
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven voor de kerkdiensten 

Het is natuurlijk niet de makkelijkste manier om een dienst bij te 

wonen: inschrijven!!!  

Liever gingen we gewoon naar de kerk, maar… dit is even een 

andere tijd. 

Bedenk daarom van tevoren even, naar welke dienst wil ik 

graag gaan? 

Bel op de daarvoor bestemde tijden; woensdag, donderdag en 

vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur naar scriba Ans Korver 

tel: 0252-52 06 31.    

Ook voor de kerstnacht- en 1ste kerstdagdienst graag op tijd 

inschrijven. 

 

Kerkdiensten 

Zondag 20 december - 10.00 uur 

drs. R. Schultheiss, Sassenheim - 4de zondag van de advent 

1ste collecte: Jeugdwerk Witte Kerk  

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst - Geen dienst - Oppasdienst - Carola 

 

Zondag 20 december - 14.00 uur 

Kinderkerstfeest - voor alle kinderen van 0-12 jaar 

 

Donderdag 24 december - 19.00 uur 

Ds. E. Mandemaker - Kerstnachtdienst 

1ste collecte: 

kosten eigen kerkelijke gemeente 

2de collecte: 

diaconie kerststerrenproject 

 

Vrijdag 25 december - 10.00 uur 

Ds. E. Mandemaker - 

1ste kerstdag / kerstochtend 

1ste collecte: 

Kerk in actie, kinderen in de knel 

2de collecte: 

kosten eigen kerkelijke gemeente 

Oppasdienst - Adeline en Lotje 

Nieuwsbrief  14 december – 4 januari 2021 

Aanmelden 
aanwezigheid kerkdienst 
U kunt zich aanmelden 
door, op woensdag-, 
donderdag- of 
vrijdagavond tussen 18.00 
en 21.00 uur, te bellen 
naar de scriba Ans Korver, 
tel: 0252-52 06 31. Geeft u 
speciale wensen qua 
zitplek alstublieft door, dan 
zal hier zoveel mogelijk 
rekening mee worden 
gehouden. 
 
Kerkdienst thuis volgen 
Via de website 
www.dewittekerk.nl kunt u 
de dienst meeluisteren/     
-maken of terugluisteren/   
-kijken. 
 
Bidstond 
Iedere donderdag om 
19.30 uur is er bidstond in 
de aanbouw van de Witte 
Kerk. Geeft u vooral door, 
wanneer u gebed wilt voor 
een bepaalde situatie, 
voor uzelf of voor een 
ander. Dit kunt u doen bij 
ouderling Detta Miedema 
(06-14 28 24 53). 
 

Voorbeden 
Wenst u voor iemand 
gebed? Dan kunt u dit 
middels een berichtje of 
een telefoontje aan de 
predikant laten weten. In 
de eerstvolgende 
kerkdienst zal het in de 
voorbeden worden 
genoemd. 
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Zondag 27 december - 10.00 uur 

Ds. A. van Houwelingen, Noordwijk  

1ste collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente  

2de collecte: diaconie  

Kindernevendienst - Esther - Oppasdienst - Geen oppas  

 

Donderdag 31 december - 19.30 uur  

Ds. E. Mandemaker - Oudejaarsavonddienst 

Eindejaarscollecte  

 

Zondag 3 januari - 10.00 uur 

Ds. E. Mandemaker    

1ste collecte: eindejaarscollecte  

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst - Brigitte - Oppasdienst - Carola 

 

BROODKRUIMEL VOOR DE ZIEL 

Bij Genesis 1: 1-5 

 

De eerste verzen van Genesis zetten als het ware de mal neer 

voor de manier waarop God zijn scheppingswerk vormgeeft. 

Scheppen volstrekt zich hier in drie fases. Allereerst door te 

spreken (er moet zijn), vervolgens door het resultaat (en er 

was) en ten slotte door te zien dat het goed was. En omdat 

even verderop in het scheppingsverhaal wordt gezegd dat God 

de mens schiep als “zijn beeld en gelijkenis”, bevatten deze 

eerste zinnen van de bijbel ook een opdracht aan ons. 

Hoe kunnen wij scheppend leven? Hoe kunnen wij ons steentje 

bijdragen aan het vervullen van Gods doel met deze wereld en 

zo beantwoorden aan Gods opdracht aan ons? En daarmee 

hoeven we niet de hele wereld op onze schouders te nemen. 

We mogen groot van onszelf denken, maar niet te groot. We 

moeten klein van onszelf denken, maar niet te klein.  

 

God heeft ons geschapen als zijn beeld en gelijkenis, zegt 

Genesis 1 even verderop. Dat dit niet gaat om ons uiterlijk, 

wordt Mozes duidelijk als hij God vraagt zich bekend te maken: 

“ik ben die ik ben” zegt God. En als je over dat antwoord 

nadenkt in het licht van Genesis 1, dan ontdek je, dat onze 

gelijkenis met God allereerst ligt in het vermogen om 

scheppend te leven: Door mensen te scheppen naar zijn beeld 

en gelijkenis heeft God ons de vrijheid gegeven om creatief te 

zijn, te veranderen, een steen te verleggen in het water van de 

geschiedenis van de wereld. En hoe dat moet heeft Hij ons 

voorgedaan. Door te spreken, door te zien wat was en door te 

zien dat het goed was. 

(Uit verkondiging 2de advent) 

 
Kinderkerstfeest 

Op 20 december om 

14.00 uur is er een 

kinderkerstfeest voor alle 

kinderen van 0-12 jaar. 

We horen het kerstverhaal 

en luisteren naar 

kerstliedjes.  

En iedereen die een 

kerstliedje wil spelen op 

een instrument mag zich 

bij mij opgeven. Dan 

maken we er een mooi 

feest van. 

Ds. Esmeralda Mandemaker 

predikant@dewittekerk.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaar voor de 

Kerkbalans 2021? 

De voorbereidingen voor 

Actie Kerkbalans zijn weer 

in volle gang. Met het 

thema ‘Geef vandaag 

voor de kerk van morgen!’ 

werken we volop aan de 

campagne voor 2021. Net 

als voor een huishouden 

is een gezonde financiële 

situatie belangrijk voor de 

kerk. Vandaar dat we elk 

jaar al onze 

gemeenteleden om een 

vrijwillige bijdrage vragen.  

mailto:predikant@dewittekerk.nl


Van ds. Ria Schultheiss 

Gemeenteleden van Noordwijkerhout en De Zilk, 

  

Zondag 20 november a.s., de 4de zondag van Advent, mag ik 

uw voorganger zijn in de kerkdienst. Daar verheug ik mij op: 

om juist in deze wat ingewikkelde en aangrijpende tijd weer  

in jullie midden te kunnen zijn.  

Ik wil de woorden uit 1 Johannes 1: 1 t/m 10 lezen, een mooie  

en veelzeggende tekst. Het gaat daar over God die licht is en  

over verbondenheid met God die vraagt om te wandelen in het 

licht. 

Licht geeft leven, warmte en wijst de weg. 

Het lied dat daar ook over spreekt is Lied 600: 

Licht, ontloken aan het donker, licht gebroken uit de steen, 

licht, waarachtig levensteken, werp uw waarheid om ons heen! 

  

Tot ziens of hoors! 

Ik hoop dat wij de dienst met elkaar en ondersteund door hen 

die eraan meewerken als een bemoediging zullen ervaren! 

Met groet, ds. Ria Schultheiss 

 

Vanuit het consistorie 

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met ons deel 

van het beleidsplan voor de komende 4 jaar. We hebben 

hiervoor diverse brainstormsessies gehad, in persoon of via 

Zoom.   

Ook de Kerkenraadsvergaderingen gaan sinds november via 

Zoom. Fijn dat we elkaar kunnen zien en horen via de computer 

en zo toch met elkaar in verbinding kunnen blijven. 

De computer of tablet zijn niet meer weg te denken, zowel bij 

jong als bij oud. Toch zien wij dat er nog genoeg mensen 

moeite hebben met het vinden van de website van de Witte 

Kerk, waarmee de kerkdiensten kunnen worden gevolgd en 

teruggeluisterd of teruggekeken.  

Wij komen u daarmee graag te hulp! Neemt u hiervoor gerust 

contact op met Bertine van der Vlist (06-30 50 66 84) of met mij 

(06-14 64 06 71). 

Terug naar ons beleidsplan; er zijn mooie ideeën ontstaan, die 

wij de komende tijd verder uit gaan werken en u over zullen 

informeren. We zijn inmiddels met een erg klein clubje.  

Daarom onze oproep: wie wil zich bij ons of bij een van de 

andere colleges aansluiten?  

Vele handen maken licht werk!  
 

Een hartelijke groet, 

namens de Ouderlingen, 
 

Joke Meerkerk 

Een noodzakelijk verzoek, 

want de inkomsten uit 

Kerkbalans vormen de 

financiële basis voor onze 

kerk. 

In de week van 4 januari 

kunt u een e-mail 

verwachten met het 

verzoek om bij te dragen. 

Hebben wij uw 

e-mailadres niet dan komt 

er in de week van 

18 januari een vrijwilliger 

bij u langs met hetzelfde 

verzoek om alstublieft bij 

te dragen. We hopen dan 

ook dat we weer op u 

mogen rekenen. Dankzij 

uw bijdrage kunnen we 

onze belangrijke taken 

blijven vervullen en 

nieuwe plannen maken. 

  

Helpt u mee? 

Op dit moment zijn 

vrijwilligers druk in de 

weer met de 

voorbereidingen voor 

Actie Kerkbalans. Om 

alles goed te regelen, 

zoeken we nog mensen 

die ons kunnen helpen 

met het ronddelen van de 

brieven. Heeft u hier en 

paar uur voor over? Neem 

dan contact op met 

Bertine van der Vlist, 

tel. 06-30 50 66 84. 

Groet en succes 

Bertine 
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Vanuit de gemeente 

Wij hebben een mooie bos bloemen mogen ontvangen, 

ter ere van ons 40-jarig huwelijk. 

Dank jullie wel. 

Dick en Anja Haasnoot 
 

Blij verrast werden we op 6 december 

met een bos prachtige bloemen en een 

groet van de Witte Kerk. 

Hartelijk dank, fijne feestdagen! 
 

Fam. Pascaud 
 

Verjaardagen  

Op 24 december hoopt mevr. v.d. Meij-v.d. Niet haar 

80ste verjaardag te vieren. Zij woont Parallelweg 62.  

Op 25 december hoopt mevr. Duijkers-de Mooij haar 

75ste verjaardag te vieren. Zij woont Bremstraat 24.  

Op 26 december hoopt mevr. A. Bos haar 

75ste verjaardag te vieren. Zij woont Leidsevaart 97.  
 

Huwelijksjubileum 

Dhr. en mevr. Van der Niet hopen op 18 december hun 40-jarig 

huwelijksjubileum te vieren. Zij wonen Erfvoort 23.  

Dhr. en mevr. Pranger-de Vos hopen op 22 december hun 

55-jarig huwelijksjubileum te vieren. 

Zij wonen Biezenland 27 Noordwijk. 
 

 

Wij wensen u 

voor kerst 

en voor het nieuwe jaar 

 

Vrede en alle goeds! 

 

 

 
 
Predikant 

ds. E.B. Mandemaker-Dieleman 

Herenweg 3 - 2211 CA 

347493 of 06-54 96 29 29 

predikant@dewittekerk.nl 

 
Voorzitter 

Rindert Venema, tel: 370288 

 
Scriba 

Ans Korver 

scriba@dewittekerk.nl 

tel: 520631 

 
Ouderlingen 

ouderlingen@dewittekerk.nl 

 
Diaconie 

diakenen@dewittekerk.nl 

NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. 

diaconie van de Prot. Gemeente  

van Noordwijkerhout en De Zilk 

 
Kerkrentmeesters 

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl 

NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. 

college van kerkrentmeesters 

van de Prot. Gemeente van 

Noordwijkerhout en De Zilk 

 
Koster / verhuur 

Jan Passchier 

koster@dewittekerk.nl 

tel: 375107 of 06-23 12 17 91 

 
Beheerder begraafplaats 

Bas van der Tang 

begraafplaats@dewittekerk.nl 

tel: 375180 

 
Ledenadministratie 

Bertine van der Vlist tel: 377659 

kerkelijkbureau@dewittekerk.nl 

 
Kopij nieuwsbrief 

doorkijk@dewittekerk.nl 

uitgave, elke 2 weken 
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