
 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten 

De kerkdiensten kunt u, via de website 

www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of 

terugluisteren/-kijken. 

 

Zondag 13 juni, 10.00 uur 

Ds. Mandemaker 

1ste collecte: kosten eigen kerkelijke 

gemeente 

2de collecte: pkn, missionair werk 

Kindernevendienst - Marijke 

Oppasdienst - geen 

 

Zondag 20 juni, 10.00 uur 

Ds. J. Leeffers, Weert 

1ste collecte: bezoekwerk/pastoraat 

2de collecte: kerkactie, noodhulp 

Kindernevendienst - Marianka 

Oppasdienst - Carola 

 

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. 

 

Bidstond 

Elke donderdagavond om 19.30 uur komt er 

een aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw 

van de Witte Kerk. 

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! 

Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde 

situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u 

dit ook doorgeven aan ons. 

 

Dit mag u doen bij:  

Detta Miedema, tel. 06-14 28 24 53.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruimel voor de ziel 

Professor Berkhof heeft eens gezegd: “De 

gelovige mens probeert zich een beeld van 

God te vormen wat je zou kunnen vergelijken 

met het maken van een legpuzzel.” Daar is 

niets mis mee, zolang hij doordrongen is van 

het feit dat hij daarbij altijd een aantal stukjes 

zal overhouden.  

Munnekeweij 

Afgelopen donderdag ging ik voor het eerst 

sinds lange tijd weer eens voor in een viering 

in Munnekeweij. Na maanden op slot te zijn 

geweest, is het sinds deze maand weer 

toegestaan om kerkdiensten te houden. Wat 

was het mooi om weer met zoveel bewoners 

samen te zijn. Veel gezichten zijn veranderd: 

sommige bewoners zijn overleden, anderen 

wonen pas sinds kort in Munnekeweij. We 

moesten er dus weer even in komen en 

tegelijk constateerde ik tot mijn verrassing 

dat veel ook vertrouwd en vanzelfsprekend 

was. Het voelde als thuiskomen en ik 

verheug mij op de komende maandelijkse 

ontmoetingen. Verschillen tussen katholieken 

en protestanten vallen weg in deze vieringen, 

en het is goed om te merken dat het niet veel 

uitmaakt of je voorbede doet of intenties 

uitspreekt. Alleen bij het Onze Vader lopen 

katholieken en protestanten enigszins vast. 

Maar doordat er nu best wat gemeenteleden 

uit de Witte Kerk wonen houden beide 

versies elkaar aardig in evenwicht. Al met al 

is het fijn om deze diensten weer te kunnen 

houden en zo elkaar te ontmoeten! 

Geestelijk verzorger Munnekeweij 

Sinds enkele weken heeft Munnekeweij een 

geestelijk verzorger in dienst: Trudy Joosse-

Ridder. Zij is drie dagen in de week te vinden 

in Noordwijkerhout om de bewoners te 
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ontmoeten en hen geestelijke zorg te bieden. 

Het is fantastisch dat Topaz ruimte heeft 

gemaakt om deze formatie aan te bieden 

aan de bewoners.  

Mw. Joosse zal ook met enige regelmaat in 

de diensten, verzorgd door onze gemeente 

in Munnekeweij, voorgaan. Wij heten haar 

vanuit de Witte Kerk hartelijk welkom en 

wensen haar veel zegen toe in haar werk. 

ds. Esmeralda Mandemaker 

 

Vanuit de kerkenraad 

Het is dinsdagochtend 26 mei. Gisteren 

vierden we het Pinksterfeest, historisch 

gezien de start van de Christelijke kerk. 

Met enige weemoed vierden we gisteren dit 

feest. Weemoed, omdat we onwillekeurig 

terugdenken aan die momenten dat we met 

onze katholieke broeders en zusters in de 

openlucht bij elkaar konden komen. Maar, 

lichtpuntjes zat. Volgend jaar kunnen we vast 

en zeker weer in die samenstellingen bij 

elkaar komen. En het was ook veel te koud 

en nat voor een openluchtbijeenkomst. 

Ik kijk liever naar voren dan dat ik achteruit 

leef. Er is zoveel nog te doen. 

Het beleidsplan is klaar. Wellicht hebt u al 

het een en ander gelezen. De verschillende 

colleges zullen in de komende jaren inhoud 

geven aan hun opdracht.   

Voor het consistorie (ouderlingen en 

predikant) betekent dit extra aandacht aan 

samenbindende activiteiten. Activiteiten die 

in het afgelopen jaar hebben stilgestaan. 

Huisbezoeken, gesprekskringen en 

ontmoetingsochtenden zullen weer opgepakt 

gaan worden. We zoeken naar nieuwe 

wegen om in contact met elkaar te blijven, 

o.a. door de ‘Witte Kerk App’. Daarnaast zijn 

er plannen voor een commissie Eredienst. 

Vanuit deze commissie, die met de predikant 

bijzondere diensten gaat voorbereiden, 

zullen ook preekbesprekingen en 

leerhuisgesprekken georganiseerd gaan 

worden. 

De diaconie ziet als belangrijke opdracht om, 

naast de aandacht voor senioren en 

alleengaanden ook andere doelgroepen aan 

te spreken. De kerk laagdrempelig houden 

en bijeenkomsten organiseren zodat mensen 

de weg naar de kerk weten te vinden als 

plaats waar hulp geboden kan worden. 

Goede doelen in binnen- en buiteland 

kunnen ook in de komende jaren weer een 

beroep doen op diaconale bijstand.  

Het college van Kerkrentmeesters ziet in de 

komende jaren een krimpende begroting. 

Samen met colleges van kerkrentmeesters in 

de regio, die eenzelfde ontwikkeling zien, 

zoeken we naar wegen om de kerk financieel 

gezond te houden. In de komende jaren 

zullen nieuwe manieren gevonden moeten 

worden om geld te genereren. Verhuur en 

bijzondere acties zullen extra aandacht 

krijgen. De begraafplaats heeft een 

bijzondere status en zal in de komende jaren 

een eigen administratie gaan voeren. De 

meerjarenbegroting wordt gemoderniseerd 

en zal een langere periode beslaan. 

Zodoende kunnen we sneller inspelen op 

toekomstige ontwikkelingen. 

Er staan veel ontwikkelingen in de steigers. 

Nu de hand aan de ploeg….. 

Met groet 

Rindert Venema, voorzitter kerkenraad. 

 

Wat mij trof… 

Soms verlang ik ook wel naar een 

protestantse paus. Afgelopen zaterdag liep ik 

bij onze enig echte plaatselijke boekhandel 

binnen om een boek te zoeken voor 

vrienden. Het werd Frank Martela, Een 

prachtig leven. We moeten meer nadruk 

leggen, vindt hij, op de zin in het leven in 

plaats van de betekenis van het leven. Een 

nadenkertje dus.  

In het voorbijgaan stopte Joost mij Het 

raadsel van God van Alister McGrath in de 

hand. Ik stond ondertussen te lezen in 

Fratelli Tutti (Allen broeders en zusters), de 

derde encycliek van paus Franciscus die in 

oktober 2020 is verschenen, en werd er 

helemaal door gepakt. De tekst brengt 287 

uitspraken van de paus over broederschap 



en sociale vriendschap bij elkaar die hij de 

afgelopen zeven jaar van zijn pontificaat 

heeft gedaan.  

Ik kies er de drie uit die ook op de achterflap 

staan. 

Nummer 50: “Broederlijkheid uitbouwen, 

lokaal of universeel, kan alleen door geesten 

die vrij zijn en openstaan voor authentieke 

ontmoetingen”. 

Nummer 77: “Elke dag biedt ons een nieuwe 

kans, een nieuwe mogelijkheid. We moeten 

niet alles verwachten van onze bestuurders, 

dat zou kinderachtig zijn. We krijgen de 

ruimte die we nodig hebben voor 

medeverantwoordelijkheid bij het creëren en 

invoeren van nieuwe processen en 

veranderingen”. 

Nummer 118: “De wereld is voor iedereen, 

omdat we allemaal met dezelfde waardigheid 

op deze aarde geboren zijn. Verschillen in 

kleur, religie, talent, geboorteplaats, 

woonplaats en nog zoveel meer kunnen niet 

opgeëist of gebruikt worden om te 

rechtvaardigen dat de privileges van 

sommigen boven de rechten van iedereen 

geplaatst worden. Als gemeenschap hebben 

we de plicht ervoor te zorgen dat ieder mens 

waardig kan leven en voldoende 

mogelijkheden heeft om zich integraal te 

ontwikkelen”. 

Deze paus koos Franciscus als zijn 

pausnaam, omdat hij zich laat inspireren 

door Franciscus van Assisi. Die inspiratie 

geldt voor deze encycliek, maar ook voor de 

vorige, Laudato Si’ (Wees geprezen). Daarin 

heeft hij gewezen op de onverbrekelijke band 

van zorg voor de natuur, gerechtigheid voor 

de armen, de inzet voor de samenleving, en 

innerlijke vrede. In die zin horen de twee 

encyclieken ook helemaal bij elkaar. Ze 

vullen elkaar wederzijds aan, en vormen zo 

een inspirerend tweeluik. 

Fratelli Tutti eindigt met een Oecumenisch 

gebed dat helemaal van de Pinkergeest 

getuigt en eindigt met deze laatste strofe:  

Kom Heilige Geest, toon ons uw schoonheid, 

/weerspiegeld in alle volken op aarde./ Laat 

ons zien hoe belangrijk en nodig iedereen is,/  

hoe wij allemaal verschillende gezichten 

zijn/van die ene menselijke familie/waar U 

zoveel van houdt. Amen!/ 

Deze boodschap van paus Franciscus laat ik 

graag binnenkomen. 

Siebren Miedema 

 

Witte Kerk App 

 
 

Heeft u de Witte Kerk App al op uw 

telefoon? 

Onlangs informeerden wij u dat de Witte 

Kerk haar eigen Kerk-App heeft. Fijn om al 

verschillende aanmeldingen voorbij te zien 

komen! Wilt u uw mede-gemeenteleden ook 

informeren en wellicht helpen met het 

downloaden van de app? Uiteraard mag u 

ons hier ook altijd voor benaderen.  

Wat maakt de Witte Kerk App nou zo 

speciaal? 

Sinds een paar jaar heeft de 

privacywetgeving strengere vormen 

aangenomen. Het wel en wee van 

gemeenteleden, gezondheid, het delen van 

elkaars adres en andere gevoelige informatie 

mag niet zomaar in het openbaar worden 

verspreid. Onze website met daarop ook 

deze nieuwsbrief zijn openbare bronnen. In 

onze app kunnen we deze informatie wél 

makkelijker met u delen. U heeft immers 

vrijwillig toegang gevraagd, plaatst gegevens 

die u zelf wilt delen en het betreft een 

besloten groep. Zo was het mooi om onlangs 

adressen met elkaar uit te wisselen om een 

van onze trouwe gemeenteleden een kaartje 

te sturen in het ziekenhuis. Nog mooier was 

de mededeling dat diegene binnenkort weer 

naar huis komt. Op deze manier kunnen we 

toch dichtbij zijn, ondanks dat we elkaar nog 



niet volop kunnen zien en spreken. Wat ik 

daarnaast persoonlijk een van de grootste 

voordelen vind van de app is dat er bij uw 

naam een foto staat. Hoe vaak heb ik, als 

oorspronkelijk niet-Noordwijkerhouter, 

namen voorbij horen komen, zonder een 

idee te hebben welk gezicht hierbij hoort. 

Gelukkig maakt dit meer mensen blij. 

Eigen bijdrage 

Wilt u zelf iets persoonlijks delen in de app of 

dit eventueel door ons laten plaatsen, voelt u 

zich vrij om dat te doen. Hoe meer interactie, 

des te meer ons doel slaagt om meer met 

elkaar in verbinding te komen! 

Een hartelijke groet van 

Joke Meerkerk 

 

Bericht van de diaconie 

De diaconie heeft een tijd lang niet van zich 

laten horen. Dat betekent niet dat ze al die 

tijd stil heeft gezeten. Door deze Corona-tijd 

hebben wij geen alleengaanden maaltijden 

kunnen organiseren. Wij hebben daarom in 

de sinterklaastijd een chocoladeletter bij de 

desbetreffende mensen in de bus gedaan. 

Met Pasen hebben we een kleinigheidje 

gegeven aan dezelfde mensen en de 

rondbrengers van de Nieuwsbrief. 

Er is onlangs een collecte geweest voor de 

Voedselbank. Deze collecte heeft € 141,60 

opgebracht. 

 

Predikant - Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman 

Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of  

06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl 

 

Voorzitter - Rindert Venema, tel. 370288 

 

Scriba - Ans Korver - tel. 520631 

scriba@dewittekerk.nl 

 
Ouderlingen - ouderlingen@dewittekerk.nl 

 
Kerkrentmeesters 

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl 

NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van 

kerkrentmeesters van de Prot. Gemeente van 

Noordwijkerhout en De Zilk 

De diaconie heeft dit aangevuld zodat er een 

bedrag van € 500,- kan worden overgemaakt 

naar de Voedselbank. 

De diaconie werd ook nog verblijd met twee 

volle Noffie-boekjes en een aantal vellen 

collectebonnen. De anonieme gever wordt 

hiervoor hartelijk bedankt. 

 

Verjaardag 

Mevr. N. v.d. Weijden-Vonk, 

Pilarenlaan 4, W9 hoopt op12 juni haar 80ste 

verjaardag te vieren. 
 

Versoepeling 

Hoewel er al veel versoepelingen zijn in het 

gewone leven, geldt dat nog niet voor de 

kerkdiensten. 

Wij houden ons nog aan de 30 mensen in de 

dienst.  

Wat wel weer mogelijk is, is dat er gezongen 

mag worden door 4 zangers in de kerk. We 

kunnen nog niet meezingen. 

Welkom in de diensten… maar nog wel even 

inschrijven bij Ans Korver, scriba de Witte 

Kerk, tel: 520631.  

Dit kan op woensdag-, donderdag- en 

vrijdagavond tussen 18.00 en 21.00 uur. 

 

Diaconie - diakenen@dewittekerk.nl 

NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de 

Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk 

 

Koster / verhuur 

Jan Passchier -  tel. 375107 of 06-23 12 17 91 

koster@dewittekerk.nl 

 

Beheerder begraafplaats - Bas van der Tang 

tel. 375180 - begraafplaats@dewittekerk.nl 

 

Ledenadministratie - Bertine van der Vlist 

tel. 377659 - kerkelijkbureau@dewittekerk.nl 

 

Kopij nieuwsbrief t/m dinsdag, voorafgaande 

aan het verschijnen, te sturen naar 

nieuwsbrief@dewittekerk.nl - uitgave elke 2 weken 
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