnekeweij
donderdag 19.00 uur    
  
1	november	 	
8	november	 L.	Belt
15	november	 A.	Goumans
22	november	 A.	Goumans	
29	november	 voorganger		 	 													
	 	 vanuit	de	Witte	Kerk
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AGENDA
9	november	 18.00	uur	 	 maaltijd	alleengaanden
12	november	 10.00	uur	 	 bijbelkring
12	november	 20.00	uur	 	 kerkenraadsvergadering	
13	november	 20.00	uur	 	 leeskring
14	november	 19.30	uur	 	 vergadering	college		 	 	
	 	 	 	 	 kerkrentmeesters
15	november	 20.00	uur	 	 geloofsopvoeding
20	november	 	 	 	 GeloofsGroeiGroep
21	november	 10.00	uur	 	 poëziegroep
23/24	november	 	 	 kopiëren	Doorkijk
26	november	 	 	 	 bezorgen	Doorkijk

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
In	de	wintermaanden,	te	beginnen	in	november,	is	de	kerk	niet	open	
op	woensdag	en	zaterdag.	We	starten	weer	op	aswoensdag,	6	maart	
2019.

uit de pastorie
‘Laat de Heer uw vreugde blijven;
ik zeg u nogmaals: wees altijd 
verheugd.’
(Filippenzen 4: 4)

Eén	 enkel	 zinnetje	 uit	 die	 dikke	
bijbel.	 Nu	 even	 niet	 ingeklemd	
tussen	 wat	 eraan	 voorafgaat	 en	
nog	zal	volgen,	maar	in	de	ruimte	
gezet	 om	 zelfstandig	 te	 ademen,	
het	eigen	geheim	 te	 verspreiden.	
Als	een	bloem	op	het	veld	trekt	het	
de		aandacht	naar	zich	toe:	Laat	de	
Heer	uw	vreugde	blijven;	ik	zeg	u	
nogmaals:	 wees	 altijd	 verheugd.	
Eén	 enkel	 zinnetje,	 geworteld	 in	
een	context,	maar	nu	eventjes	als	
kleine	zelfstandige…
Waarom	 die	 bloem	 daar	 staat?	
Waarschijnlijk	 vanwege	 haar	
verlangen	 naar	 een	 mens	 die	
haar	op	waarde	weet	te	schatten.	
En	 waarschijnlijk	 ook	 omdat	 het	
er	 zo	 gemakkelijk	 bij	 inschiet.	
Want	 temidden	 van	 alle	 gelovige	
bedrijvigheid	kunnen	de	gezichten	
zomaar	 verstrakken,	 de	 woorden	
verharden,	de	gebaren	verstijven.	
En dan is daar die alles bepalende 
vraag:	 heb	 je	 nog	 in	 huis	 waar	
het	 allemaal	 om	 begonnen	 is?	
Zit	 die	 vreugde-in-de-Heer	 nog	

ergens?	Moet	je	nog	weleens	van	
hem	neuriën	als	je	op	de	fiets	zit?	
Glimlach	je	nog	weleens	naar	hem	
als	 hij	 je	 gras	 weer	 veel	 te	 hard	
heeft	laten	groeien	om	er	nog	met	
je	 maaier	 doorheen	 te	 kunnen?	
Huppelt	 die	 vreugde	 nog	 ergens	
binnen	in	jou,	terwijl	je	misschien	
om	bij	de	bakker	te	komen	al	een	
rollator	 nodig	 hebt?	 Eenzaam	
staat	zij	daar,	als	een	bloem	op	het	
veld,	maar	tevens	op	het	kruispunt	
van	 alledaagse	 bedrijvigheid	 en	
gelovige	inspanning.	Eén	zinnetje,	
maar	 wat	 een	 pracht:	 Laat	 de	
Heer	uw	vreugde	blijven;	ik	zeg	u	
nogmaals:	 wees	 altijd	 verheugd.	
En	 laat	 je	 het	 wat	 langer	 op	 je	
inwerken,	 dan	begrijp	 je	 ook	wel	
waarom	het	niet	zonder	kan.	Het	is	
immers	de	vreugde-in-de-Heer	die	
tot	de	kern	brengt	en	die	een	mens	
opent	voor	God	en	voor	zichzelf.	En	
het	 is	 diezelfde	 vreugde	die	 doet	
ontspannen naar een ander toe 
en	geen	ruimte	laat	voor	verbeten	
trekken	 en	 zure	 gezichten.	 En	
dat	 is	 mooi	 meegenomen,	 want	
mocht	 het	 dorp	 op	 zondag	 naar	
ons	 kijken	 als	 we	 naar	 de	 kerk	
gaan,	dan	 ziet	men	gelijk	dat	het	
de	moeite	waard	 is	 om	daar	 ook	
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eens	 een	 voet	 over	 de	 drempel	
te	 zetten.	 De	 kerk,	 geroepen	
om	 het	 lichaam	 van	 Christus	
handen	 en	 voeten	 te	 geven,	
moet	 kennelijk	 niet	 alleen	 over	
geestelijke	 lenigheid	 beschikken,	
maar	 bovenal	 over	 de	 vreugde	
om	 wat	 haar	 geschonken	 is.	 En	
waar	 dat	 laatste	 van	 het	 gezicht	
is	 af	 te	 lezen,	 is	 de	 gemeenschap	
van	Christus,	nog	voor	zij	een	hand	
heeft	uitgestoken,	nog	voor	zij	haar	
eerste	 lied	 heeft	 aangevangen,	
haar	eerste	gebed	gebeden,	reeds	

geloofwaardig	 in	 de	 Heer	 die	
haar	vreugde	 is.	 Laat	de	Heer	uw	
vreugde	blijven;	ik	zeg	u	nogmaals:	
wees	 altijd	 verheugd.	 Eén	 enkel	
zinnetje	uit	die	dikke	bijbel.	Maar	
waar	deze	bloem	haar	schoonheid	
toont,	zie	je	het	gelaat	ontspannen,	
de	 gedachten	 verzachten,	 het	
spreken	 verwarmen,	 en	 is	 er	 een	
kerk	gewonnen.		

Ds.	Esmeralda	Mandemaker

uit DE kerkenraad
Huiskamerontmoetingen
De	eerste	huiskamerontmoetingen	zijn	achter	de	rug.	Het	waren	wat	
mij	betreft	waardevolle	avonden,	waarop	wij	elkaar	iets	van	ons	leven	
vertelden	en	elkaar	meegaven	wat	ons	bezielt	en	drijft.	En	natuurlijk	
wat	de	Witte	Kerk	voor	ons	te	betekenen	heeft	en	de	mensen	die	daar	
komen.	In	november	zijn	er	nog	drie	mogelijkheden,	te	weten	7,	13	en	
19	nov.	tussen	10	en	12	uur.	Mocht	u	zich	nog	op	willen	geven,	weet	u	
dan	van	harte	welkom!

Avondmaalscatechese
Het	is	een	groot	goed	dat	in	onze	kerk	jong	en	oud	
deel	mogen	 nemen	 aan	 de	Maaltijd	 van	 de	Heer.	
Maar	wat	doen	we	nu	eigenlijk	als	we	brood	en	wijn	
delen,	en	waarom	bidden	we	eigenlijk	zo	 lang	van	
tevoren?	Wat	bedoelt	Jezus	als	hij	zegt:	‘dit	is	mijn	
lichaam?’	en	waarom	zegt	de	dominee	dat	na?	En	zo	kunnen	we	wel	
honderd	vragen	stellen.	
Graag	wil	 ik	de	kinderen	die	 in	groep	drie	en	vier	van	de	basisschool	
zitten	 uitnodigen	 om	 met	 elkaar	 te	 ontdekken	 wat	 we	 nu	 eigenlijk	
vieren	als	er	avondmaal	is	in	de	kerk	(en	natuurlijk	mogen	alle	papa’s,	
mama’s,	broertjes	en	zusjes	ook	meedoen	als	ze	het	leuk	vinden).

We	komen	bij	 elkaar	 in	de	Witte	Kerk	op	de	donderdagen	15,	22	en	
29	november	tussen	16.00	uur	en	16.30	uur.	Op	zondag	9	december	
wil	 ik	graag	voorafgaande	aan	de	dienst	met	 jullie	eten,	om	9.00	uur	
in	de	bovenzaal	van	de	kerk.	Aansluitend	vieren	we	dan	met	de	hele	
gemeente	de	Maaltijd	van	de	Heer.
Ik	hoop	jullie	allemaal	te	zien!
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Start jeugdwerk
Nu	alle	stof	rondom	het	zoeken	naar	een	nieuwe	predikant	een	beetje	is	
gedaald,	willen	we	weer	een	begin	maken	met	activiteiten	voor	jongeren	
tussen	12	en	17	jaar.	Ikzelf	wil	jullie	graag	een	beetje	leren	kennen,	dus	
ik	nodig	jullie	uit	voor	een	bowlingavond	op	23	november	a.s.	Om	17.00	
uur	verzamelen	we	 in	de	Witte	Kerk	eten	daar	een	patatje	en	fietsen	
dan	naar	Noordwijk.	Graag	tot	ziens	op	de	23e!	Laat	even	weten	of	je	
komt	i.v.m.	bespreking	van	de	bowlingbanen.

Bijbelkring Romeinen
Bij	het	inleveren	van	de	kopij	voor	de	vorige	Doorkijk,	realiseerde	ik	
mij	niet	dat	deze	pas	begin	van	de	maand	in	de	bus	zou	liggen.	Daarom	
opnieuw	een	aankondiging	voor	een	gesprekskring	over	de	brief	aan	
de	Romeinen,	nu	met	andere	data!	

De	brief	van	Paulus	aan	de	Romeinen	is	een	van	de	meest	omvattende	
theologische	 geschriften	 van	 het	 Nieuwe	 Testament.	 Het	 is	 daarom	
niet	 voor	 niets	 dat	 deze	 brief	 in	 de	 kerkgeschiedenis	 op	 beslissende	
momenten	 van	 enorme	 betekenis	 is	 geweest.	 Augustinus,	 Luther	 en	
Barth	hebben	zich	er	uitgebreid	 toe	verhouden.	Blijkbaar	komen	hier	
zeer	fundamentele	zaken	van	het	christelijk	geloof	ter	sprake.	
Naast	het	verhalende	van	de	evangeliën,	schrijft	Paulus	meer	reflecterend	
over	de	betekenis	van	Jezus’	komst,	dood	en	opstanding	dan	over	zijn	
leven	onder	de	mensen.	God	wil	het	goede,	het	leven	voor	de	mensen	
en	Hij	wil	de	mensen	erbij	betrekken.	In	Christus	is	zichtbaar	geworden	
dat	wat	mensen	elkaar	aandoen:	dood	en	verderf,	niet	de	bestemming	
van	de	mens	is.	In	Christus	hebben	de	mensen	de	mogelijkheid	te	leven	
in	een	nieuwe	gemeenschap	met	God	en	in	die	gemeenschap	met	elkaar.

In	zeven	bijeenkomsten	tussen	10.00	en	11.00	uur	lezen	we	met	elkaar	
delen	uit	deze	intrigerende	brief.	

Data: 12 nov; 3 dec; 7 jan; 4 feb; 4 mrt; 8 apr.; 13 mei.
Graag opgeven bij ds. Mandemaker, tel: 347493;
predikant@dewittekerk.nl 

uit de kerkenraad
Een	 rectificatie…	 soms,	 in	
de	 hectiek	 van	 het	 dagelijks	
bestaan,	 vergeten	 we	 het	 goede	
te	 doen.	 Gelukkig	 zijn	 er	 dan	
gemeenteleden	 die	 je	 daar	
vriendelijk	op	wijzen…

Zo	 is	 in	de	 laatste	uitgave	van	de	
Doorkijk	 geen	 aandacht	 besteed	
aan	 het	 afscheid	 van	 Cees	
Haasnoot,	 onze	 pastoraal	 werker	
in	de	voorbije	vacante	periode.	
Dominee	 Cees	 Haasnoot	 heeft	
in	 die	 periode	 veel	 bezoekwerk	
gedaan.	 Na	 het	 afscheid	 van	
dominee	 van	 der	 Weide,	 en	
met	 	 te	 weinig	 ouderlingen,	
was	 het	 noodzakelijk	 juist	 in	 dat	
pastoraat	 extra	 ondersteuning	
te	 zoeken.	 Dominee	 Haasnoot	
heeft	 in	 die	 ondersteuning	 meer	
dan	 ruimschoots	 voorzien.	 In	 de	
beperkte	 tijd	 die	 hij	 voorhanden	
had,	is	er	veel	bezoekwerk	gedaan.	
Dominee	 Haasnoot	 heeft	 zo,	 in	
korte	 tijd,	 veel	 contacten	 gelegd.	
Het	 bezoek	 aan	 gemeenteleden	
in	tijden	van	vreugde	en	verdriet,	
het aandacht besteden aan hen 
die	 dat	 dat	 nodig	 hebben	 is	 een	
belangrijke	taak.	

We	 zijn	 dominee	 Haasnoot	
dankbaar	 voor	 het	 werk	 dat	 hij	
gedaan	 heeft.	 In	 een	 gesprek	
met	 scriba	 en	 voorzitter	
heeft	 dominee	 Haasnoot	 zijn	
bevindingen	 gedeeld	 en	 de	
kerkenraad	voorzien	van	adviezen.	

In	de	kerkenraadsvergadering	van	
september	 is	 afscheid	 genomen	
van	dominee	Haasnoot.	Ook	langs	
deze	weg	willen	we	hem	van	harte	
bedanken	voor	zijn	inzet	en	trouw	
aan	onze	gemeenschap.
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In de dienst van 9 oktober 
mochten	 we	 de	 bevestiging	 en	
herbevestiging	 van	 ambtsdragers	
vieren.	 Vieren	 omdat	 het	 fijn	 is	
dat	 er	 altijd	 weer	 mensen	 zijn	
die	 verantwoordelijkheid	 willen	
dragen	 en	 nemen	 om	 het	 werk	
binnen	onze	gemeente	op	zich	te	
nemen.	Dat	we	nog	meer	handen	
kunnen	gebruiken	is	duidelijk.	

Gelukkig	 zal	 er	 op	 18	 november	
nog	 een	 bevestigingsdienst	 zijn.	
Mevr.	 Lida	 Klinkenberg,	 mevr.	
Annelies	Venema	en	de	heer	Gerrit	
Goedhart	zullen	bevestigd	worden	
als	diaken.	Voor	de	heer	Goedhart	
is	 dat	 een	 ambt	 met	 bijzondere	

opdracht.	 Omdat	 hij	 voorzitter	
is	 geworden	 van	 het	 landelijk	
diaconaal	werk	 is	een	bevestiging	
in	eigen	gemeente	als	diaken	met	
bijzondere	opdracht	noodzakelijk.	
We	 wensen	 hen	 veel	 sterkte	 bij	
hun	werk,	in	eigen	gemeente	of	in	
een	landelijke	setting.
Vele	 handen	 maken	 licht	 werk…
dat	motto	blijft	bestaan	en	houdt	
nog	steeds	een	oproep	in.

Namens	de	kerkenraad,
Rindert	Venema.

Avondje opvoeden
Op	donderdag	15	november	 	 is	er	een	avond	 in	de	aanbouw	van	de	
Witte	Kerk	 (ingang	door	 de	 zijdeur	 van	de	 aanbouw	en	dan	naar	 de	
eerste	 verdieping)	 over	 Geloofsopvoeding	 van	 kinderen	 en	 jongeren	
van	0	tot	18	jaar.
Geloofsopvoeding	gaat	over	opvoeding,	geloofsopvoeding	van	je	kind/	
kinderen	of	jongeren.	Als	we	daaraan	willen	doen,	hoe	pakken	we	dat	
dan	aan?	Welk	doel	hebben	we	voor	ogen	met	deze	opvoeding	en	hoe	
past	het	 in	en	bij	de	verdere	opvoeding	die	we	nastreven?	Maar	het	
gaat	 uiteraard	net	 zo	 goed	over	 jezelf	 als	 opvoeder.	Wie	ben	 ik,	wat	
geloof	ik,	wat	betekent	dat	voor	mijn	doen	en	laten?	Hoe	doen	wij	als	
ouders	dat	samen,	ook	als	we	hierover	verschillende	visies	hebben?	We	
hebben	ervaren	dat	het	heel	ondersteunend	kan	zijn	om	hier	 samen	
over	te	praten	en	onze	ervaringen	en	inzichten	te	delen.
We	beginnen	om	20:00	uur.	Inloop	vanaf	19:45	uur	met	koffie/thee.

Hartelijke	groet,
Esmeralda	Mandemaker,	Joke	Meerkerk	&	Siebren	Miedema

P.S.	Graag	even	laten	weten	per	mail	aan	Siebren	s.miedema@vu.nl	of	
je	wel	of	niet	komt.	Kan	ook	per	WhatsApp	mobielnummer	
06-48070619.	Alvast	bedankt!

Middag voor 75 plussers
Op	vrijdag	23	november,	van	14.30	tot	17.30	uur	wordt	er	een	middag	
georganiseerd	voor	75	plussers	en	hun	partners,	in	de	kerkzaal	van	de	
Witte	Kerk.
Een	uitnodiging	hiervoor	wordt	bij	u	thuis	bezorgd.
Mocht	u	als	75	plusser	onverhoopt	geen	uitnodiging	ontvangen,	dan	
kunt	u	zich	natuurlijk	ook	opgeven!		Bij	Detta	Miedema,	06-14282453.
We	hopen	er	met	elkaar	weer	een	gezellige	middag	van	te	maken!

uit het consistorie
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uit de diaconie
Diaconie steunt met een donatie van € 500,- de hulp aan slachtoffers 
op Sulawesi.

Een	tsunami	op	het	Indonesische	eiland	Sulawesi	heeft	zeker	duizenden	
mensen	het	leven	gekost.	Lokale	christelijke	hulporganisaties	zijn	met	de	
steun	van	Kerk	in	Actie	bezig	met	het	verlenen	van	de	eerste	noodhulp.
Lokale	partners	van	Kerk	in	Actie	zijn	bezig	om	eerste	hulp	te	verlenen.	
Samen	met	 de	 Indonesische	 overheid	 brengen	 ze	 de	 situatie	 in	 kaart	
en	proberen	ze	de	communicatie	op	gang	 te	brengen.	Er	 is	nu	al	een	
grote	 behoefte	 aan	 voedsel,	 drinkwater,	 schuilplaatsen	 en	 medische	
ondersteuning.

Wilt	u	de	slachtoffers	in	Indonesië	steunen.	Maak	uw	bijdrage	over	op	
Giro	555	of	rekening	NL89	ABNA	0457	457	457	t.n.v.	Kerk	in	Actie,	o.v.v.	
het	projectnummer	‘Noodhulp	Sulawesi’.	Hartelijk	dank!

Uitnodiging maaltijd voor alleengaanden
Op	 vrijdag	 9	 november	 willen	 wij	 weer	 bij	 elkaar	 komen	 voor	 een	
gezellige	avond	en	een	smaakvolle	maaltijd.
Vanaf	18.00	uur	bent	u	welkom	in	de	aanbouw.
Heeft	u	zich	nog	niet	opgegeven?	Dit	is	telefonisch	mogelijk	tot	maandag	
5	november	bij	Cock	van	der	Sleet.	
Haar	telefoonnummer	is	0252-374230.
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www.bootnatuursteen.nl 
www.memorieurnen.nl

Grafmonumenten 
& Urnen

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

Sinds 1902

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

Dhr.	A.	van	der	Niet,	Patrijsstraat	4,	hoopt	op	2	november	zijn	85e
verjaardag	te	vieren.

Op	Groenewege	3	woont	mevr.	Brandhorst-van	der	Linden,	zij	hoopt	
op	8	november	haar	94e	verjaardag	te	vieren.

Op	22	november	hoopt	dhr.	S.	Ritoe,	Heggerank	20,	zijn	80e	verjaardag	
te	vieren.

Wij	wensen	alle	jarigen	een	fijne	dag.

Nog	even	dit….
In	verband	met	de	privacywetgeving	mogen	we	niet	zomaar	uw	naam	
en	adres	vermelden	in	de	Doorkijk.	Daarom	deze	oproep:
Wilt	u	doorgeven	als	u	niet	vermeld	wilt	worden	in	de	Doorkijk	wat	
betreft	
verjaardagen	en/of	huwelijksjubilea?

U	kunt	dit	doen	bij:	Ria	van	Eeden,	tel.:	376160	mail	:	riavaneeden54@
hetnet.nl	

Bij	voorbaat	dank,	
Ria	van	Eeden.

Gefeliciteerd!
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Collecte najaarszending 4 november 2018
Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië
In	Brazilië	lijden	de	inheemse	volken	onder	de	vooroordelen	over	hun	
specifieke	leefwijze.	De	kerkelijke	organisatie	COMIN,	partner	van	Kerk	
in	Actie,	ondersteunt	hen	op	het	gebied	van	gezondheid,	onderwijs	en	
landrechten.	Door	onderwijs	en	publicaties	leert	de	inheemse	en	niet-
inheemse	bevolking	van	elkaars	cultuur	en	levensvisie.	
Sinds	 2015	 is	 Nienke	 Pruiksma	 door	 Kerk	 in	 Actie	 uitgezonden	 naar	
Brazilië.	Ze	verzorgt	bij	COMIN	lessen	en	cursussen	en	draagt	zo	bij	aan	
de	uitwisseling	en	begrip	tussen	bevolkingsgroepen.
Met	de	opbrengst	van	de	collecte	steunt	Kerk	in	Actie	zendingsprojecten	
wereldwijd,	zoals	het	werk	van	Nienke	in	Brazilië.	
Geef	aan	de	collecte	of	maak	uw	bijdrage	over	op	

NL42	ABNA	0568318633,	t.n.v.	Diaconie	Protestantse	Gemeente	onder	
vermelding	van	Najaarscollecte.

Collecte Binnenlands Diaconaat 11 november 2018
Perspectief voor (ex)gedetineerden
Veel	gevangenen	willen	na	het	uitzitten	van	hun	straf	een	nieuw	leven	
opbouwen.	Maar	 het	 blijkt	moeilijk	 om	dit	 op	 eigen	 kracht	 te	 doen.	
Exodus,	partner	van	Kerk	in	Actie,	ondersteunt	hen	bij	het	werken	aan	
een	 succesvolle	 terugkeer	 in	 de	maatschappij.	 Ze	 kunnen	 terecht	 in	
een	van	de	elf	Exodushuizen.	Exodus	kiest	voor	een	structurele	aanpak	
met	aandacht	voor	wonen,	werken,	relaties	en	zingeving.	Samen	met	
meer	dan	1.600	vrijwilligers,	vaak	afkomstig	uit	kerkelijke	gemeenten,	
ondersteunt	Exodus	jaarlijks	4.000	gevangenen,	ex-gevangenen	en	hun	
familieleden.
Met	de	opbrengst	 van	de	 collecte	 steunt	 Kerk	 in	Actie	het	werk	 van	
Exodus	en	andere	diaconale	projecten	in	Nederland.	Helpt	u	mee?
Geef	aan	de	collecte	of	maak	uw	bijdrage	over	op	

NL42	ABNA	0568318633,	t.n.v.	Diaconie	Protestantse	Gemeente	onder	
vermelding	van	Binnenlands	Diaconaat.

Helpt	u	mee	om	deze	collectes	tot	een	succes	te	maken?
Hartelijk	dank!

Kerststerren actie 2018
Kerststerren	doet	mij	altijd	weer	denken	aan	de	advents	actie	van	onze	
Witte	Kerk	met	Kerstmis.
Deze	 leeft	 al	 jaren	 in	 de	 harten	 van	 de	 diaconie,	 kerkenraad	 en	
gemeenteleden.
Elk	jaar	wordt	er	een	goed	doel	uitgekozen	waar	de	opbrengst	van	de	
actie	heen	gaat.

Dit	 jaar	 is	 het	 project	 voor	 onze	 zusterkerk	 in	 Suriname	 welke	
is	 verbonden	 aan	 het	 bejaarden	 complex	 ‘Huize	 Beatrix’	 en	 een	
kindertehuis.	Het	is	al	een	tijdje	geleden	dat	dit	project	steun	van	onze	
kerk	heeft	gekregen.	Nadat	dit	is	stopgezet	ben	ik	zelf	verder	gegaan	om	
hen	te	blijven	steunen	door	diverse	privé	acties	te	organiseren.
Tijdens	mijn	vakantie	met	mijn	vriendin,	Thea	Hulsebosch,	waren	wij	in	
de	gelegenheid	de	projecten	te	bezoeken.	Daar	hebben	wij	gesproken	
met	 de	 kerkenraad	 waarbij	 het	 bedrag,	 dat	 de	 Witte	 Kerk	 mij	 had	
meegegeven,	werd	overhandigd.	We	hebben	de	toenmalige	directrice	
van	 Huize	 Beatrix	 ontmoet	 en	 een	 goed	 gesprek	 met	 haar	 gehad.	
Ook	 met	 de	 	 bewoners	 hebben	 we	 openhartige	 gesprekken	 gehad.	
De	 bewoners	 reageerden	 buitengewoon	 enthousiast	 en	 zijn	 vooral	
dankbaar.	Eenzame	mensen	die	niet	klagen	en	vrolijk	zijn	ondanks	een	
minimale	levensstijl.
Het	weinige	dat	ze	hebben	delen	ze	met	elkaar.	Daarom	vinden	wij	het	
fijn	om	onze	weelde	ook	met	hen	te	delen.
U	doet	toch	ook	mee?

Kitty	van	der	Flier
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VAN DE KERKRENTMEESTERS
De Tuin 
De	tuin	rondom	de	Witte	Kerk	krijgt	bij	het	maken	van	deze	Doorkijk	
steeds	vastere	contouren.	Het	ligt	in	de	planning	dat	de	eerste	week	
van	november	de	gehele	tuin	klaar	is.
Het	zal	niet	meer	mogelijk	zijn	fietsen	te	plaatsten	in	de	hof.
Wilt	u	hier	alstublieft	rekening	mee	houden.

kerkelijke stand
Nieuw ingekomen:
Familie	van	der	Vijver,	Oostduinen	20.

Gedoopt:
28 oktober
Feline	Sofie	van	Asten,	dochter	van	Leon	en	Nicolene	van	Asten	en	
zusje	van	Nienke	en	Levi.
Yfke	Feline	Meuleman,	dochter	van	Mark	en	Brigitte	Meuleman	en	
zusje	van	Cas,	Fenna,	Nick	en	Xem.

Je kijkt me aan,
mooi ingelijst.

Niet meer bij mij,
maar meegereisd

naar deze plek
en dit moment.

Ik mis je zo,
waar je ook bent.

Je kijkt me aan
recht in de lens.

Je lach is gul,
je blik intens.

Al wat mij rest
-fotopapier.

Zo ben je toch
een beetje hier.

Tanja Heldring

GEDICHT VAN DE MAAND
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Ik was overrompeld toen ik een prachtig boeket bloemen
mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn 85e verjaardag.
Het was een grote verrassing. Hartelijk dank voor de felicitatie.

Met vriendelijk groet van Corrie Veninga-van den Berg.

Na mijn operatie en de tijd daarna heb ik uit de gemeente veel 
bloemen, kaarten en lectuur gekregen. Dat heeft voor mij en mijn 
vrouw Marjo erg veel betekend. Heel veel dank.

Ron Bouwmeester

uit de gemeente Actie4kids 2018
Een Actie4kids schoenendoos:
Voor jou, van mij

Actie	kids	2018	is	alweer	van	start	gegaan!!!!!!!!

Samen	met	jullie	willen	we	50.000	kinderen	blij	maken	met	een	mooi	
versierde	 schoenendoos	 vol	 met	 schoolspullen,	 hygiëne	 producten,	
speelgoed	en	een	knuffel.

Dit	jaar	gaan	de	schoenendozen	naar	Zambia,	Sierra	Leone,	Togo,	Servië,	
Roemenië,	Oekraine	en	naar	vluchtelingkampen	op	Lesbos.
Het	 is	 jouw/uw	 cadeau	 aan	 een	 kind	 dat	 niet	 of	 onregelmatig	 naar	
school	gaat,	een	kind	dat	te	weinig	te	eten	heeft,	een	kind	dat	bedreigt	
wordt	met	de	dood!

Wereldwijd	leeft	1	op	de	2	kinderen	nog	steeds	in	armoede.
De	slogan	van	Actie4kids	 is	Voor	 jou	van	mij:	 jouw	schoenendoos	en	
geld	 delen	met	 een	 kind,	 dat	waarschijnlijk	 nog	nooit	 een	 cadeautje	
heeft	gehad!

Er	wordt	€	5,00	gevraagd	voor	het	verzenden	van	de	schoenendozen.
Jong	en	oud	kunnen	door	het	vullen	van	de	schoenendozen	laten	zien	
dat	er	iemand	is	op	de	wereld	die	aan	hen	gedacht	heeft.
Doe	dus	(weer)	mee!!!!!!

Als	je	mee	wilt	doen	dan	kan	je	contact	opnemen	met		Ria	(376160),	
(riavaneeden54@hetnet.nl)	 je	 krijgt	 dan	 een	 folder	 met	 verdere	
informatie.	Je	kan	ook	op	de	website	kijken:	info@actie4kids.org

De	schoenendozen	kunnen	ingeleverd	worden	op	vrijdag	9	november	
van	19.00-19.30	uur	op	de	Brink.
Heel	graag	tot	dan.			
Ria van Eeden
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PREDIKANT
Ds.	E.B.	Mandemaker-Dieleman,	Herenweg	3,	2211	CA,	tel.	347493
e-mail:	predikant@dewittekerk.nl

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	

NL66RABO0346903750	t.n.v.	college	van	kerkrentmeesters	Protestant-
se	Gemeente	te	Noordwijkerhout	en	De	Zilk

DIAKENEN
diakenen@dewittekerk.nl
mevr.	H.	Plug,	Dorpstraat	38D,	2211	GD,	tel.	374931
mevr.	E.	van	de	Tang,	Herenweg	88,	2211	CD,	tel.	375180
NL42ABNA0568318633	t.n.v.	diaconie	Protestantse	Gemeente	te	
Noordwijkerhout	en	De	Zilk

mailto:ouderlingen%40dewittekerk.nl?subject=
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ADRES
Kerk:	Dorpstraat	7,	2211	GA	Noordwijkerhout	
Postadres:	Postbus	22,	2210	AA	Noordwijkerhout

ADMINISTRATEUR 
Mevr.	W.	van	der	Niet,	Meander	44,	2211	LW,	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

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