
Kerkdiensten 

De kerkdiensten kunt u, via de website www.dewittekerk.nl, 

meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken. 

Zondag 18 april - 10.00 uur 

Ds. Esmeralda Mandemaker 

1ste collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

2de collecte: Christelijke Muziekvereniging De Harpe Davids 

Kindernevendienst - Marianka  / Geen oppasdienst  

Zondag 25 april, 10.00 uur 

Ds. Esmeralda Mandemaker 

1ste collecte: Voedselbank 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst - Brigitte / Oppasdienst - Carola 

Uit de pastorie 

Op paasmorgen zouden wij als gezin naar de kerk gaan. Bij 

Ans waren de plaatsen gereserveerd en Arco en ik hadden 

onze jongens voorbereid: ‘Denk eraan dat we morgen naar de 

kerk gaan’. ’s Ochtends hoorden wij een kuchje. En daarna nog 

één. Een puberale poging om onder de kerk uit te komen, 

misschien, of … Ook manlief voelde een kriebel. Tja, dan maar 

man- en kinderloos ter kerke. Veiligheid voor alles en mijn 

echtgenoot maakte voor de zekerheid een testafspraak. 

U raadt het al: Arco kreeg een positieve testuitslag. Het 

betekende dinsdag een gezinsuitje naar de drive-in teststraat in 

onze hoofdstad. Met de opzienbarende uitslag: Micha en ikzelf 

zijn virusvrij. De rest is positief. De positivo’s maken het goed 

en de negativo’s balen dat ze nu langer dan de positivo’s in 

quarantaine zitten, want gescheiden leven in een huis met 

kinderen...  

Daarom dit keer een hartelijke groet vanuit dit coronacentrum. 

Normaal staat mijn deur altijd voor u open, maar dit keer raad ik 

u dringend aan met een boog om mijn huis heen te lopen. Ik

voel mij als een melaatse uit Bijbelse tijden: weliswaar zonder

ratel, want ik mag de deur niet uit, maar wel volledig afhankelijk

van een lieve vriendin, die de boodschappen iedere dag voor

de deur zet. En van al die anderen die hun hulp aanbieden om
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ons gezin door deze quarantaine heen te helpen. Nog 

anderhalve week te gaan en dan weer lekker naar buiten. 

Tot die tijd vieren de spelletjes in huize Mandemaker hoogtij. 

 

Hartelijke groet, 

Ds. Esmeralda Mandemaker 

 

Kruimel voor de ziel 

(Bij Joh. 20:1-18) 

 

Het wonder van de opstanding blijkt geen werkelijkheid om het 

hoofd over te breken. (…) 

Wij moeten terug naar het normale, eenvoudige leven. Precies 

dus waar de Bijbelse verhalen van ná Pasen, ons naartoe 

brengen. Terug naar het alledaagse. Terug naar de wanhoop, 

het verdriet, de tranen, de misverstanden, het ongeloof. Maar 

ook naar de breuk daarmee, naar dat voorzichtige vermoeden, 

die kwetsbare ontdekking van het open graf, naar het tasten en 

zoeken, naar de ontmoeting met de tuinman, die de Heer blijkt 

te zijn. Want alleen daar, in dat gewone, eenvoudige 

alledaagse leven van ons, kunnen wij die krabbel op het spoor 

komen die God over ons heeft uitgeschreven. (…) 

Een klein krabbeltje. Ergens in de hoek van jouw leven. Dat je 

er aan wil herinneren dat jij in het alledaagse altijd het uitzicht 

van de opstanding voor ogen mag hebben. Dat uitzicht dat zelfs 

te midden van alle nood, jouw leven van eeuwigheidswaarde is. 

Want wat anders heeft Hij ons met die handtekening op Pasen 

voor eens en altijd duidelijk willen maken: Wij zijn geroepen 

voor het Licht, te waardevol, hem te na aan het hart, om de 

dood ooit definitief grip op te laten krijgen! Ieder mens: een kind 

van Hem, dat zich in leven en sterven mag verlaten op een 

visioen dat op Pasen reeds een aanvang heeft genomen en dat 

zijn levende en opstandige werkelijkheid wil blijven verspreiden 

tot de dag dat heel de Schepping de dood te boven zal zijn.   

Uit: verkondiging Paasmorgen, 2021 

 

Vanuit de kerkenraad 

De Paasdagen zijn voorbij en samen mochten we het feest van 

de opstanding van Jezus Christus vieren. Of we dat in een 

kleine groep in de kerk deden, of thuis vanachter een scherm, 

we mochten allemaal delen in die vreugde. 

De Paasdagen zijn voorbij en het kerkelijke leven neemt weer 

zijn gewone loop. Eerder meldde ik u al dat we binnen de 

kerkenraad bezig zijn met zoektocht naar wie we zijn en welke 

opdracht we voor onze gemeenschap zien. Bezinning helpt 

mee om elkaar beter te leren kennen en samen na te denken 

 

Bidstond 

Elke donderdagavond om 

19.30 uur, komt er een 

aantal bidders bij elkaar in 

de aanbouw van de Witte 

Kerk. Nu de lockdown nog 

blijft duren, hebben we 

afgesproken dat we 

voorlopig niet samen 

komen in de Aanbouw. 

We bidden thuis, maar 

toch in verbondenheid 

met elkaar. 

Graag horen we van u, 

wanneer u gebed wilt voor 

een bepaalde situatie, 

voor uzelf of voor een 

ander. Dit kunt u doen bij 

Detta Miedema, 

tel. 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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over de toekomst. Alle colleges zijn bezig met het nieuwe 

beleidsplan. De uitkomst van deze bezinningsronde kan helpen 

om het beleidsplan ook nog meer inhoud te geven.  

Wellicht heeft u in de afgelopen 

dagen kerkenraadsleden  

wandelend door ons dorp of langs 

de bollenvelden gezien. Dan waren 

dat geen verdwaalde schapen, 

maar twee mensen die bezig waren 

om elkaar beter te leren kennen. 

En ineens doemt het beeld van de 

Emmaüsgangers bij me op…   

De Covidpandemie blijft de 

gemoederen ook nog bezig 

houden. 

Terwijl ik dit schrijf, hebben we net gehoord van de Mieras- en 

Sionkerk in Krimpen aan den IJssel en op Urk. Kerken die weer 

vol mensen zitten, terwijl buiten de kerk journalisten werden 

belaagd. Wat een triest schouwspel was dat. Besmettingen 

lopen, terwijl ik dit schrijf, nog steeds op. Onze kerkenraad kiest 

voor veiligheid. Daarom is dertig aanwezigen in de kerk voor 

ons nog steeds het maximum. 

U kunt zich opgeven bij mevr. Ans Korver, onze scriba. 

Zodra de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk 

Nederland aanpassingen toestaat, zullen we daar binnen de 

kerkenraad over spreken. Nog steeds prevaleert dan het 

gezonde verstand. Elke kerk en elke gemeente is uniek. We 

houden u natuurlijk via de nieuwsbrief op de hoogte van de 

ontwikkelingen. En intussen: blijf gezond, heb en hou het goed. 

 

Met een hartelijke groet, 

Rindert Venema, voorzitter. 

 

“Is er nog een plekkie voor mij?” 

Inmiddels weet ik wie ik aan de lijn heb en in de meeste 

gevallen is dat ‘plekkie’ er ook. Een andere vraag “Kan ik mij 

nog inschrijven?” en ook dan weet ik inmiddels wie dat vraagt. 

Een andere manier is een mailtje met “Zet je mij op de lijst?”. 

Dat allemaal om een dienst op zondag te kunnen bijwonen. 

In onze kerk is het mogelijk om dat te doen, weliswaar met 30 

mensen, maar toch. Er moet ook  heel wat gebeuren  om de 

kerk  ‘veilig’ open te stellen.  

Er moet aan veel voorwaarden worden voldaan en daar hebben 

de mensen die daar voor moeten zorgen de handen vol aan. 

Wij, als kerkgangers moeten ons daar dan ook aan houden. 

Mondkapje op bij binnenkomen en weggaan, handen 

ontsmetten en niet in de kerk blijven praten met elkaar.  

 

 



Dat we nog wat aarzelend de stap nemen om naar de kerk te 

gaan is begrijpelijk. Bovendien: hoe fijn is het om rustig op de 

zondagmorgen de dienst thuis online te kunnen bijwonen met 

een kopje koffie of misschien zelfs wat later op de dag. 

Een nare tijd ‘coronatijd’, en we moeten het er even mee doen: 

“Is er nog een plekkie voor mij?” en zolang dat er nog is en wij 

elkaar nog kunnen ontmoeten, blijven wij vertrouwen dat er 

eens weer volop in onze kerk zal klinken “U zij de Glorie”. 

 

Ans Korver, scriba 

 

Wat geloof jij eigenlijk? 

Als iemand met je afspreekt, 

geloof je dat hij komt. Als je iets 

niet zeker weet, zeg je soms: “Ik 

geloof het wel…”. 

Geloven heeft dus te maken met 

vertrouwen en het is niet 

hetzelfde als zeker weten. Maar 

wat is geloven nu precies? In dit 

boek staan verhalen en gedichten 

die je aan het denken zetten. Ze 

zijn geschreven rondom acht 

uitspraken over geloof.  

Onlangs heb ik hiervan een interessante boekpresentatie 

gevolgd en heb het boek meteen aangeschaft! Het is gericht op 

gespreksgroepen met kinderen in de basisschoolleeftijd, maar 

ook goed 1-op-1 leesbaar met je (klein)kind. Het zet je zelf ook 

weer even aan het denken… Aan dit boek is een website 

gekoppeld www.wat-geloof-jij-eigenlijk.nl waarop werkvormen 

en gespreksvragen staan opgenomen. 

De schrijver is Karel Eykman en het boek kost € 19,95. 

 

Joke Meerkerk 
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