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Zondag 18 maart 10.00 uur  ds. E. Schuddebeurs
      uit Houten
Kindernevendienst	 Ans	Uittenbogaard
Oppasdienst	 	 	
Koffiedienst	 	 	 dhr.	en	mevr.	Bezemer
1e	collecte	 	 	 kerkrentmeesters
2e	collecte	 	 	 diaconie
Woensdag 21 maart  19.30 uur ds. T.B. Hop
      uit Hillegom
vesper
collecte	 	 	 bestrijding	onkosten

Zondag 25 maart  10.00 uur drs. R. Schultheiss
      uit Sassenheim
palmzondag
Kindernevendienst	 	 Adeline	Evelein
Oppasdienst	 	 	 Nicolene	van	Asten
Koffiedienst	 	 	 dhr.	en	mevr.	Venema
1e	collecte	 	 	 kerkrentmeesters:	samenwerkingsraad	
2e	collecte	 	 	 diaconie

Donderdag 29 maart  19.30 uur ds. H. Pals   
      uit Utrecht
Witte Donderdag / Heilig Avondmaal
1e	collecte	 	 	 kerkrentmeesters	
2e	collecte	 	 	 diaconie:	plaatselijke	voedselbank

Vrijdag 30 maart  19.30 uur ds. H. Pals   
      uit Utrecht
Goede	Vrijdag
geen	collecte

Kerkdiensten

Zondag 4 maart  10.00 uur ds. G.J. Loor
      uit Noordwijkerhout
Kindernevendienst	 	 Ans	Uittenbogaard	 	
Oppasdienst	 	 	 Marianka	Guijt	
Koffiedienst	 	 	 B.	van	der	Vlist	en	L.	Passchier
1e	collecte	 	 	 PKN,	kerk	in	actie:		 	 	 	
	 	 	 	 voorjaarszendingsweek
2e	collecte	 	 	 kerkrentmeesters

Woensdag 7 maart  19.30 uur ds. T.B. Hop
      uit Hillegom
vesper
collecte	 	 	 bestrijding	onkosten

Zondag 11 maart   10.00 uur ds. G.J. Loor
      uit Noordwijkerhout 
Kindernevendienst	 	 Robert	ter	Heide
Oppasdienst	 	 	 Carola	van	Hunnik
Koffiedienst	 	 	 dhr.	en	mevr.	Vliegenthart
1e	collecte	 	 	 PKN,	kerk	in	actie:	binnenlands	diaconaat	
2e	collecte	 	 	 kerkrentmeesters

Woensdag 14 maart  19.30 uur ds. C. Haasnoot
      uit Noordwijkerhout
vesper / biddag voor gewas en arbeid
collecte	 	 	 bestrijding	onkosten
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Zaterdag 31 maart  22.00 uur ds. T.B. Hop   
      uit Hillegom
Stille Zaterdag
collecte	 	 	 	 kerkrentmeesters

Zondag 1 april   10.00 uur ds. A. van Houwelingen
      uit Noordwijk
Pasen
Kindernevendienst	 	 Robert	ter	Heide
Oppasdienst	 	 	
Koffiedienst	 	 	 dhr.	en	mevr.	Passchier
1e	collecte	 	 	 PKN,	jeugdwerk
2e	collecte	 	 	 kerkrentmeesters

Puyckendam  : woensdag 10.00 uur   
7	maart	 	 M.	v.d.	Berg
14	maart	 	 A.	Bezemer
21	maart	 	
28	maart	
4	april	 	 	 L.	Belt	
 
Munnekeweij  : donderdag 19.00 uur   
1	maart	 	 A.	Goumans
8	maart	 	 A.	Goumans
15	maart	 	 A.	Goumans
22	maart	 	 A.	Goumans
29	maart	 	 geen	viering	ivm	Witte	Donderdag
30	maart	 	 10.30	uur	Goede	Vrijdag	viering	Heilig		 	
	 	 	 Avondmaal	met	ds.	Haasnoot
31	maart	 	 15.00	uur	Stille	Zaterdag	met	pastoor	A.		 	
	 	 	 Goumans

AGENDA
6	maart	 	 20.00	uur	 	 gemeenteavond	over			
	 	 	 	 	 	 beroepingswerk
9	maart	 	 10.00	uur	 	 gespreksgroep	ouderen	in		
	 	 	 	 	 	 Munnekeweij
12	maart	 	 20.00	uur	 	 kerkenraadsvergadering
13	maart	 	 	 	 	 geloofsgroeigroep
14	maart	 	 19.30	uur	 	 kerkrentmeesters	overleg
13	maart	 	 20.00	uur	 	 leeskring
21	maart	 	 9.45	uur	 	 poëziekring
23	maart	 	 19.30	 	uur	 	 vrijwilligersavond
30/31	maart	 	 	 	 	 kopiëren	van	de	Doorkijk
3	april	 	 	 	 	 	 bezorgen	van	de	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
De	Witte	Kerk	is	iedere	woensdag	en	zaterdag	van	11.00	–	12.00	uur	
open	als	stiltecentrum.
Ieder	die	een	moment	van	stilte	zoekt	of	zomaar	even	wil	binnenlopen	
is	welkom.
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Johannes 16: 20b 
“je	 zult	 bedroefd	 zijn,	 maar	 je	
verdriet	zal	in	vreugde	veranderen”
In	dit	Bijbelgedeelte	lezen	we	van	
verdriet	en	vreugde.	Er	zal	verdriet	
zijn	 omdat	 Jezus,	 hun	 geliefde	
Meester,	 van	 zijn	 leerlingen	 door	
de	 dood	 zal	 worden	 gescheiden.	
Dit	 veroorzaakt	 groot	 verdriet.	
Maar	 dat	 verdriet	 zal	 in	 vreugde	
veranderen.	 	 Wat	 bedoelt	 Jezus	
hiermee?		Hoe	moeten	wij	 in	het	
licht	 van	 de	 dood	 van	 Jezus	 het	
verdriet	 zien,	 dat	 tot	 vreugde	 zal	
worden?	

Allereerst	 is	 het	 belangrijk	 om	
te	 constateren	 dat	 Jezus	 het	
verdriet	 van	 zijn	 discipelen	
begrijpt.	 De	 hele	 procedure	
van	 zijn	 gevangenneming,	 zijn	
veroordeling	 en	 kruisiging	 is	

onbegrijpelijk	 voor	 hen.	 En	 dan	
zullen	ze	het	‘nooit	meer’	ervaren	
als	een	groot	verdriet,	doch	zal	dit	
verdriet	 in	 vreugde	 veranderen.	
Maar	wie	zal	dit	hebben	begrepen?	
Wie	wil	hieraan	denken?	 	Precies	
zoals	 bij	 ons	 als	 we	 denken	 aan	
het	 overlijden	 van	 een	 geliefde,	
die	we	nooit	meer	zullen	zien.		De	
dood	is	voor	ons	een	geheimenis.	
Voor	 Jezus	 was	 dit	 niet	 zo.	 Zijn	
lijden	en	sterven	is	de	wil	van	God	
en	 Jezus	weet	dat	dit	 spoedig	zal	
komen.	Dat	wil	niet	zeggen	dat	Hij	
met	 dit	 lijden	 geen	moeite	 heeft	
gehad.	 We	 lezen	 in	 Lucas	 22:42	
ook	hoe	Hij	aan	zijn	Vader	vraagt;	
“Vader,	als	u	het	wilt,	neem	deze	
beker	 van	mij	weg”.	 	 Toch	 zal	Hij	
die	weg	gaan.	Waarom?	Omdat	Hij	
weet	dat	zijn	dood	niet	het	laatste	
woord	 heeft.	 Zijn	 dood	 komt	 ten	
goede	aan	deze	wereld.	Door	zijn	
kruisdood	 redt	 God	 de	 wereld.	
Niet	alleen	de	zonden	der	wereld	
neemt	Hij	 op	 zich	 ook	 de	wereld	
zal	gered	worden,	omdat	de	dood	
niet	 meer	 zal	 zijn	 en	 alle	 tranen	
van	de	ogen	gewist	zullen	worden	
(Openbaring	21:4).	
Nee,	 wij	 behoeven	 als	 gelovigen	

OVERDENKING niet	 weg	 te	 drukken	 wat	
onvermijdelijk	is.	Maar	wij	hebben	
daarbij	 ook	 het	 geloof	 dat	 de	
dood	 een	 doorgang	 is	 naar	 het	
Koninkrijk	 van	 God.	 Dat	 is	 aan	
Jezus	Christus	bekend.	
Dit	 wordt	 voor	 de	 discipelen	 pas	

duidelijk	na	zijn	opstanding	uit	de	
dood.	Bij	de	discipelen		breekt	de	
vreugde	door	wanneer	 Jezus	drie	
dagen	na	zijn	dood	weer	aan	hen	
verschijnt.	 Maar	 Hij	 is	 dan	 niet	
meer	Hetzelfde	als	daarvoor,	maar	
wel	Dezelfde.	 	 Toen	begrepen	de	
discipelen	 zijn	 woorden	 dat	 hun	
verdriet	 zal	 veranderen	 in	 de	
vreugde.	Het	Griekse	grondwoord	
voor	 vreugde	 (charis)	 heeft	
dezelfde	 stam	 als	 het	 woord	
genade	(charisma)	.		
De	 dood	 is	 voor	 velen	 een	

definitief	 einde.	 	 Daarom	 tovert	
de	 wereld	 door	 haar	 hang	 naar	
het	 leven	 een	 glimlach	 op	 de	
gezichten.	 	 Maar	 achter	 deze	
glimlach	 schuilt	 dikwijls	 het	
verdriet	 dat	 niet	 getoond	 mag	
worden.	 Zij	 weet	 geen	 plaats	 te	
geven	aan	droefheid	omdat	zij	ook	
niet	weet	 hoe	 verdriet	 door	God	
veranderd	wordt	in	vreugde.	Door	
Christus’	dood	geloven	wij	dat	de	
genade	overwint.	De	kerk	mag	het	
verdriet	kennen	omdat	zij	ook	de	
vreugde	 van	 de	 overwinning	 op	
de	 dood	 door	 haar	 geloof	 kent		
Wanneer	 Jezus	 hier	 spreekt	 van	
de	 verandering	 van	 verdriet	 naar	
vreugde,	verwijst		Hij	ook	naar	de	
hoop	die	wij	mogen	hebben.			
Wij	zullen	geloven	dat	de	droevige	
dood	 door	 God	 is	 omgezet	 in	
vreugde,	 eeuwige	 vreugde.	Want	
God	 openbaart	 zijn	 vreugde	
dwars	 door	 de	 dood	 heen.	 In	 de	
wereld	gaat	het	van	vreugde	naar	
duisternis	 maar	 in	 de	 kerk	 mag	
het	 van	 verdriet	 naar	 eeuwige	
vreugde	gaan.	Dat	 is	het	verschil.	
In	 deze	 wereld	 gaat	 het	 leven	
door	glitter	en	glamour	heen	naar	
de	dood.	 Even	flikkerde	 een	 licht	
om	voor	 altijd	 te	doven.	Maar	 in	
de	 kerk	 en	 in	 het	 leven	 van	 een	
gelovige	die	het	verdriet	naar	God	
kent	gaat	het	door	de	smart	heen	
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uit DE kerkenraad

Beroepingswerk
In	de	vorige	Doorkijk	heeft	u	kunnen	
lezen	dat	de	beroepingscommissie	
hard	heeft	gewerkt	en	dicht	bij	een	
uiteindelijke	 keuze	 zat.	 Inmiddels	
heeft	 de	 beroepingscommissie	
in	 de	 kerkenraad	 het	 eindverslag	
gepresenteerd	 en	 een	 kandidaat	
voorgedragen.	 Tijdens	 die	
kerkenraadsvergadering	was	onze	
consulent,	 ds.	 W.	 Zaagsma	 uit	
Hillegom,	aanwezig.	
In	onze	plaatselijke	regeling,	zoals	
die	 is	 vastgesteld	 in	 2012,	 staat	
dat	 de	 kerkenraad	 de	 predikant	
benoemt.	 In	 belangrijke	 zaken	
moet	 de	 gemeente	 gehoord	
worden.	
Inmiddels	hebt	u	in	de	dienst	van	
25	 februari	 kunnen	 horen	 dat	
de	 beroepingscommissie	 graag	
verslag	 wil	 uitbrengen	 aan	 de	
gemeente	 en	de	naam	van	de	 te	
beroepen	 predikant	 bekend	 zal	
maken.	 Dat	 zal	 naar	 verwachting	
op	6	maart	aanstaande	gebeuren.	
U	heeft	dan,	als	gemeente,		de	kans	
om	vragen	te	stellen	en	kennis	te	
nemen	 van	 de	 procedure	 die	 de	
commissie	gevolgd	heeft.	Volgens	
de	 kerkorde	 heeft	 u	 5	 dagen	 de	

tijd	 om	 bezwaar	 in	 te	 brengen	
tegen	 die	 gevolgde	 procedure.	
We	roepen	u	daarom	ook	op	om	
6	 maart	 aanstaande	 aanwezig	 te	
zijn	bij	de	gemeenteavond.	(In	de	
Witte	Kerk,	aanvang	20.00	uur)
Nadat	 u	 uw	 vragen	 hebt	 kunnen	
stellen,	 zal	 naar	 verwachting,	
de	 kerkenraad	 een	 beroep	 gaan	
uitbrengen.	 Daarna	 heeft	 de	
kandidaat	 nog	 een	 week	 of	 drie	
bedenktijd.	 Een	 en	 ander	 is	
vastgelegd	 in	 de	 gids	 voor	 het	
beroepingswerk	 en	 kerkorde.	
De	 kennismaking	 tussen	
predikant	 en	 u	 als	 gemeente	 zal	
dan	 in	 april	 gaan	 plaatsvinden.	
Omdat	 de	 predikant	 in	 de	 eigen	
gemeente	 nog	 het	 naderende	
vertrek	 moet	 bekendmaken,	 is	
er	 nog	 geen	 definitieve	 datum	
vastgelegd.	 U	 hoort	 daarover	 via	
de	 afkondigingen	 en	 de	 Doorkijk	
meer.	
We	 zijn	 blij	 en	 dankbaar	 dat	
de	 beroepingscommissie	 een	
belangrijke	 taak	 heeft	 kunnen	
vervullen	en	uiteindelijk	een	heel	
goede	 kandidaat	 heeft	 kunnen	
vinden.	Daarin	heeft	de	commissie	
de	leiding	van	God	mogen	ervaren.

naar	het	leven.	Zullen	wij	ons	over	
die	boodschap	die	uit	dit	gedeelte	
van	Johannes	16	tot	ons	komt	ook	
werkelijk	 verheugen?	 Kunnen	 wij	

in	 ons	 persoonlijk	 leven	 met	 die	
blijdschap	 verder?	Ook	 al	 zijn	we	
oud	 geworden?	 	 Ons	 staat	 iets	
moois	 te	 wachten.	 Het	 is	 waar,	
eerst	komt	het	verdriet,	de	smart	
van	 het	 gemis.	 	 Het	 zal	 eerst	
goede	Vrijdag	worden.	 Er	 is	 geen	
Pasen	 zonder	 goede	 Vrijdag.	 De	
vreugde	 waar	 Jezus	 van	 spreekt	
is	 	geen	goedkope	zaak.	Ze	is	niet	
vanzelf	gekomen.	Hij	 is	 gewild	en	
uitgevoerd,	door	de	genade	Gods.	
Deze	vreugde	 is	door	de	strijd	en	

worsteling	 heen	 verkregen.	 Er	
kleven	 tranen	 aan	 deze	 vreugde.	
Maar	 omdat	 de	 Gekruisigde	 ook	
de	 Opgestane	 is,	 	 daarom	 en	

alleen	daarom	zal	uw	verdriet	tot	
vreugde	worden.	
Vreugde,	vreugde,	louter	vreugde
Is	bij	U	van	eeuwigheid,	
Schepper	die	’t	heelal	verheugde
Bron	van	eeuwige	vreugde	zijt.
Gij	die	woont	in	licht	en	luister,
Drijft	de	schaduwen	uiteen.
Hij	die	zoekend	doolt	in	‘t	duister,
Vindt	het	licht	bij	U	alleen.	
Evangelische	liedbundel	357:1	

Ds.	Cees	Haasnoot
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UIT HET CONSISTORIE
Omzien naar elkaar
De	volgende	gemeenteleden	zijn	in	de	verzorging	opgenomen:	Mevr.	
Van	Splunter-Bijlsma.	Zij	woont	nog	in	de	St.	Bernardus	te	Sassenheim,	
Hoofdstraat	82	App.	3-07,	2171	AV	Sassenheim.	
Mevr.	Rozema-van	der	Laan,	Gerto,	Rijnsburgerweg	4,	2215	RA	
Voorhout.		Dhr.	J.W.	Brama,	De	Wilbert,	Overrijn	7,	2223	ER	Katwijk	
a/d	Rijn.	
Dhr.	A.	van	der	Beek,	woont	in	Rustoord	aan	de	Achterweg	te	Lisse.	
In	Munnekeweij	wonen	de	volgende	gemeenteleden:	Dhr.	Leen	van	
der	Wijden,	mevr.	Ida	Laros-Wielinga,	mevr.	Hoogendorp-van	Soeren,	
dhr.	Wil	Timmers,	mevr.	van	der	Tang-van	Dijk,	dhr.	Sjardin,	mevr.	Jopie	
Wagtendorff	van	Rijn,	Anneke	Reitsma	en	Diny	van	Duijvenbode.	
We	wensen	hun	allen	sterkte	en	ook	de	families	die	vaak	dagelijks	een	
bezoekje	aan	hen	brengen.	
Mevr.	Ellen	Voshart,	Salvatorhof	28,	is	goed	vooruit	gegaan.	Sterkte	
voor	haar	en	ook	Johan	haar	man.		

Ook	degene	die	hier	niet	genoemd	wordt	en	vaak	thuis	de	moeite	van	
het	ziek-zijn	ervaren,	wensen	we	moed	en	sterkte	toe.	

Mocht	u	zelf	een	bezoek	op	prijs	stellen,	vindt	u	het	fijn	dat	uw	naam	
in	de	Doorkijk	wordt	vermeld	of	weet	u	een	gemeentelid	die	dit	zou	
willen	dan	kunt	u	contact	opnemen	met	ouderling	dhr.	Bert	Laros.	
Zijn	telefoonnummer	is	0651966180.

Ds.	Cees	Haasnoot	

De tijd naar Pasen
Intussen	 gaat	 het	 “gewone”	
kerkenwerk	 door.	 In	 de	
maand	 maart	 zullen	 er	 weer	
vesperdiensten	 zijn	en	we	maken	
ons	 op	 om	 het	 paasfeest	 met	
elkaar	te	mogen	vieren.	Bijzondere	
diensten	 waarin	 we	 het	 lijden	
en	 sterven	 van	 onze	 Heer	 Jezus	
Christus	 mogen	 gedenken	 en	
vieren.

Vrijwilligersavond op 23 maart
We	 hebben	 in	 de	 jaren	 dat	 onze	
predikant	 Egbert	 van	 der	 Weide	
meer	en	meer	van	zijn	taken	moest	
neerleggen,	 ervaren	 dat	 er	 veel	
vrijwilligers	 actief	 willen	 zijn.	 Dat	
helpt	enorm	mee	om	de	gemeente	
dienstbaar	te	kunnen	zijn.	Om	alle	
vrijwilligers	 daarvoor	 van	 harte	
te	 bedanken	 is	 een	 feestelijke	
avond	georganiseerd.	Op	23	maart	
worden	 alle	 vrijwilligers,	 wat	 ze	
ook	 doen,	 van	 harte	 uitgenodigd	
–	zie	de	uitnodiging	op	de	website	
en	bij	deze	Doorkijk.

Niemand vergeten
In	 de	 kerkenraadsvergadering	
van	12	 februari	 j.l.	 constateerden	
we	 dat	 ouderlingen	 en	 pastoraal	
werker	 (ds.	 C.	 Haasnoot)	 niet	
altijd	op	de	hoogte	zijn	van	al	het	
lief	en	 leed	binnen	de	gemeente.	
Zo	 komt	 het	 voor	 dat	 er	mensen	
worden	 “vergeten”.	 Daarom	 ook	
een	oproep:	kent	u	mensen	in	uw	
omgeving	die	aandacht	en/of	zorg	
nodig	 hebben,	 of	 geldt	 dat	 voor	
uzelf:	aarzel	dan	niet	maar	geef	dat	
door	aan	de	ouderlingen.	Omzien	
naar	elkaar	is	een	belangrijke	taak;	
daarvoor	 heeft	 de	 kerk	 (enraad)	
ook	u	nodig.
 
Met	een	hartelijke	groet,	namens	
de	kerkenraad,

Rindert	Venema,	vz.
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Op	Parallelweg	33	woont	mevr.	J.K.	Rusch.	Zij	hoopt	op	5	maart	85	jaar	
te	worden.

Mevr.	W.G.	Rozema-van	der	Laan	hoopt	op	20	maart	haar	
91e	verjaardag	te	vieren.	Zij	woont	in	verzorgingshuis	Gerto,	
Rijnsburgerweg	4,	Voorhout.

Op	Victorlaan	5	woont	dhr.	J.W.	Bod.	Hij	hoopt	zijn	90e	verjaardag	op		
27	maart	te	vieren.

In	de	maand	februari	was	er	een	jubilerend	echtpaar	
die	we	vergeten	zijn	te	noemen,	dus	alsnog	bij	deze:	
Dhr.	en	mevr.	Van	der	Wijden-van	der	Burg	waren	op	
7	februari	62	jaar	getrouwd.	Mevr.	Van	der	Wijden	
woont	aan	de	Parallelweg	68	en	haar	echtgenoot	
woont	in	Munnekeweij,	Via	Antiqua	25,	3de	etage.	

Op	7	maart	hopen	dhr.	en	mevr.	Bod-Pennings	hun	
65-jarig	huwelijksjubileum	te	vieren.	Dus	dubbel	feest	op	Victorlaan	5.			

Gefeliciteerd!
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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

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



16 17

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

NL

COMMUNICATIECONCEPT | CONTENT | STORYTELLING | BRANDING | VISUAL IDENTITY 
WEBDESIGN | GRAFISCH ONTWERP | LOGO | HUISSTIJL | RECLAME | MEDIA

4 MAART: COLLECTE VOORJAARSZENDINGSWEEK
Sterke	vrouwen	opleiden	op	Papoea
Vrouwen	in	West-Papoea	zijn	actief	betrokken	bij	de	ontwikkeling	van	
hun	land	en	volk.	Dat	is	hard	nodig	en	zeker	niet	vanzelfsprekend	in	een	
maatschappij	waar	vrouwen	traditioneel	voorbestemd	zijn	tot	een	leven	
binnenshuis	en	nauwelijks	opgeleid	zijn.	Vormingscentrum	P3W	wil	
daar	verandering	in	brengen.	Vrouwen	leren	lezen	en	schrijven,	volgen	
bijbelstudies	en	krijgen	praktijklessen	over	gezonde	voeding	of	een	
vakopleiding.		Zo	spelen	steeds	meer	vrouwen	een	actieve	rol	in	hun	lokale	
gemeenschap,	en	bouwen	mee	aan	kerk	en	samenleving.	En	zij	geven	dit	
op	hun	beurt	weer	door	aan	hun	dochters.	
Met	deze	collecte	steunt	u	het	zendingswerk	van	Kerk	in	Actie	zoals	P3W	
in	West-Papoea.	Van	harte	aanbevolen!
Geeft	u	ook?	Dit	kan	ook	op	NL	89	ABNA	0457	457	457	t.n.v.	Kerk	in	Actie	
o.v.v.	collecte	40dagentijd.	

11 MAART: COLLECTE BINNENLANDS DIACONAAT
Kerken	Almere	runnen	een	sociale	supermarkt
Almere	is	een	tamelijk	jonge	stad	waar	sociale	samenhang	ontbreekt	en	
er	is	veel	armoede	en	werkloosheid.	Samen	met	andere	kerken	staat	de	
Protestantse	Kerk	in	Almere	mensen	in	financiële	nood	bij	met	praktische	
hulp,	zoals	een	Sociale	Supermarkt.	Klanten	krijgen	geen	standaard	
voedselpakket,	maar	een	persoonlijke	pas	om	boodschappen	te	doen	
die	aansluiten	bij	hun	behoeften	en	gezinsgrootte.	Jaarlijks	helpt	de	
kerk	hiermee	tussen	de	1.300	en	1.500	mensen.	Mensen	worden	ook	
ondersteund	met	advies	en	cursussen	om	zo	te	leren	weer	op	eigen	
benen	te	staan.	Zo	kunnen	klanten	van	de	sociale	supermarkt	gemiddeld	
na	drieënhalve	maand	weer	boodschappen	doen	in	een	reguliere	
supermarkt.	De	verschillende	activiteiten	vinden	plaats	op	zeven	locaties	
verspreid	over	de	stad.	De	kerken	willen	alles	onderbrengen	in	één	pand.	
Met	deze	collecte	steunt	u	het	diaconale	werk	van	Kerk	in	Actie	zoals	
Sociale	Supermarkt	Almere	in	Nederland.	Van	harte	aanbevolen!
Geeft	u	ook?	Dit	kan	ook	op	NL	89	ABNA	0457	457	457	t.n.v.	Kerk	in	Actie	
o.v.v.	collecte	40dagentijd.
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van de kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans 2018: het resultaat
Hartelijk	 dank	 aan	 iedereen	 die	 heeft	
bijgedragen	 aan	 de	 actie	 Kerkbalans.	 We	
kregen	tot	nu	toe	toezeggingen	voor	in	totaal	
€	 68.117.	 Dit	 is	 een	 prachtig	 resultaat,	 ook	
al	 is	 het	 minder	 dan	 waar	 we	 op	 gehoopt	
hadden.
Ten	opzichte	van	de	inkomsten	van	vorig	jaar	
gaat	het	 	om	een	afname	van	5,5%	(2017:	€72.000).	Dit	 is	vooral	het	
gevolg	 van	 het	 feit	 dat	 er	 verschillende	 gemeenteleden	 zijn	 verhuisd	
of	 overleden.	 Daarnaast	 zijn	 er	 maar	 betrekkelijk	 weinig	 nieuwe	
gemeenteleden	gaan	toezeggen.

U	beseft	natuurlijk	hoe	belangrijk	deze	ontwikkeling	voor	de	uitvoering	
van	 het	werk	 van	 de	 plaatselijke	 kerk	 is.	 Niet	 alleen	moeten	we	 het	
salaris	 van	 onze	 nieuw	 te	 beroepen	 dominee	 betalen,	 maar	 ook	 de	
gebouwen	 onderhouden	 en	 de	 energierekening	 voldoen.	 Daarnaast	
willen	we	ook	onze	activiteiten,	die	we	in	de	beleidsnota	hebben	staan,	
blijven	uitvoeren.	
Heeft	u	nog	geen	bijdrage	toegezegd	of	overgemaakt	voor	Kerkbalans,	
dan	hopen	we	natuurlijk	dat	u	dat	alsnog	wilt	doen.	Het	kan	nog!	

Organist ziek
Frank	Borsboom,	een	van	onze	organisten,	is	begin	februari	naar	ten	val	
gekomen	en	heeft	hierbij	zijn	rechter	enkel	en	voet	gebroken.	Hij	moest	
hieraan	meerdere	keren	worden	geopereerd	en	nu	is	een	periode	van	
herstel	begonnen.	Wij	wensen	hem	hier	veel	sterkte	bij!
Helaas	 is	 hij	 niet	 in	 staat	 om	 in	 de	 komende	 diensten	 de	 gemeente	
te	begeleiden	met	zijn	orgelspel.	 Liesbeth	Vreeken	heeft	het	gelukkig	
voor	elkaar	gekregen	om	voor	al	deze	diensten	vervanging	te	vinden.	
Ontzettend	bedankt	hiervoor.

de ALPHA cursus 2018-2019

Vorig	najaar	heeft	het	ALPHA	team	
getracht	om	de	cursus	op	te	zetten	
voor	ouders	die	in	de	afgelopen	jaren	
een	kind	hebben	laten	dopen.	Dit	
is	helaas	niet	gelukt.	Dit	najaar	is	
de	cursus	weer	zoals	vanouds	voor	
iedereen	open.	Daarnaast	willen	we	
overleggen	met	ouders	die	zondags	met	jonge	kinderen	naar	de	kerk	
komen.

In	de	ALPHA	cursus	worden	een	aantal	kernvragen	over	het	geloof	
besproken.	Door	een	van	de	teamleden	wordt	een	inleiding	gegeven,	
daarna	wordt	er	in	kleinere	groepen	over	het	onderwerp	doorgepraat	
en	over	hoe	we	het	eventueel	onze	kinderen	of	anderen	kunnen	
vertellen.

Het	team	en	de	deelnemers	bestaan	uit	leden	van	de	Witte	Kerk	en	
van	de	Katholieke	parochies	van	Noordwijkerhout.	Op	de	zondagen	
11	en	18	maart	kunnen	mensen	die	geïnteresseerd	zijn	na	de	dienst	
nadere	informatie	verkrijgen	bij	Reinder	Valkema	en	Ruud	Komijn.	

Tevens	kan	men	ter	kennismaking	het	werkboekje	van	de	cursus	lenen.
Voor	nadere	informatie	kunt	u	terecht	bij:

Reinder	Valkema,	
reinder.valkema@planet.nl,

Tel:	0252-375065
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Verhuisd

Dhr. C Vlieland, van Parnassialaan 132 naar Castellum 23
Fam van Duijn-Kuijt, van Duinschooten 12 naar Roelofsarendsveen

Nieuw ingekomen

Blijkgever van verbondenheid: 
Mevr. Ans Korver, Zilkerduinweg 139 de Zilk

kerkelijke stand

Is dit de verdichting van het lijden
te weten wat gaat komen
de last van de toekomst
op menselijke schouders ?

Een  dag ronddwalen in Jeruzalem
het volk liefhebben

de schreeuwers herkennen
van vrijdag aanstaande ?

Of te verlangen naar
het eeuwige van deze stad,
en weten dat geen steen

blijft op de andere ?

God op aarde is te veel
voor woorden van mensen.

Klaas de Jong Ozn.

GEDICHT VAN DE MAAND
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Paasgedicht

Roep de jonge morgen wakker,
wees de zon vandaag toch voor,
want wij mogen weer gedenken

hoe de dood de slag verloor.

Laat de vreugde nu toch bruisen,
toom uw blijdschap nu niet in,
nu geen vragen, nu geen twijfel,
Christus gaf een nieuw begin.

Wie naar Golgotha geweest is,
wie de kruisweg is gegaan,

wie aan God zijn schuld bekend heeft,
vangt vandaag een loflied aan.

Roep de hele wereld wakker,
zeg aan allen dat hij leeft,

dat God na een nacht vol vragen,
Pasen, Leven, uitzicht geeft.

     Co ‘t Hart

Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor de prachtige 
bos bloemen die wij via Detta mochten ontvangen.
Het “omzien naar elkaar” werd hierin bevestigd. Dank hiervoor.
Rob en Alie Kool

Hierbij wil ik u en de gemeente danken voor de 
ontvangen bloemengroet gebracht door Bertine.
Het heeft mij goed gedaan deze blijk van 
betrokkenheid.
Met vriendelijke groet Peter Sebregts.

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die wij verleden week  
vanuit de Witte Kerk mochten ontvangen.
Fantastisch dat men zo meeleeft met de gemeenteleden. Daar 
wordt je alleen maar blij van.....
Willy en Pieter Kool, Lisse. 

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

De Harpe Davids in concert met Bloom

Muziekvereniging	de	Harpe	Davids	geeft	
zondagmiddag	18	maart	samen		met	Popkoor	
Bloom	een	concert		in	de	Victorkerk.	Het	
concert	begint	om	14.00	uur	en	de	toegang	is	
gratis.																																																																																																		
Op	het	programma	staan	bekende	songs,	zoals	
A	Brand	New	Day,	Concerto	d	Ámore,	Total	Toto	
en	Ik	heb	je	lief.	Een	gevarieerd	programma,	waarbij	de	Harpe	Davids	
en	Bloom	afwisselend,	samen	en	apart	van	elkaar	optreden.	Leuke	
muziek	om	naar	te	luisteren	en	om	mee	te	zingen.
Popkoor	Bloom	bestaat	uit	gemiddeld	30	leden,	is	opgericht	in	2007	en	
heeft	zich	ontwikkeld	tot	een	enthousiaste,	gemotiveerde,	hechte	en	
gezellige	club.	
Bloom	heeft	inmiddels	een	indrukwekkend	repertoire	weten	
op	te	bouwen	en	zingt		zowel	Engels-	als	Nederlandstalig,	
waar	de	4	stemmigheid	goed	te	horen	is.	Heeft	u	zin	in	een	
heerlijk	concert?		Zet	dan	zondag	18	maart	in	uw	agenda.																																																																																																																																										
                                       

Meer weten over de Harpe Davids? 
Kijk voor meer informatie op www.harpedavidsnwh.nl

 

Wordt collectant en help vluchtelingen wereldwijd
Nog	nooit	waren	er	zoveel	mensen	op	de	vlucht	volgens	de	VN:	maar	
liefst	65	miljoen!	Zij	zijn	vaak	alles	kwijt	en	hebben	dringend	hulp	
nodig.	ZOA	vangt	gevluchte	gezinnen	op	in	Afrika,	Azië	en	het	Midden-
Oosten	en	helpt.	Bijvoorbeeld	met	voedsel	en	warme	dekens.	

Om	dit	werk	mogelijk	te	maken	doe	ik	van	20	t/m	25	maart	2017	
mee	aan	de	collecteweek.	Wil	jij	ook	een	uurtje	meehelpen?	In	
Noordwijkerhout		zijn	we	namelijk	nog	hard	op	zoek	naar	collectanten!	

Aanmelden kan bij Jan Wassenaar, St Antoniushof 5 (373514) .

mailto:vrienden%40dewittekerk.nl?subject=
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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	
NL66RABO0346903750	t.n.v.	college	van	kerkrentmeesters	Protestant-
se	Gemeente	te	Noordwijkerhout	en	De	Zilk

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=
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