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Zondag 20 mei  10.00 uur ds. J. Tiggelman
      uit Rijnsburg
Pinksterviering
Kindernevendienst  Esther de Haas
Oppasdienst   geen oppas
Koffiedienst	 	 	 dhr.	en	mevr.	van	Eeden
1e	collecte	 	 	 PKN,	kerk	in	actie:	werelddiaconaat
2e collecte   onkosten plaatselijke kerkelijke   
	 	 	 	 gemeente

Zondag 27 mei  10.00 uur ds. T.B. Hop uit Hillegom
Kindernevendienst	 	 Ans	Uittenbogaard
Oppasdienst	 	 	 Claartje	en	Phebe	Goedhart
Koffiedienst	 	 	 B.	van	der	Vlist	en	L.	Passchier
1e	collecte	 	 	 onderhoud	gebouwen
2e collecte   groot onderhoud orgel

Puyckendam    
woensdag 10.00 uur   
2	mei	 	 L.	Belt
9	mei	 	 M.	v.d.	Berg
16	mei		 A.	Bezemer
23	mei		 H.	de	Groot
30	mei	
 
 
Munnekeweij
donderdag 19.00 uur      
3	mei	 	 L.	Belt
10	mei		 geen	dienst,	Hemelvaartsdag
17	mei		 A.	Goumans
24	mei		 A.	Goumans
31	mei		 R.	Bouwmeester	 	

Kerkdiensten
Zondag 6 mei   10.00 uur ds. A. van Houwelingen
      uit Noordwijk
voorbereiding Heilig Avondmaal
Kindernevendienst	 	 Marianka	Guijt	
Oppasdienst	 	 	 Ans	Uittenbogaard
Koffiedienst	 	 	 H.	Oostdam	en	S.	van	de	Ploeg
1e	collecte	 	 	 onkosten	plaatselijke	kerkelijke	gemeente
2e collecte   diaconie

Donderdag 10 mei  9.00 uur ds. F.A. van Helden
	 	 	 	 	 	 uit	Delft
Hemelvaartsdag
1e collecte   diaconie
2e	collecte	 	 	 onkosten	plaatselijke	kerkelijke	gemeente

Zondag 13 mei   10.00 uur ds. A. Moolenaar uit Lisse
Heilig Avondmaal 
Kindernevendienst  Adeline Evelein
Oppasdienst   Carola van Hunnik
Koffiedienst	 	 	 C.	Bouwmeester	en	D.	de	Joode
1e	collecte	 	 	 onkosten	plaatselijke	kerkelijke	gemeente
2e	collecte	 	 	 diaconie:	Hulpfonds	samenwerkende		
    kerken
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AGENDA

14	mei		 20.00	uur	 	 kerkenraadsvergadering
15	mei		 20.00	uur	 	 leeskring
15	mei		 	 	 	 geloofsgroeigroep
23	mei		 19.30	uur	 	 kerkrentmeesters	overleg
25	mei		 18.00	uur	 	 maaltijd	alleengaanden
25/26	mei		 	 	 	 kopiëren	van	de	Doorkijk
28	mei		 	 	 	 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.

Johannes 21 vers 18

BIJ HET OUDER WORDEN
We	 staan	 een	 moment	 stil	 bij	
vers	 18,	 waar	 Jezus	 zegt:	 …	 toen	
je	 jong	was	deed	 je	zelf	 je	gordel	
om	en	ging	je	waarheen	je	wilde,	
maar	 wanneer	 je	 oud	 wordt	 zal	
een ander je handen grijpen, je 
je	 gordel	 omdoen	 en	 je	 brengen	
waar	je	niet	naartoe	wilt.
Deze	 uitspraak	 van	 Jezus,	 zo	 vlak	
voor	 zijn	 hemelvaart,	 is	 voor	
Petrus	 en	 ook	 voor	 ons	 	moeilijk	
te	verstaan.	Je	handen	uitstrekken	
als	 je	 oud	 bent?	 Wat	 betekent	
dit	 voor	 Petrus	 die	 altijd	 de	 zaak	
in	 handen	 had.	 En	 ook	 dat	 een	
ander	 je	zal	brengen	waar	 je	niet	
wilt.	Wie	is	die	ander	en	waarheen	
brengt	die	ander	je	dan?
Zal	 Petrus	 als	 een	 oude	 baas	
afhankelijk	 zijn	 en	 meegenomen	
worden	 naar	 een	 verpleeghuis	
of	 zorgcentrum	 wat	 hem	 zal	
tegenstaan?
Uit	 de	 buiten	 Bijbelse	
kerkgeschiedenis	wordt	verteld	dat	
Petrus	 naar	 Rome	 is	weggevoerd	
en	 daar	 uiteindelijk	 zijn	 dood	
vond.	Er	wordt	 in	vermeld	dat	hij	

met	het	hoofd	naar	beneden	zou	
zijn	gekruisigd.	Maar	is	dat	ter	ere	
van	God?	Ik	meen	van	niet.
Wat	 is	 dan	 de	 bedoeling	 van	 het	
ouder	worden	van	Petrus?
Ouder	 worden	 doe	 je	 elke	 dag.	
En	 het	 belangrijke	 daarbij	 is	 dat	
je	elke	dag	 iets	 leert.	Dat	 is	zeker	
zo	 in	 het	 geloof.	 Kun	 je	 dan	 iets	
leren	 van	 het	 feit	 dat	 je	 eens	 zal	
sterven?	 Is	 de	 dood	 niet	 veel	
meer	een	neergang	van	de	mens	
in	 een	 achterkamertje	 van	 een	
zorgcentrum?	 Wordt	 de	 dood	 in	
deze	samenleving	niet	vaak	gezien	
als	 het	 einde	 van	 het	 menselijke	
leven	dat	voorgoed	voorbij	is?
Hoe	 kun	 je	 dan	God	 grootmaken	
met	je	dood?
Ja,	dat	kun	je,	als	je	God	ook	groot	
maakt	 met	 je	 leven,	 zelfs	 als	 dit	
leven	ouder	en	ouder	wordt.	Hoe	
bedoelt	 Jezus	 dit?	 Het	 leven	 dat	
Petrus	na	de	opstanding	van	Jezus	
zal	 leiden,	 zal	 een	 dienstbaar	
leven	worden.	 	Dat	betekent	niet	
dat	 Petrus	 geen	 eigen	 wil	 meer	
heeft,	maar	hij	zal	gaan	 leren	om	
de dingen die hij doet vanuit het 
geloof	in	Christus	in	te	vullen.
Een	mens	die	zichzelf	niet	meer	in	

OVERDENKING
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het	middelpunt	stelt,	ontvangt	dan	
kracht	van	boven.	Dan	zal	God	ook	
de	eer	ontvangen	 in	wat	 je	doet.		
Dit	 lijkt	 moeilijk	 en	 onmogelijk.	
Blijft	er	dan	geestelijk	niets	van	mij	
over?	Jazeker	want	wie	in	Christus	
leven	wil,	neemt	zijn	of	haar	kruis	

op	in	navolging	van	Jezus	Christus.		
Daarin	 openbaart	 zich	 de	 kracht	
van	 het	 aanvaarden	 waarin	 God	
tot	Zijn	eer	komt.			Voor	Petrus	is	
dit	nodig	omdat	hij	als	apostel	niet	
zijn	 eigen	 boodschap	 moet	 gaan	
getuigen,	maar	van	de	boodschap	
van	zijn	Heer	en	Heiland.	En	dat	zal	
gebeuren	in	zijn	ouder	wordende	
leven.	 	Jezus	 leeft	en	ik	met	Hem	
wordt	dan	het	centrale	thema.
En	daar	mogen	ook	wij	als	ouder	

wordende	 mensen	 op	 hopen.		
Dan	weten	we	 best	 dat	we	 eens	
zullen	 sterven	 maar	 tegelijk	 is	
daar	 het	 wonder	 dat	 je	 nooit	
alleen	 bent.	 Jezus	 Christus	 is	
dan	 ons	 vertrouwen	 waardoor	
we	 leven	mogen.	Hij	 leidt	mij	 op	

de	 weg	 naar	 het	 Koninkrijk.	 Wie	
dan	 aan	 het	 einde	 van	 zijn	 leven	
achterom	kijkt	zal	niet	zeggen:	ach	
wat	 waren	 die	 laatste	 jaren	 van	
mijn	 leven	 een	 neergang,	 maar	
een	 opgang.	 Dat	 heeft	 elk	 mens	
die	 in	 geloof	 staat	 met	 Christus	
nodig.	Waar	 halen	wij	 anders	 de	
kracht	 vandaan	 om	 telkens	 weer	
onder	 moeilijke	 omstandigheden	
je	 leven	op	 te	pakken?	 Ik	hoorde	
onlangs	 iemand	 zeggen	 dat	

moeder	lichamelijk	niets	meer	kon,	
maar	 dat	 zij	 nog	wel	 kon	 zingen.	
En	is	dit	niet	zo?	Is	zingen	niet	een	
geweldige	 kracht	 die	 je	 van	 God	
krijgt	 als	 je	 oud	 bent	 geworden?	
Zingen	geeft	je	een	perspectief	op	
God	die	de	mens	niet	vergeet.	Ja,	
en	 dat	 is	wat	 Jezus	 hier	 ook	met	
Petrus	 bedoelt.	 Je	 zult	 Mij	 eren	
in	de	rest	van	je	ouder	wordende	
leven	door	Mij	 in	het	middelpunt	
te	 plaatsen.	 	 Elk	 mens	maakt	 dit	
op	 zijn	 of	 haar	 persoonlijke	wijze	
mee.
We	 weten	 dat	 Petrus	 de	 oudste	
discipel	 is	 geweest.	 Hij	 heeft	
een	 zeker	 gezag.	 Maar	 na	 de	
hemelvaart	ontleent	hij	zijn	gezag	
aan	 Christus	 die	 hem	 kracht	
geeft.	 Het	 is	 een	 weg	 geworden	
waarop	 hij	 veel	 weerstand	 heeft	
ondervonden.	 We	 weten	 dat	 hij	
in	 de	 gevangenis	 gezeten	 heeft.	
Maar	we	weten	ook	hoe	hij	uit	de	
gevangenis	 gered	 werd	 door	 een	
engel.
Zo is het leven van de apostel een 
weg	 geweest	 van	 ontberingen	
maar	tegelijk	een	van	de	machtige	
daden	des	Heren.
En	 iets	 daarvan	 proeven	 wij	 ook	
vaak.
Een	mens	wordt	ouder	 en	ouder.	
Kinderen	 gaan	 op	 zichzelf.	 Dan	
komt	 er	 een	 periode	 waarin	 de	

zorgen	om	de	kinderen	nog	samen	
gedeeld	 kunnen	 worden.	 Ouders	
mogen	dan	voor	de	kinderen	een	
teken	van	hoop	zijn	en	wijsheid.	Ze	
delen	de	 zorgen	maar	wijzen	ook	
op	 Gods	 grootheid	 dat	 er	 zeker	
redding	zal	zijn.
Ouder	worden	heeft	ook	in	zich	dat	
met	 het	 klimmen	der	 jaren	meer	
en	meer	het	verlangen	komt	naar	
God.	Je	begint	je	voor	te	bereiden	
op	de	ontmoeting	met	de	levende	
God.	Dit	is	niet	iets	negatiefs.	Zeker	
niet.	Hoe	zou	dat	negatief	kunnen	
zijn	 als	 je	 je	 klaar	 maakt	 om	 die	
God	 te	 ontmoeten	 die	 in	 jouw	
hart	 de	 grootste	 plaats	 inneemt?	
Ondanks	de	last	van	de	ouderdom	
is	er	de	vreugde	van	de	zekerheid	
dat	 we	 door	 Jezus	 Christus	 met	
God	 verbonden	 zijn.	 Al	 die	 jaren	
die	 we	 hebben	 gehad	 en	 waarin	
God	 zijn	 goedheid	 gaf,	 geeft	 aan	
de	 ouder	 wordende	 mens	 ook	
troost	en	blijdschap.	God	laat	niet	
varen	het	werk	van	zijn	handen.	En	
dit	 heeft	 de	 apostel	 Petrus	 in	 de	
loop	 van	 zijn	 leven,	 in	 het	 ouder	
worden	geleerd.
Maar	 Petrus	 is	 net	 als	 wij	 ook	
maar	 een	 mens.	 Er	 zullen	 zeker	
tegenslagen	 zijn	 geweest	 en	
momenten	 dat	 dit	 hem	 alles	 lijkt	
te	 ontvallen.	 Petrus	 zal	 ook	 wel	
eens	twijfels	gekend	hebben.
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uit DE kerkenraad
In	 de	 voorbije	 weken	 mochten	
we	met	 elkaar	mooie	momenten	
beleven.	 De	 diensten	 in	 de	
Stille	 Week	 en	 rondom	 Pasen,	
de	 doopdienst	 van	 Revi	 Allan	
Ferdinand	 Guijt,	 	 de	 zoon	
van	 Marianka	 en	 Leon	 Guijt,	
de	 vrijwilligersavond	 en	 de	
kennismakingsbijeenkomst	 met	
dominee	Esmeralda	Mandemaker	
en	 haar	 man	 Arco	 hebben	 kleur	
gegeven	aan	onze	gemeenschap.	
In	 de	 komende	 periode	 zal	 de	
kerkenraad	 de	 voorbereidingen	
gaan	 treffen	 voor	 de	 intrede	
van	 onze	 nieuwe	 voorganger.	 Zo	
kan	 het	 voorkomen	 dat	 u	 in	 de	
pastorie	 al	 enige	 beweging	 ziet.	
Dominee	 Mandemaker	 en	 haar	
gezin	 zullen	 alvast	 de	 handen	
uit	 de	 mouwen	 steken	 in	 de	
voorbereiding	naar	de	verhuizing.	
De	 kerkrentmeesters	 zorgen	
voor voldoende ondersteuning 
en onder deskundige leiding 
zal	 er	 o.a.	 een	 nieuwe	 keuken	
geplaatst	 worden.	 We	 hopen	 de	
familie	Mandemaker	dan	aan	het	
begin	 van	 de	 zomervakantie	 in	
de	pastorie	 te	mogen	begroeten.	
De	afscheidsdienst	 in	Woubrugge	
is	gepland	op	2	september	en	de	

intrededienst	 in	Noordwijkerhout	
zal	 dan	 op	 9	 september	
plaatsvinden.
Maar…zo	 ver	 is	 het	 nog	 lang	
niet.	 We	 hebben	 nog	 een	 paar	
mooie	 maanden	 te	 gaan.	 We	
vieren	 met	 elkaar	 Hemelvaart	
en	 Pinksteren.	 Samen	 met	 onze	
broeders	 en	 zusters	 van	 de	 St.	
Maartensparochie	 zullen	 we	
op	 10	 juni	 ook	 weer	 een	 mooie	
doopdienst	mogen	 beleven.	 Toch	
mooi	dat	we	in	een	gemeenschap	
mogen	 leven	 waarin	 grenzen	
tussen	 kerken	 en	 tradities	 wat	
meer	vervagen.	
De	 kerkenraad	 blijft	 ook	 in	 de	
komende	 maanden	 uw	 hulp	
nodig	 hebben.	 Een	 gemeenschap	
kunnen	 we	 alleen	 maar	 samen	
vormen	en	iedereen	mag	daar	een	
eigen	rol	in	spelen.	Elke	bijdrage	is	
welkom!

Een hartelijke groet
Rindert	Venema

Dat	God	je	geleid	heeft,	zeg	je	vaak	
pas	achteraf.	 In	het	vooruit	wil	 je	
graag	weten	hoe	het	zal	gaan.	En	
ook	 Petrus	 ziet	 niet	 direct	 wat	
Jezus	bedoelt.

Aan het eind van het gesprek 
zegt	Jezus:	 	Volg	Mij.	Toch	kan	hij	
het	 niet	 laten	 om	 dan	 te	 vragen:	
maar	 wat	 gebeurt	 er	 dan	 met	
deze	 discipel?	 Hij	 wijst	 op	 zijn	
medebroeder	 Johannes.	 Evenals	
Petrus	kijken	wij	ook	vaak	hoe	het	
met	 die	 ander	 gaat.	 We	 houden	
elkaar	 goed	 in	 de	 gaten.	 Vaak	
spiegelen	 we	 ons	 aan	 hen.	 Jezus	
wijst	dit	af.	Volgt	gij	mij.
Hij	mag	zondermeer	 Jezus	volgen	

want	in	dit	volgen	zit	bij	het	ouder	
worden	 nog	 een	 groot	 goed	
waardoor	 wij	 God	 eren,	 namelijk	
de	 verwachting.	 Dit	 is	 geen	 lege	
verwachting	 Maar	 een	 gevulde	

verwachting	 waarin	 de	 hoop	 op	
Christus	 onze	 toekomst	 is.	 Laten	
we	 dit	 in	 ons	 gebed	 steeds	weer	
opnieuw	 vragen.	 God	 laat	 een	
bidder	nooit	staan.

Ds.	Cees	Haasnoot
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UIT HET CONSISTORIE

Omzien naar elkaar
Jitske	van	den	Beek,	Coloseum	21,	
is	herstellende	na	een	val	in	huis.	

Mevr.	 M.	 Brama-Dubois,	
Dorpsstraat	 38F,	 	 is	 herstellende	
van	een	hersenbloeding	en	verblijft	
voor	revalidatie	in	Warmond.

Goed	 nieuws	 mocht	 onze	 koster	
Jan	 Passchier,	 Pilarenlaan	 6j,	
ontvangen	 uit	 het	 ziekenhuis.	 De	
buikoperatie	 is	 goed	 geslaagd	 en	
nabehandeling	 is	 niet	 nodig,	 nu	
kan hij verder gaan herstellen en 
conditie	op	gaan	bouwen.	

Ook	degene	die	hier	niet	genoemd	
wordt	en	vaak	thuis	de	moeite	van	
het	 ziek-zijn	 ervaart,	 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.

Opknapbeurt crèche ruimte
De	 crèche	 ruimte	heeft	hard	 een	
opknapbeurt	 nodig.	 Afgelopen	
week	 ging	 de	 box	 kapot.	 Ook	
de kast, die voor opslag van 
speelgoed en ook voor andere 
kerkelijke	 zaken	 wordt	 gebruik,	
heeft	zijn	beste	tijd	gehad.	Enkele	
laden	kunnen	niet	meer	open	en	
twee	 laden	 kunnen	 niet	 meer	
dicht.
Daarnaast	 denken	 wij	 dat	 het	
ook	wat	gezelliger	en	mooier	kan	
worden	gemaakt.
Wij	zijn	op	zoek	naar	een	of	twee	
vrijwilligers	 die	 het	 leuk	 vinden	
om	 de	 crèche	 ruimte	 voor	 de	
komende	 jaren	 weer	 up-to-date	
te	maken.
Zou	jij	dat	willen	doen,	meld	je	dan	
bij	een	van	de	kerkenraadsleden.

Op	Dorpsstraat	51	woont	mevr.	T.A.	de	Joode-Musegaas
Zij	hoopt	op	18	mei	80	jaar	te	worden.

Mevr.	M.	van	der	Tang-van	Dijk	hoopt	op	26	mei	de	leeftijd	van	91	jaar	
te	bereiken.	Zij	woont	op	Via	Antiqua	25	(Munnekeweij)	kamer	218.

Dhr.	Burger	en	zijn	vrouw	hopen	op	6	mei	hun	25-jarig	
huwelijksjubileum	te	vieren.	Zij	wonen	op	Duinrand	54.

Op		Zilkerduinweg	165,	De	Zilk,	wonen	dhr.	en	mevr.	Smit-Geertsema.
Op	7	mei	hopen	zij	hun	25-jarig	huwelijksjubileum	te	vieren.

Beide	dames	en	echtparen	wensen	we	een	fijne	dag.

Gefeliciteerd!
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Uitnodiging	maaltijd	voor	alleengaanden

Op	vrijdag	25	mei	willen	wij	weer	bij	elkaar	komen	voor	een	gezellige	
avond.
Wij	zijn	van	plan	u	opnieuw	iets	lekkers	te	serveren.	Vanaf	18.00	uur	
bent	u	welkom	in	de	aanbouw.
Vergeet	u	niet	om	zich	op	te	geven?
Dit	is	mogelijk	tot	woensdag	16	mei	door	een	belletje	naar	Cock	van	
der	Sleet.	Haar	telefoonnummer	is	0252-374230
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van de kerkrentmeesters
Toezegging van Orgelfonds Mooy
Van	 het	 orgelfonds	 Mooy	 hebben	 we	
een	 toezegging	 van	 €	 1500	 gekregen	
voor	 het	 opknappen	 van	 ons	 Loman	
orgel.
Wij	 zijn	 hier	 heel	 blij	 mee	 want	 in	 de	
eerste	maanden	van	2018	zal	de	firma	
Reil	 ons	 orgel	 grondig	 onder	 handen	
gaan	 nemen.	 Natuurlijk	 redden	 wij	
dit	 niet	 voor	 die	 €	 1500,	maar	 samen	
met	 SIM	 subsidie	 en	 wat	 we	 hebben	
gereserveerd	komen	we	een	heel	eind.

Pastorie
Samen	 met	 het	 gezin	 Mandemaker	
hebben	we	goed	gekeken	wat	er	moet	
worden	 opgeknapt	 /	 veranderd	 in	 en	
rond	de	pastorie	om	het	voor	het	gezin	
een	fijne	woning	te	laten	worden.
Als	u	er	de	afgelopen	weken	langs	bent	
gereden	heeft	u	vast	al	wat	drukte	in	de	
pastorie	gezien.	Enkele	klusjesmannen	
en	ds.	Mandemaker	 en	haar	man	 zijn	

namelijk	al	druk	bezig	om	alles	op	tijd	af	te	hebben.
Het	gezin	hoopt	in	het	begin	van	de	zomervakantie	de	pastorie	te	gaan	
bewonen.
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Solidariteitskas
Door	 uw	 bijdrage	 -	 een	 offer	 -	 aan	 de	 Solidariteitskas	 houdt	 u	 de	
onderlinge	 solidariteit	 tussen	 gemeenten	 in	 ere.	 Zo	 ondersteunen	
gemeenten	 elkaar	 om	 levendig	 en	 krachtig	 midden	 in	 de	 wereld	 te	
staan.	 Sommige	 gemeenten	 lopen	 tegen	 grenzen	 aan.	 Aan	 ideeën	
ontbreekt	het	niet,	maar	wel	aan	menskracht,	ruimte	of	geld.	Voor	hen	
is	er	de	Solidariteitskas.
Daarnaast	is	de	Solidariteitskas	er	ook	voor	gemeenten	die	vernieuwende	
ideeën	hebben.	Die	kansen	zien	om	nieuwe	wegen	in	te	slaan.

Bijdragen
Als	gemeente	vragen	wij	een	bijdrage	van	€	10.	Voor	elk	belijdend	lid	
wordt	€	5	afgedragen	aan	de	Solidariteitskas.	Het	bedrag	dat	overblijft	
is	 bestemd	 voor	 onze	 eigen	 gemeente.	 Mogen	 wij	 rekenen	 op	 uw	
solidariteit	en	uw	bijdrage?	Zo	helpt	ook	u	mee	aan	de	opbouw	en	het	
voortbestaan	van	de	gemeenten	en	het	bovenplaatselijk	werk	binnen	
de	Protestantse	Kerk.
Alvast	hartelijk	dank	voor	uw	bijdrage.

Gedoopt
15	april	’18:	Revi	Allan	Ferdinand	Guijt	(Geversstraat	1),	zoon	van	
Marianka	en	Leon	Guijt.

Overleden
24	maart	’18:	Dhr.	R.	Hartzuiker	(Colosseum	15)	in	de	leeftijd	van	85	
jaar

16	april	’18:	Dhr.	W.	van	der	Hulst	(Maandagsewetering	167)	in	de	
leeftijd	van	74	jaar.

Verhuisd
Mevr.	G	van	Egmond	van	Herenweg	310	naar	Poldermolen	4

kerkelijke stand
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1e collecte
18	febr.	 KRM/Pastoraat	 	 	 €	 67,00
25	febr.	 Diaconie	 	 	 	 	 69,80
04	mrt.	PKN/Kerk	in	actie	 	 	 	 	 87,20
11	mrt.	PKN/binnenlands	Diaconaat	 	 	 	 80,00
  
2e collecte        
18	febr.	 KRM/onderhoud	 	 	 €	 69,80
25	febr.	 KRM/onderhoud	 	 	 	 83,65
04	mrt.		 Kerkrentmeesters	 	 	 	 73,21
11	mrt.		 KRM/Pastoraat	 	 	 	 67,05

28	febr.	 	 Vesper		 	 	 €	 41,15
		07	mrt.	 	 Vesper		 	 	 	 50,20
		14	mrt.	 	 Vesper		 	 	 	 59,50

collecten
Pogrom    (Ed Hoornik)

Is dat de maan, die naar het laatst kwartier gaat,
of een gelaat, omspeeld door walm en vlam ?
Waar is Berlijn en waar de Grenadierstraat ?*
--Wat deed de jongen, toen de bende kwam ?

Is dat zijn schim, die  daar voor de  rivier staat ,
is dit het water, dat hem tot zich nam,

is hier de Spree, en daar de Grenadierstraat ?
--Het is de Amstel, het is Amsterdam.

Op ’t Rembrandtplein gaan de lantarens branden.
Over de daken sproeit een lichtfontein.

--Ik druk mijn nagels dieper in mijn handen.

De Jodenbreestraat is een diep ravijn.
Een korte schreeuw weerkaatst tussen de wanden.

--Het is maar tien uur sporen naar Berlijn.

 *De Grenadierstraat is een joodse winkelstraat in het oosten van 
Berlijn.

GEDICHT VAN DE MAAND

Entrance to 

the Kempler 

pastryshop and 

Krakow Café, 

Grenadierstraße, 

Berlin 1926
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Ik wil iedereen bedanken voor de velen kaarten de bloemen en 
de telefoontjes die ik de afgelopen weken van vele van U mocht 
ontvangen.
Ik hoop U snel weer in de kerk te zien!
Uw koster Jan Passchier.

Beste en lieve mensen van de Witte Kerk,
Wat een aangename verrassing om een kaart met felicitaties te ontvangen 
vanuit de gemeente van de Witte Kerk voor het beroep dat ik heb gekregen uit 
de Ontmoetingskerk, te Wilnis. Mijn hartelijk dank daarvoor. Op 11 september 
2016 mocht ik voor de eerste keer bij u voorgaan in de Witte Kerk. Nu, ruim 
anderhalf jaar later, zie ik in gedachten de gezichten bij de namen die op de 
kaart geschreven staan. 
Ook u als gemeente van de Witte Kerk wil ik van harte gelukwensen met de 
nieuwe predikant die binnenkort verbonden zal worden aan uw gemeente en 
met de keuze die jullie voor elkaar gemaakt hebben. Ik wens u een goede en 
gezegende tijd toe. 

Met een hartelijke groet en in verbodenheid,
Piet Ravensbergen

DANK
Zondag 15 april werd ik verrast door een prachtige bos witte 
rozen uit de Witte kerk. Deze aandacht van de gemeente deed 
me goed. U allen hartelijk dank. 
Met een vriendelijke groet
Ds. Cees Haasnoot
Irissenstraat 9, 
2161 XH Lisse. 

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik heb 
gekregen.
Het is fijn dat je merkt dat er aan je gedacht wordt
Inge de Jong, Marktplein 14

uit de gemeente Vrijdag 4 mei 
Het	bestuur	van	de	Oranjevereniging	verzoekt	de	inwoners	van	
Noordwijkerhout	de	vlag,	zonder	wimpel,	vanaf	18.00	uur	tot	
zonsondergang	halfstok	te	hangen.

18.45	uur	Dodenherdenking,	aansluitend	de	kranslegging	bij	het	
oorlogsmonument
De	Oranjevereniging	organiseert	in	opdracht	van	de	gemeente	
Noordwijkerhout,	de	dodenherdenking	in	de	St.	Jozefkerk.

Ieder	jaar	kiest	het	Nationaal	Comité	4	en	5	mei	binnen	het	thema	
‘Geef	vrijheid	door’	een	onderwerp	dat	als	een	rode	draad	door	
de	activiteiten	op	4	en	5	mei	loopt.	Het	jaarthema	inspireert	om	
te	herdenken	en	om	de	historische	gebeurtenissen	in	verband	te	
brengen	met	de	actualiteiten	wereldwijd.	In	voorgaande	jaren	zijn	er	
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R.K.	basisschool	St.	Victorschool,	diverse	solisten,	een	gastspreker,	
burgemeester	G.	Goedhart	en	het	bestuur	van	de	Oranjevereniging	
Noordwijkerhout.
Om	20.00	uur	is	er	gelegenheid	om	twee	minuten	stilte	in	acht	te	
nemen	bij	het	oorlogsmonument	voor	het	gemeentehuis.

De	Oranjevereniging	Noordwijkerhout	vraagt	ieder	jaar	een	andere	
basisschool	hun	bijdrage	te	leveren	aan	de	4	mei	herdenking.	Dit	
jaar	zijn	het	de	leerlingen	uit	groep	7	en	8	van	de	R.K.	basisschool	
St.	Victorschool.	Zij	zullen	op	4	mei	een	gedicht	voorlezen	tijdens	de	
herdenkingsdienst.
Tevens	zullen	zij	een	bloemenkrans	bij	het	oorlogsmonument	leggen	
namens	alle	kinderen	uit	Noordwijkerhout.

verschillende	thema’s	voorbij	gekomen.

Voor	2018	is	als	jaarthema	en	slogan	“het	Jaar	van	Verzet“	gekozen.
Tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog	was	de	rechtsstaat	buiten	werking	
gesteld.	Er	was	sprake	van	willekeur,	vervolging,	terreur	en	moord.	
Verreweg	de	meeste	mensen	probeerden	er	het	beste	van	te	maken	
en	gingen	zoveel	mogelijk	door	met	hun	dagelijks	leven.	Een	kleine	
groep	kwam	in	verzet.	Kwam	op	voor	de	rechten	van	anderen.	
Verzette	zich	tegen	onrecht	en	onrechtvaardigheid.

Waarom	ging	men	in	verzet?	Hoe	gevaarlijk	was	het	om	in	het	verzet	
te	gaan?	Voor	welke	keuzes	kwam	men	te	staan?	Wat	kunnen	wij	
daarvan	leren?	Vraagt	deze	tijd	ook	om	mensen	die	tegen	de	stroom	
in	opkomen	voor	de	rechten	van	anderen?	Wat	betekent	dit	voor	onze	
vrije,	open,	democratische	rechtsstaat?	Deze	historische	en	actuele	
vragen	staan	centraal	tijdens	het	Jaar	van	Verzet.

Medewerking	zal	o.a.	worden	verleend	door	Muziekvereniging	St.	
Jeanne	d’Arc,	scoutinggroep	St.	Jozef-Emerentiana,	leerlingen	van	
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Welkom op de THEOLOGISCHE ZOMERSCHOOL 2018 
 
De tweede editie van de vierdaagse 
zomerschool in de Haag komt er aan!                    
 
 

 Een verrijkende leerzame oriëntatie op religie 
 Een kennismaking met de veelkleurigheid van  
           christelijke theologie  
 Een kijk in een wereld van eeuwen kennis en ervaring     
           rond Bijbel en levensbeschouwing 
 

 
Data: maandag 11, dinsdag 12, donderdag 14 en vrijdag 15 juni 2017.  
Plaats: de Nieuwe Badkapel in Scheveningen                                                                         
 

 Iedere cursusdag is verdeeld in twee dagdelen van 10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur. Vooraf en 
tussendoor is er koffie/thee en (bij uw zelf meegebrachte lunch) iets lekkers. 

 De docenten hebben een (academische) theologische opleiding en praktijkervaring. Ze zijn 
betrokken bij de cursus ‘Theologische Vorming voor Geïnteresseerden’.  

 De zomerschool biedt plaats aan 40 deelnemers. Voor de cursus vragen wij een bijdrage van 
60 euro. Bij aanmelding hoort u hoe betaling verloopt. 

 
Adres Nieuwe Badkapel: Nieuwe Parklaan 90.  
De kerk is bereikbaar met tram lijn 9 (halte Nieuwe 
Duinweg), bus 21 (halte Nieuwe Parklaan) en bus 23  
(halte Gentsestraat).  
 
Opgave (voor 1 juni) bij: Annemarie van Duijn -
Goedhart, w.van.duyn1@kpnplanet.nl , tel 071 - 4073566.   
 
Coördinatie: Ria Keijzer – Meeuwse, 
ria.keijzer@casema.nl, tel. 06 – 50 22 82 50. 
 
HET  PROGRAMMA: 
 
 Maandagochtend: Martin Koster met “joodse omgang met de traditie in Bijbeluitleg, taal, 

feesten, en actualiteit (het zoeken naar gedrag, houding en regels voor deze tijd)” 
 Maandagmiddag: Henk Schouten met “Jezus in de Islam” 
 Dinsdagochtend: Wilna Steenbergen met “Omgaan met het levenseinde, kun je dat leren?” 
 Dinsdagmiddag: Olivier Elseman met “De Psalmen door de eeuwen heen” 
 Woensdag: vrije dag 
 Donderdagochtend: Jacob Korf met: “Schathemeltjerijk; de spiritualiteit van de maaltijd in de 

context van het Koninkrijk”   
 Donderdagmiddag: Rob van Essen met “Paulus, een weerbarstige apostel” 
 Vrijdagochtend: Pieter Lugtigheid met “De identiteit van het joodse volk op het dieptepunt van 

de geschiedenis” 
 Vrijdagmiddag: Casper van Dongen met “Jezus, Jeruzalem en het Oude Testament, voor wie 

(wel of niet) de Bijbel kent” 
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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

Op moederdag 13 mei opent de kerk haar deuren  
en wordt er een bijzondere high tea  

geserveerd in de sfeervolle kerkzaal  
in Noordwijkerhout.

Angelique Beijk is uw gastvrouw die dag,  
en zij heeft er zin in! Zij zorgt voor alle  
lekkere hapjes en de verschillende soorten 
thee. Uiteraard wordt de kerkzaal speciaal  
voor deze gelegenheid in stijl ingericht.

Wie zin heeft in een bijzondere invulling  
van Moederdag, of gewoon gezellig  
met vrienden of familie wil genieten,  

theeleuten en bijkletsen....  
   is van harte welkom!

Het aantal plaatsen is 
beperkt dus wees er snel bij! 

ZONDAG 13 MEI 2018
14.30 -   17 uur

Kaarten €22,50
Te koop bij Boekhandel 
Wagenaar & van Halem  
of reserveren via de website 
vriendenvandewittekerk.nl

mailto:ouderlingen%40dewittekerk.nl?subject=
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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

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

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