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Zondag 23 september 10.00 uur ds. E. Mandemaker 
           uit Noordwijkerhout
Startzondag en voorbereiding Heilig Avondmaal
Kindernevendienst  Esther den Haas 
Oppasdienst   geen oppasdienst 
Koffiedienst	 	 	 E.	Voshart	en	D.	Postma	
1e	collecte	 	 	 kosten	plaatselijke	kerkelijke	gemeente
2e	collecte	 	 	 diaconie:	aardbeving	slachtoffers		 	
	 	 	 	 Lombok

Zondag 30 september 10.00 uur ds. E. Schuddebeurs
              uit Houten
bediening Heilig Avondmaal
Kindernevendienst  Marianka Guijt 
Oppasdienst	 	 	 Ans	Uittenbogaard	
Koffiedienst	 	 	 dhr.	en	mevr.	van	der	Tang	
1e collecte   kosten plaatselijke kerkelijke    
	 	 	 	 gemeente	
2e collecte   diaconie: de voedselbank 

Puyckendam    
woensdag 10.00 uur   
5	sept	 	 L.	Belt
12	sept		 M.	v.d.	Berg
19	sept				A.	Bezemer
26 sept    

Munnekeweij
donderdag 19.00 uur      
6	sept	 	 geen	viering	(kermis)
13 sept
20 sept
27	sept		 R.	Bouwmeester

Kerkdiensten
Zondag 2 september  10.00 uur ds. J. Leeffers
      uit Weert 
Kindernevendienst  Marianka Guijt  
Oppasdienst	 	 	 Ans	Uittenboogaard	 	
Koffiedienst	 	 	 dhr.	en	mevr.	Bezemer	 	
1e	collecte	 	 	 PKN,	missionair	werk	
2e	collecte	 	 	 kosten	plaatselijke	kerkelijke	gemeente

Zondag 9 september  14.30 uur ds. E. Mandemaker 
    en ds. E. van de Weide
Intrede- en bevestigingsdienst van ds. Esmeralda Mandemaker-
Dieleman
Kindernevendienst  Adeline Evelien 
Oppasdienst	 	 	 Claartje	en	Phebe	Goedhart
Koffiedienst	 	 	 dhr.	en	mevr.	Vliegenthart	
1e	collecte	 	 	 PKN,	jeugdwerk	
2e	collecte	 	 	 kosten	plaatselijke	kerkelijke	gemeente

Zondag 16 september 10.00 uur ds. A. van Houwelingen
       uit Noordwijk
Kindernevendienst								 Ans	Uittenboogaard
Oppasdienst   Carola van Hunnik
Koffiedienst	 	 	 dhr.	en	mevr.	Passchier	
1e	collecte	 	 	 PKN,	vredeswerk
2e	collecte	 	 	 kosten	plaatselijke	kerkelijke	gemeente
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AGENDA
10	september	 20.00	uur	 	 kerkenraadsvergadering	(voltallig)
11	september	 20.00	uur	 	 leeskring
12	september	 19.30	uur	 	 vergadering	college		 	 	
	 	 	 	 	 kerkrentmeesters
18	september	 	 	 	 GeloofsGroeiGroep
19	september	 9.45	uur	 	 poëziegroep
25	september	 19.30	uur	 	 avond	bezoekmedewerkers	
28/29	september	 	 	 kopiëren	Doorkijk
1	oktober	 	 	 	 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
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.

OVERDENKING
Onderweg vroeg hij aan zijn 
leerlingen: ‘Wie zeggen de 
mensen dat ik ben?’
(Marcus 8:27b)

Jezus	 was	 vaak	 onderweg.	
Voor	 Hem	 was	 dit	 een	 goede	
gelegenheid	 om	 gesprekken	 te	
voeren.	
Wij	 hebben	minder	 reistijd	nodig	
om	ergens	te	komen	en	de	manier	
waarop	 we	 onderweg	 zijn	 leent	
zich	 helaas	 vaak	 moeilijk	 voor	
goede	 gesprekken.	 Onderweg	
in	 het	 openbaar	 vervoer	 of	 in	
het	 vliegtuig	 zijn	 velen	 met	 hun	
ogen	 op	 een	 scherm	 gericht,	
tegelijk	 afgeschermd	 van	 hun	
omgeving.	 Ik	 hoorde	 iemand	 in	
dit verband terecht spreken over 
‘aandachtsvervuiling’.	 Het	 vereist	
daarom	veel	geduld	en
creativiteit	 om	 onderweg	 met	
iemand	 een	 gesprek	 aan	 te	
knopen.	Misschien	 kan	 het	 beste	
een	 wandeling	 georganiseerd	
worden.	 Wandelen	 is	 reizen	 met	
de	 snelheid	 van	 je	 ziel,	 waarbij	
je voldoende aandacht kunt 
hebben	 voor	 je	 omgeving,	 je	
gesprekspartner	en	jezelf.
Het	 was	 Jezus	 zelf	 die	 onderweg	

het	 gesprek	 met	 zijn	 leerlingen	
aanknoopte.	Het	was	zijn	initiatief	
om	 hen	 een	 vraag	 te	 stellen.	 Hij	
stelde	 een	 open	 vraag,	 maar	 Hij	
hield	wel	de	regie	over	het	gesprek	
vast.	 Daarin	 lijkt	 dit	 gesprek	
meer	 op	 een	 pastoraal	 gesprek	
dan op een open gesprek in een 
missionaire	context.	Bij	het	laatste	
is	 de	 gelijkwaardigheid	 van	 de	
gesprekspartners en hun inbreng 
van	belang.

Ik	 heb	 de	 indruk	 dat	 Jezus	
doelbewust	in	een	veilige	context	
een vraag stelde over een 
geheim	waar	Hij	liever	niet	in	het	
openbaar	 over	 sprak.	 Ze	 waren	
nu	bij	de	noordgrens	van	Israël	in	
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een	 heidense	 omgeving	 en	 Jezus	
was	 alleen	 met	 zijn	 leerlingen.	
Als	 je	 erop	 vertrouwt	 dat	 jouw	
geheimen	 bij	 de	 ander(en)	 veilig	
zijn,	 dan	 nodigt	 dat	 uit	 tot	 een	
dieper	gesprek.
Jezus	 maakte	 het	 gesprek	 niet	
meteen	persoonlijk.	Eerst	vroeg	Hij	
wat	de	leerlingen	gehoord	hadden	
van	 de	 mensen.	 Wie	 zeggen	 de	
mensen	dat	Ik	ben?
Een goed gesprek voeren is 
best	 lastig.	 Belangrijk	 is	 dat	 er	
vertrouwen	 is	 tussen	 degenen	
die	 aan	 het	 gesprek	 deelnemen	
en	 dat	 er	 een	 veilige	 omgeving	
is.	Om	het	gesprek	te	beginnen	 is	

een	 goede	 timing	 belangrijk.	 Als	
je	 mensen	 onderbreekt	 in	 hun	
bezigheden	 om	 hun	 aandacht	 op	
te	eisen	zal	het	vaak	niet	werken.	
Om	 een	 gesprek	 te	 beginnen	 is	
het	handig	om	iets	te	zeggen	of	te	
vragen	over	de	omgeving	waar	 je	
op	 dat	 moment	 bent.	 Dat	 werkt	
verbindend.	 Jezus	 begon	 met	 de	
vraag	wat	 zijn	 leerlingen	 gehoord	
hadden.	 Dat	 nodigde	 hen	 uit	 om	
antwoorden	te	geven.
uit	 startzondag	 materiaal,	
geschreven	door	Ds.	P.	Blom

Zondag 23 september is het startzondag en zullen we het thema ‘een 
goed gesprek’ verder met elkaar proberen uit te werken.

uit DE pastorie
Want wij hebben hier geen 
blijvende stad, maar wij zoeken 
de toekomende.
Hebreeën 13: 14

We	 zijn	 er	 bijna!	 De	 dozen	 staan	
inmiddels	 tot	 aan	 het	 dak,	 de	
eerste	 spullen	 zijn	 overgebracht,	
de laatste voorbereidingen 
worden	 getroffen.	Waar	 normaal	
rond	deze	tijd	de	kampeerspullen	
de	 woonkamer	 op	 een	 pakhuis	
doen	lijken,	vormen	ze	nu	slechts	
een detail in een grillig decor van 
verhuisdozen.	 Of	 het	 nu	 voor	 de	
camping	in	Frankrijk	is	of	voor	het	
vertrek	 naar	 Noordwijkerhout,	
het	 lijkt	 deze	 weken	 vooral	 een	
zaak	 van	 pakken	 wat	 je	 pakken	
kan.	 Maar	 over	 een	 paar	 dagen	
dus	 eerst	 naar	 Frankrijk.	 Het	
voordeel	 van	 zo’n	 vakantie	 is	
trouwens	 dat	 je	 de	 jaarlijkse	
checklist erbij kunt pakken: 
tenten,	luchtbedden,	slaapzakken,	
branders,	scheerlijnen,	haringen…	
Hoe	anders	zal	dat	over	een	paar	
weken	 zijn.	 Geen	 checklist,	 geen	
jaarlijkse	 routine,	 geen	 selectie:	
alles	moet	mee.	Niet	te	vergelijken	
dus,	 maar	 ergens	 ook	 weer	 wel.	
Want	 de	 hoeveelheid	 spullen	

mag	 dan	 van	 een	 geheel	 andere	
orde	 zijn	 en	 de	 bestemmingen	
geenszins	 in	 de	 buurt	 van	 elkaar	
liggen,	 beide	 reizen	 hebben	 iets	
gemeen.	En	dat	laatste	zit	hem	in	
die tentpinnen die ergens anders 
de	 grond	 in	 gaan.	 In	 Frankrijk	
vermoedelijk	 voor	 kortere	 tijd	
dan	in	Noordwijkerhout,	maar	op	
beide	 bestemmingen	 is	 het	 een	
zaak	 van	 aarden	 in	 onbekende	
grond,	 hetgeen	 uiteraard	 ook	
altijd	iets	met	ont-aarden	vandoen	
heeft…	Onlangs	kreeg	ik	een	brief	
van	 de	 preekvoorziener	 van	mijn	
gemeente	 in	 Woubrugge.	 Het	
betrof	 een	 preekbeurt	 voor	 de	
zomer	 van	 2019	 en	 opende	 met	
‘geachte	 gastpredikant…’	 Hoewel	
nog	in	functie,	bleek	ik	reeds	een	
gast	geworden,	een	voorganger	die	
voorbij	was	gegaan.	Een	onwennig	
gebeuren	 dat	 erbij	 hoort,	 maar	
ook	iets	ingewikkelds	heeft.	Want	
leven	 is	 hechten.	 En	 onthechten	
heeft	iets	van	sterven.	Maar	het	is	
niet	anders.	Wie	de	gemeenschap	
wekelijks	verkondigt	dat	zij	ergens	
naartoe	 op	 weg	 is,	 kan	 zelf	 niet	
voor	 eeuwig	 de	 tentpinnen	 op	
dezelfde	 plek	 in	 de	 grond	 laten	
staan.	 Bij	 tijd	 en	 wijle	 zullen	 de	
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uit DE kerkenraad
De	vakantie	is	(bijna)	voorbij.	Velen	
van	ons	zijn	weer	de	draad	aan	het	
oppakken.	 Langzaamaan	 worden	
de	zaken	weer	normaal	en	wordt	
ons	leven	weer	door	de	dagelijkse	
gang	van	zaken	bepaald.
Na	 een	 periode	 van	 droogte	 zie	
ik	 het	 dorre,	 gele	 grasveld	 voor	
ons	huis	weer	langzaamaan	groen	
kleuren.	Planten	in	de	tuin	hoeven	
niet	 meer	 gesproeid	 te	 worden,	
ook	de	natuur	is	zich	weer	aan	het	
herstellen;	de	droogte	voorbij.
Twee	 beelden	 die	 me	 voor	 ogen	
staan	bij	de	start	van	het	nieuwe	
seizoen;	de	droogte	voorbij!
Na	 een	 periode	 van	 vacant	 zijn,	
zijn	 we	 blij	 dat	 we	 deze	 maand	
onze	nieuwe	dominee	in	ons	dorp	
mogen	begroeten.	De	verhuizing	is	
achter	de	rug	(neem	ik	aan,	terwijl	
ik	dit	schrijf	op	13	augustus	moet	
het	 nog	 wel	 even	 gebeuren….)	
en de intrededienst staat voor de 
deur.	Tijd	voor	een	nieuwe	periode	
waarin	we	met	nieuw	elan	in	onze	
gemeente	mogen	werken.
In	vorige	edities	van	ons	maandblad	
heb ik herhaaldelijk oproepen 
gedaan	 voor	 nieuwe	 vrijwilligers.	
Ondanks	de	(te)	krappe	bezetting	
van	 de	 kerkenraad,	 zijn	 er	 toch	

weer	mensen	gevonden	die	achter	
de	 schermen	 een	 taak	 willen	
oppakken.	Wij	 zijn	hen	dankbaar.	
Zo	 zorgen	we	 ervoor	 dat	we	 een	
levende	 gemeenschap	 kunnen	
blijven.
In	 het	 komende	 jaar	 zullen	 we	
ons nader beraden over de 
opengevallen plaatsen in de 
kerkenraad.	 Natuurlijk	 gaan	 we	
een	beroep	doen	op	u,	maar	ook	
kijken	 we	 naar	 de	 plaatselijke	
regeling,	 hoe	 gaan	 we	 die	
aanpassen	 aan	 de	 situatie	 zoals	
we	die	kennen	en	welke	ambities	
willen	we	daarin	vastleggen.
Samen	met	dominee	Mandemaker	
willen	we	in	het	komende	jaar	aan	
nieuwe	initiatieven	werken;	hoe	en	
wat;	dat	moeten	we	nog	bedenken.	
Maar	binnenkort	kunt	u	al	wel	een	
formulier	verwachten	waarin	u	uw	
bijdrage	(in	vrijwilligerswerk)		kunt	
omschrijven.	Daarbij	staat	de	vraag	
centraal	 wat	 u	 kunt	 betekenen	
voor	 onze	 gemeenschap….	 Iets	
om	alvast	over	na	te	denken….

Met	hartelijke	groet,
Rindert	Venema,	voorzitter

haringen	 eruit	 moeten	 om	 ze	
ergens anders aan de aarde toe 
te	 vertrouwen.	 Een	 oefening	 om	
voor	ogen	 te	houden	dat	wij	hier	
op	aarde	slechts	een	gast	zijn,	een	

voorbijganger.	 Wij	 hebben	 hier	
immers,	om	het	met	Hebreeërs	te	
zeggen,	 geen	 blijvende	 stad…	 Als	
u	dit	 leest,	zullen	wij	zo	ongeveer	
over	 zijn.	 De	 tentpinnen	 die	
twaalf	 jaar	 aan	 de	 oever	 van	 de	
Braassemer	 stonden,	 staan	 nu	
nabij	 de	 kust	 van	 de	 Noordzee.	
Andere	 grond,	 dezelfde	haringen,	
een	nieuwe	reis.	En	niet	alleen	de	
reis	 is	 nieuw,	 ook	 het	 uitzicht	 als	
ik	 ‘s	 morgens	 uit	 mijn	 tent	 kom.	
Kwamen	 kort	 geleden	 de	 boten	
nog	door	de	voortuin	varen,	terwijl	
achter het huis de koeien stonden 
te	 loeien,	 nu	 lijk	 ik	 wel	 in	 een	
klein	 stadje	 te	 zijn	 aangekomen.	
Een	klein	stadje	met	een	Lidl,	een	
kroeg,	 een	 carillon	 en	 een	 leuk	
wit	kerkje.	Een	kerkje	dat	er	altijd	
wel	lijkt	te	hebben	gestaan	en	zich	

geenszins	weg	laat	denken.	En	toch	
lijkt	ze	niet	de	behoefte	te	voelen	
om	 alle	 aandacht	 naar	 zichzelf	
te	 trekken	 en	 haar	 eeuwenlange	
status van baken in het dorp te 
onderstrepen.	Stilletjes	staat	haar	
spits	 naar	 boven	 te	 wijzen.	 Met	
haar	 tentpinnen	 al	 eeuwen	 in	
dezelfde	 grond	 verankerd,	 wil	 zij	
kennelijk	 richting	wijzen	naar	 iets	
dat	nog	gaat	komen,	iets	blijvends	
de	 tijdelijkheid	 te	 boven.	 Niet	
voor	 niets	 vertelt	 men	 binnen	
haar	 muren	 graag	 het	 verhaal	
van	 tentpinnen	 en	 bestemming,	
van	op	weg	gaan	en	 thuiskomen.	
Vanuit	mijn	 nieuwe	 tent	waar	 de	
haringen	nog	maar	net	in	de	grond	
staan,	 kan	 ik	 een	 stukje	 van	haar	
toren	zien.	Reikend	naar	de	hemel	
is	 het	 alsof	 zij	 de	 dominee	 op	
Herenweg	3	eraan	wil	herinneren	
dat	 het	 leven	 een	 reis	 is.	 Een	
heilzame	verkondiging,	dat	 zeker!	
Al	hoop	ik	mijn	haringen	nu	weer	
even	 voor	 een	 tijdje	 te	 mogen	
laten	staan.

Met	een	hartelijke	groet,
Ds.	E.B.	Mandemaker-Dieleman
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UIT HET CONSISTORIE
In memoriam Jan van Hunnik

Op	zaterdag	30	juni	overleed,	in	de	leeftijd	van	83	jaar,	onze	broeder	in	
Christus	Jan	van	Hunnik.	Met	zijn	vrouw,	Lenie	Laros,	woonde	hij	aan	
de	Dommer	van	Poldersveldtstraat	4.	De	 laatste	 jaren	van	zijn	 leven	
was	er	toenemende	zorg	om	zijn	gezondheid.	Telkens	kon	er	met	een	
nieuwe	 ziekenhuisopname	 nog	 wat	 verbetering	 worden	 gebracht.	
Maar	de	tussenpozen	werden	korter	en	het	effect	nam	af.	Afgelopen	
najaar	 werd	 duidelijk	 dat	 er	 weinig	meer	 gedaan	 kon	worden	 –	 en	
wat	Jan	betrof	was	het	goed	zo.	Hij	bereidde	zich	voor	op	z’n	sterven.	
Hij	 deed	 dat	 zeer	 bewust	 en	 gewetensvol.	 Jan	 van	Hunnik	was	 een	
gelovig	man:	 hij	 kende	 zichzelf	 èn	hij	 kende	God.	 	Hij	wilde	 bewust	
z’n	 leven	 leggen	 in	de	hand	van	God.	Het	mooie,	het	goede	–	maar	
ook	het	moeilijke,	het	zware	en	het	verkeerde.	Niet	dat	Jan	een	groter	
zondaar	was	dan	u	en	ik,	maar	hij	had	een	groot	geweten.	En	een	groot	
vertrouwen	in	God.	Hij	kreeg	wat	hij	nodig	had:	vrede	met	het	bestaan,	
vrede	met	de	dood.	En	hij	kreeg	nog	tijd.	De	weken	werden	maanden,	
en	uiteindelijk	heeft	hij	nog	10	maanden	volop	mogen	genieten	van	
zijn	gezin,	z’n	kleinkinderen,	de	mensen	om	hem	heen.	Eind	juni	ging	
zijn	 toestand	 snel	 achteruit.	 Jan	 kon	 zich	 overgeven	 en	 loslaten.	 Bij	
het	 afscheid,	 op	 10	 juli	 in	 ‘zijn’	Witte	Kerk,	 klonken	de	woorden	 en	
de	liederen	die	hij	zelf	had	uitgekozen.	Ze	spraken	van	vertrouwen	en	
geloof,	van	verantwoordelijkheid,	van	het	nauw	nemen	voor	jezelf	en	
het	ruim	zien	voor	de	ander.	Dat	was	Jan	van	Hunnik,	ten	voeten	uit.	
Zijn	gedachtenis	zal	velen	tot	zegen	zijn.

ds.	Egbert	van	der	Weide

UITnodiging

zondag

U/jij bent van harte uitgenodigd om op
23 september naar de startzondag te komen.

Aanvang: 10 uur
Thema: een goed gesprek!

Na de kerkdienst is er een kort programma
waar u/jij op een creatieve en ontspannen manier

met elkaar ‘een goed gesprek’ aan kunt gaan.

Natuurlijk ontbreekt hierbij de koffie en thee 
met wat lekkers niet.

Komt allen!
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Ontmoeting met onze nieuwe dominee Esmeralda Mandemaker!

De	voorbereidingen	voor	de	intrededienst	op	9	september	zijn	in	
volle	gang.	Na	deze	datum	organiseert	de	Kerkenraad	verschillende	
momenten	om	nader	kennis	te	maken	met	Esmeralda	en	om	ook	
met	elkaar	in	gesprek	te	gaan	en	ervaringen	uit	te	wisselen	over	de	
verschillende	onderwerpen:

•	 Startzondag	23	september	om	10.00	uur	:	hierover	leest	u	meer	
in	deze	Doorkijk.

•	 Bezoekmedewerkersavond	:	deze	vindt	plaats	op	25	
september	om	19.30	uur	in	de	aanbouw	van	de	Witte	Kerk.	De	
bezoekmedewerkers	ontvangen	een	persoonlijke	uitnodiging,	maar	zet	
deze	datum	alvast	in	uw	agenda!

•	 Groothuisbezoek	:	in	oktober	zullen	wij	starten	met	een	eerste	
groothuisbezoek.	Datum	en	plaats	volgen	in	de	volgende	Doorkijk.

•	 Geloofsopvoeding	:	evenals	voorgaande	jaren	plannen	wij	2	
avonden	in	oktober	voor	ouders	met	kinderen	in	de	leeftijd	van	0-12	
jaar	en	12	jaar	en	ouder.

Hartelijke	groet	namens	de	ouderlingen,
Joke Meerkerk

GeloofsGroeiGroep
Ook	het	komend	seizoen	gaat	de	GeloofsGroeiGroep	
weer	van	start.	Dit	keer	zullen	we	onderstaand	boekje	
gaan gebruiken:

Jozua	 laat	zien	wat	geestelijke	strijd	 is.	Hij	heeft	als	
eerste	 voet	 gezet	 op	 de	 bodem	 van	 het	 beloofde	
land	 en	 gaat	 het	 volk	 daarin	 voor.	 Jozua	 is	 een	 voorloper	 van	 Jezus.	
Jezus	 heeft	 het	 Koninkrijk	 nabij	 gebracht.	 Ook	 Jezus	 heeft	 te	maken	
met	 de	machten	 van	de	duisternis,	maar	 overwint	 die	 aan	het	 kruis.	
Als	christenen	maken	wij	gebruik	van	de	geestelijke	wapenuitrusting	die	
Jezus	ons	gegeven	heeft.	Geloven	 is	opstaan,	Jezus	volgen	en	strijden	
om	het	Koninkrijk	binnen	te	gaan	dat	Jezus	nabij	heeft	gebracht	en	zal	
brengen.	 Opnieuw	 een	 inspirerend	 boekje	 met	 16	 gespreksthema’s	
voor	onze	GeloofsGroeiGroep

We	komen	als	groep	elke	3	weken	bij	elkaar	op	een	dinsdagavond,		bij	
een	van	de	deelnemers	thuis.	Onze	eerste	bijeenkomst	is	inmiddels		op	
28	augustus	geweest.	De	eerst	volgende	is	op	18	september.

Wilt	 u,	wil	 jij	 ook	mee	doen,	 dan	bent	u,	 ben	 jij	 natuurlijk	 van	harte	
welkom!

Voor	meer	informatie	of	opgave	kunt	u	terecht	bij	Detta	Miedema,	06	
14282453,	dettamiedema@gmail.com

Omzien naar elkaar 
Mevr.	Menken	 heeft	 opnieuw	 een	 operatie	 aan	 haar	 been	 gehad	 en	
verblijft	 in	Revital	 te	 Leiden.	Mevr.	C.	Bouwmeester	 is	na	een	verblijf	
in	 Revitel	 weer	 thuis	 en	 het	 gaat	 goed	met	 haar.	 Verder	 denken	we	
aan	 al	 degenen	 die	 niet	 meer	 thuis	 kunnen	 wonen	 en	 verblijven	 in	
verpleegtehuizen.
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uit de diaconie
Collecte 23 september voor aardbeving slachtoffers Lombok

Na	 de	 eerste	 aardbeving	 op	 Lombok	 was	 er	 vooral	 gebrek	 aan	
hygiënepakketten.	
Na	de	tweede	beving,	die	veel	zwaarder	was	en	meer	impact	had,	is	er	
eigenlijk	een	 tekort	aan	alles	op	het	 Indonesische	eiland.	Er	 zijn	vele	
doden	en	veel	anderen	zijn	gewond	of	dakloos	geraakt.
In	 het	 rampgebied	 zijn	 duizenden	 mensen	 dakloos.	 Vooral	 arme	
bewoners	van	het	eiland,	van	wie	de	huizen	niet	stevig	gebouwd	waren,	
zijn	nu	alles	kwijt.	De	partners	van	Kerk	in	Actie	zetten	zich	volop	in	voor	
slaapplekken,	dekens	en	zeilen	om	onder	te	slapen.	Daarnaast	bieden	
we	medicatie,	eten,	drinken	en	zeep.	Daarbij	wordt	als	eerste	gekeken	
naar	de	meest	kwetsbaren,	vrouwen	en	meisjes,	kinderen	jonger	dan	
vijf	jaar,	ouderen	en	mensen	met	een	handicap.

Steun de slachtoffers op Lombok

Helpt	u	mee	om	de	getroffenen	op	Lombok	eerste	hulp	te	verlenen?	

Geef uw bijdrage in de collecte op 23 september 
of maak uw bijdrage over op 

NL 42 ABNA 0568318633 
t.n.v. Diaconie Protestante Gemeente onder vermelding van 

‘Slachtoffers Lombok’. 

Hartelijk dank!



16 17

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

Hoofdstraat 143, 2171 BA  SASSENHEIM 

www.acc-delange.nl • info@acc-delange.nl 

tel: 0252-220540  • fax: 0252-220742 
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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  

Mevr.	C.	Veninga-van	der	Berg	hoopt	op	22	september	haar	85e		
verjaardag	te	vieren.	Zij	woont	op	Koninginneweg	29.

Op	Langevelderweg	111	woont	dhr.	C.	Verburg.	Op	30	september	
hoopt	hij	zijn	80e	verjaardag	te	vieren.

Dhr.	en	mevr.	Brandhorst-Wesseling	hopen	op	13	september	hun	
50-jarig	huwelijksjubileum	te	vieren.	Zij	wonen	op	Sporkenhout	19.

Wij	wensen	de	jarigen	en	dhr.	en	mevr.	Brandhorst	een	fijne	dag.

Gefeliciteerd!
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van de kerkrentmeesters
Tuin 
Op	het	moment	ligt	de	tuin	rondom	de	kerk	er	zeer	troosteloos	bij.
Wij	 krijgen	 nog	wel	 eens	 de	 vraag	waarom	we	 hier	 niets	 aan	 doen.	
Helaas	kunnen	wij	hier	niets	aan	doen,	want	de	tuin	is	geen	eigendom	
van	de	kerkelijke	gemeente,	maar	van	de	burgerlijke	gemeente.
De	burgerlijke	gemeente	heeft	beloofd	er,	in	het	najaar	van	dit	jaar,	een	
mooie	tuin	van	te	gaan	maken.	De	tekeningen	die	hiervan	zijn	leveren	
nog	veel	vraagtekens	op.	Maar	het	zal	vast	goed	komen	want	niet	alleen	
wij	als	kerkelijke	gemeente	maar	alle	Noordwijkerhouters	willen	trots	
zijn	op	hun	Witte	Kerk	en	de	daarbij	behorende	tuin!

Overleden:
28	juni	2018:	Mevr.	M.	Braam-Bedijn	(Ericastraat	12)	
in	de	leeftijd	van	66	jaar.
30	juni	2018:	dhr.	J.	van	Hunnik	(Dommer	van	Polderveldtstraat	4)
in	de	leeftijd	van	83	jaar.

Gedoopt:
29 april 2018
Fay	Maria	Aanhane	(van	Iersellaan	48),	zusje	van	Noa	en	Levi,	dochter	
van	Martin	en	Mariska	Aanhane.
Daniel	Leendert	Ravensbergen	(Weversland	34),	broertje	van	Lisanne,	
zoon	van	Susan	en	Leon	Ravensbergen.

Nieuw ingekomen:
Mevr.	E.	Renkema,	St.	Victorlaan	7.

Geboren:
2	augustus	2018:	Yfke	Feline	Meuleman	(Astilbe	10),	
zusje	van	Cas,	Fenna,	Nick	en	Xem,	dochter	van	
Mark	en	Brigitte	Meuleman.

kerkelijke stand

1e collecte
18	juni	Diaconie/Kerk	in	Actie		 	 €	 99,90
25	juni	Kerkrentmeesters	 	 	 	 112,85
02	juli	 PKN/jeugdwerk	 	 	 	 88,65
09	juli	 Kerkrentmeesters	 	 	 	 		85,71

2e collecte        
18	juni	Kerkrentmeesters	 	 	 €	 		93,77
25	juni	Diaconie	 	 	 	 	 	 		91,85
02	juli	 Kerkrentmeesters	 	 	 	 		88,42
09	juli	 Kerkrentmeesters	 	 	 	 	 100,85

Bijzondere collecte
30	juni	Zangdienst	 	 	 	 €	 115,35
07	juli	 Zangdienst	 	 	 	 	 	 135,10
01	juli	 Huwelijksdienst	 	 	 	 	 		63,89

Gift
Van	NN	via	kerkrentmeester	 	 	 €	 1400,00

collecten
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Dag Noordwijkerhout

Op	de	valreep	van	een	nieuw	pastoraal	tijdperk	voor	de	gemeente	rond	
de	Witte	Kerk	een	levensbericht	uit	Warmond.	Nu	u	vanaf	9	september	
een	 nieuwe	 predikant	 hebt,	 wordt	 onze	 band	 nog	 weer	 een	 beetje	
losser.	
Helemaal	 loslaten	hoeven	we	elkaar	natuurlijk	niet,	maar	de	afstand	
wordt	 groter.	 De	 ruimte	 om	 de	 kerk	 en	 in	 het	 dorp	 is	 nu	 voor	 ds.	
Esmeralda	 Mandemaker.	 Ik	 ben	 voorgoed	 ‘de	 oude	 dominee’.	 Met	
plezier	heb	 ik	ook	na	mijn	afscheid	nog	wat	taken	verricht,	maar	dat	
zal	nu	allengs	minder	worden.	En	dat	is	goed.	Ik	wens	haar	toe	dat	ze	
met	evenveel	plezier	haar	werk	in	uw	midden	mag	doen	als	ik	gedaan	
heb.	Wat	u	nog	van	mij	tegoed	hebt,	is	een	korte	‘verantwoording’	voor	
alles	wat	ik	heb	kunnen	doen	van	het	fantastische	bedrag	dat	u	bij	mijn	
afscheid	hebt	ingezameld.	Ik	ben	er	allereerst	van	naar	Erfurt,	Eisenach	
en	Weimar	 geweest,	 in	 het	 kader	 van	 het	 Luther-jaar	 2017.	 Ik	 heb	
er	 dit	 voorjaar	 een	 indrukwekkende	 paasbedevaart	 naar	 Sevilla	 van	
gemaakt,	in	de	Santa	Semana.	Op	al	die	plaatsen	heb	ik	enkele	schone	
gedachten	aan	u	gewijd.	En	 ik	heb	er	de	stoere,	degelijke	e-bike	van	
gekocht	waarmee	u	mij	geregeld	de	Bollenstreek	onveilig	ziet	maken.	
Hij	kan	echt	hard.	En	u	weet,	ik	fiets	graag	voortvarend.	Al	peddelend	
gaat	u	dus	met	mij	mee	op	al	mijn	tochten.	Dat	is	wat	mij	betreft	nog	
wel	het	grootste	cadeau.	En	wat	blijft	is	natuurlijk	de	herinnering	aan	
goede	jaren,	aan	een	daverend	afscheid	en	aan	het	vertrouwen	dat	u	
mij	schonk	en	dat	we	samen	hadden	en	houden	in	de	Heer	van	de	Kerk.

Daarom:	à	Dieu!
Egbert	van	der	Weide

Geen letter blijft bewaard in zand
of laat zich op de golven verven

De lucht – zelfs als de wolken zwerven –
is onbeschrijfbaar transparant.

Moet, op de grens van zee en land
taalkunst een monument verwerven?
Laat dan elk woord in marmer kerven,

in brons gegoten worden, want

hoe duurzaam is een glazen wand?
Hier staat de wenk: gedenk de scherven!

onzichtbaar in de tekst gebrand.

Verbeelding, taal die leeft, houdt stand
in hoofd en hart: niet te bederven,

door tij noch ontij aangerand.

Hella S. Haasse

Dit gedicht staat afgebeeld op een glazen wand in het 
museum ‘Beelden aan Zee’ in Scheveningen

GEDICHT VAN DE MAAND
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“Blij en verrast door het zonnebloemenboeket dat mij door Janny 
Gorkink namens de kerk werd gebracht. Een echte opsteker na een 
aantal weken afzien als gevolg van de knieoperatie”. 
Korrie de Kleer 

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de mooie bos bloemen 
die ik mocht ontvangen. Heel veel dank ook namens de kinderen.
Willem Braam en kinderen

Bedankt voor de extra zon in mijn huis door de bos zonnebloemen 
die ik van de kerk kreeg.
Siny Meijers

Het is alweer een paar weken geleden dat de dhr. Zandbergen op 
zondag,  bij ons aanbelde en namens de gemeente van de Witte 
Kerk bloemen  kwam brengen. Het is fijn te weten dat, als het wat 
tegenzit, er aan je gedacht wordt.
Heel hartelijk dank!
Piet en Annie Laros

Op 26 juli mocht ik mijn 85e verjaardag vieren. Een feestelijke 
gebeurtenis waar ik heel dankbaar voor  ben. Dank voor de vele 
felicitaties die ik mocht ontvangen. Ook dank voor de bloemen 
en kaarten en andere blijken van betrokkenheid. Zij gaven een 
bijzondere kleur aan deze dag.
Hartelijk dank daarvoor!
Jan Wassenaar

uit de gemeente Alpha-cursus in Noordwijkerhout

Dit	 najaar	 wordt	 er	 weer	 een	 Alpha-cursus	 georganiseerd	 vanuit	 de	
gezamenlijke	Noordwijkerhoutse	kerken.	De	cursus	is	op	vrijdagavond	
en	 wordt	 gehouden	 in	 de	 Pastorie	 van	 de	 Victorkerk.	 De	 Alpha-
cursus	 is	een	ontdekkingstocht	naar	het	christelijk	geloof.	Niet	alleen	
kerkgangers,	maar	 iedereen	die	 interesse	heeft,	 is	 van	harte	welkom	
om	deze	cursus	te	volgen.
De	cursusavond	bestaat	uit	3	onderdelen:	Warme	maaltijd,	Onderwerp	
van	de	dag	en	Doorpraten	in	de	kleine	groep.

>>>
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De kosten? Een vrijwillige bijdrage voor het diner plus ongeveer € 
40,00 voor het week-end. Cursusmateriaal is gratis.

Achter in de kerk, op de statafel, is verdere informatie/
inschrijfformulier te vinden. 
  
Meer informatie nodig? Neem contact op met Reinder Valkema. 
(mail adres: alphacursus@dewittekerk.nl, telefoon: 0252-375065).

Zie ook op Facebook: www.facebook.com/
alphacursusnoordwijkerhout .

Laat de Vrienden (niet) zitten

De	stoelen	waar	we	op	zitten	passen	prima	bij	de	
kerk,	maar	ons	zitvlak	past	niet	altijd	even	goed	
op	de	stoelen.

De	 Stichting	 Vrienden	 van	 de	 Witte	 Kerk	 wil	
daar	 een	 oplossing	 voor	 bieden.	 Dat	 willen	 ze	
niet	 alléén	 doen,	 maar	 ze	 zoeken	 de	 hulp	 van	
iedereen	die	kan	naaien	en	creatief	is.	Ze	willen	
dit	project	met	anderen	samen	doen	en	er	een	
Noordwijkerhouts	tintje	aan	geven:

Doe mee, en ga allemaal aan het werk voor meer comfort in de kerk!
 
Iedereen	kan	meedoen	door	een	kussenpakket*	aan	te	schaffen	en	het	
kussen	in	elkaar	te	zetten.	De	ene	kant	van	het	kussen	is	‘onbewerkt’	en	
de	andere	kant	van	het	kussen	kan	creatief	worden	bewerkt.	Er	mag	op	
geborduurd	worden,	gestikt,	gebreid,	gehaakt,	geappliqueerd:	alles	 is	
mogelijk	binnen	de	spelregels	die	de	Vrienden	opstellen.

Wat	zal	het	leuk	zijn	als	alle	stoelen	voorzien	worden	van	een	kussen	
met	 een	 leuke,	mooie	 of	 inspirerende	 afbeelding	 en	 dat	 ze	 allemaal	
anders	zijn!		

 * te koop bij Boekhandel Wagenaar & van Halem

Als	 iedereen	 zijn/haar	 kussentje	 af	 heeft,	 wordt	 er	 voor	 de	 nijvere	
naai(st)ers	een	 sit-in	georganiseerd	op	5	oktober	 	met	de	 ‘verkiezing	
van	het	mooiste	kussen’.	Uiteraard	met	een	prijsuitreiking.
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Kom muziek maken bij muziekvereniging de Harpe Davids

Kinderen	 vanaf	 7	 jaar,	 die	 een	 instrument	 willen	 leren	 spelen,	
kunnen	 zich	 aanmelden	 voor	 HD	 Music4Kids,	 een	 speelse	 AMV	
cursus	 (Algemene	 Muzikale	 Vorming).	 Tijdens	 de	 muzieklessen	 gaan	
de	 kinderen	 op	 verschillende	 manieren	 met	 muziek	 aan	 de	 slag:	
zingen,	 spelen	 met	 instrumenten,	 improviseren,	 blokfluit	 spelen,	
noten	 lezen	en...	 nog	 veel	meer!	Door	 vooral	 veel	 zelf	 te	doen	en	 te	
ervaren	komen	allerlei	muzikale	aspecten	aan	bod.	De	kinderen	leren	
zo	veel	over	muziek	en	maken	 in	deze	 cursus	ook	hun	eigen	muziek.																																																																																																												
Ook	 voor	 de	 oudere	 jeugd	 en	 volwassenen	 is	 het	 natuurlijk	
mogelijk	 om	 via	 de	 Harpe	 Davids	 een	 instrument	 te	 leren	 spelen.																																																																																																
Je	 kunt	 les	 krijgen	 op	 heel	 veel	 instrumenten,	 bijvoorbeeld:	
trompet,	 klarinet,	 hoorn	 of	 trombone,	 maar	 je	 kunt	 ook	 leren	
drummen	 en	 allerlei	 andere	 slagwerkinstrumenten	 bespelen.																																																																																																																																
Wil	 je	 informatie	 over	 HD	 Music4Kids	 of	 andere	 vormen	 van	
muziekonderwijs	bij	de	Harpe	Davids,	neem	dan	contact	op	met	Marit	
Hogervorst:

marit@multiflora.nl		
of	kijk	op	
www.harpedavidsnwh.nl

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.	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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