NIEUWSBRIEF
5 JULI - 2 AUGUSTUS
Kerkdiensten

Voorbeden

De kerkdiensten kunt u, via de website
www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of
terugluisteren/-kijken.

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.

Zondag 11 juli, 10.00 uur
Ds. J. Leeffers, Weert
1ste collecte: onderhoud orgel
2de collecte: diaconie
Kindernevendienst - Marianka
Oppasdienst - geen
Zondag 18 juli, 10.00 uur
Ds. Mandemaker – voorbereiding Heilig
Avondmaal
1ste collecte: kosten eigen kerkelijke
gemeente
2de collecte: diaconie
Kindernevendienst - Brigitte
Oppasdienst - Carola

Zondag 25 juli, 10.00 uur
Ds. Mandemaker – Heilig Avondmaal
1ste collecte: kosten eigen kerkelijke
gemeente
2de collecte: kerkdienst via internet
Kindernevendienst - Esther
Oppasdienst - geen
Zondag 1 augustus, 10.00 uur
Drs. Schultheiss, Sassenheim
1ste collecte: diaconie
2de collecte: kosten eigen kerkelijke
gemeente
Kindernevendienst - Marijke
Oppasdienst - geen

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.

Uit de pastorie
We hadden het een paar maanden geleden
niet kunnen denken, maar nog even en dan
komt de karavaan weer in beweging. Na een
uiterste krachtsinspanning om alles en
iedereen op tijd in de auto te krijgen, is het
zover, vakantie! Lekker weg, alles even laten
voor wat het is.
Even geen fabrieksbrood, maar vers
afgebakken croissantjes. Geen files naar het
werk, maar files bij de wasgelegenheid bij de
camping.
Geen gemakkelijke magnetron, maar
primitief gehannes met een gasbrandertje
voor de tent.
Alles anders dan anders, dat is vakantie.
Maar hoe moet het dan met God? Die is
immers altijd dezelfde. Kan hij niet mee? Zou
het voor hem ook niet eens goed zijn om er
even tussenuit te gaan? Maakt u zich over
God geen zorgen. Stilletjes is Hij op de
achterbank van de auto gekropen en geniet

van het landschap dat met grote snelheid
aan hem voorbijraast. Alles vindt hij leuk,
overal doet hij aan mee. En ’s avonds,
mijmerend voor uw tent, komt Hij er gezellig
bij zitten. Samen peinzen over de dag, de
overweldigende sterrenhemel en natuurlijk
over het leven. Alleen ‘s zondags. Op
zondag moet je hem in de gaten houden.
Reeds voor het aanbreken van de dageraad
is hij vertrokken. ‘Waar is God?’, vraagt u
zich nog iets wat onnozel af, terwijl uw kaken
een eerste poging doen een croissantje te
overmeesteren. Dan slaat er een kerkklok.
Als dat God niet is! ‘Bekijk het maar, het is
vakantie!’, protesteert u strijdbaar met volle
mond, zittend aan uw calorierijke ontbijttafel.
Maar het kwaad is al geschied. U zit
zogezegd nog wel aan uw ontbijttafel, maar
het zit u niet lekker meer. En dus vliegt de
duster uit en de korte broek aan, want het
blijft vakantie. De tv of tablet gaat op tafel en
de vertrouwde Witte Kerk komt in beeld.
En voor wie onder u wat ondernemender is,
is dat niet voldoende. De klok roept harder
en harder en u waagt de gang. Want dat kan
tenslotte weer. Met een grote glimlach staat
God u al bij de kerk op te wachten. Achterin
is nog een plaatsje. Dat is mooi, want dan
bent u straks tenminste ook zo weer buiten.
En dan begint de dienst. “Heer, ontferm U”,
bidt de dominee. En nu u er toch bent, bidt u
maar mee. Een beetje ontferming kan
immers geen kwaad. Want ú mag dan
heerlijk op vakantie zijn, een paar duizend
kilometer verderop slaan ze elkaar gewoon
dood. Geen overbodige luxe dus, zo’n kyrië.
En dan is er het glorialied, want de
barmhartigheid van God kent gelukkig,
anders dan die van mensen, geen einde.
Alles lijkt in deze vreemde kerk wel hetzelfde
als thuis. Maar het is toch net weer een
beetje anders, het blijft vakantie! “Ik vond het
fijn vanmorgen, zo met z’n allen in de kerk”,
zei God ’s avonds voor de tent. Niemand zei
wat, maar iedereen begreep wat Hij
bedoelde. “Zullen we volgende week weer
gaan?”, probeerde God het nog een keer.

Weer bleef het stil. Altijd hetzelfde met God,
iedere week wil hij naar de kerk. “Dat is
goed”, flapte u er ineens uit. En waarom ook
niet. Een mens heeft tenslotte altijd wel wat
te bidden, en op vakantie waarschijnlijk nog
veel meer te danken. En waar gaat dat beter
dan in de kerk, samen met al die andere
vakantiegangers, die net als u de klok
hebben horen luiden.
Ik wens u allen een heel goede vakantie en
een behouden thuiskomst. En doet u
alstublieft mijn collegae de hartelijke groeten!
ds. E. Mandemaker

Zingen in de kerk
Vanaf zondag 4 juli mochten we weer met
z’n allen zingen. We deden dat gister nog
met het aanvangslied en het slotlied. De
andere liederen werden door de zanggroep
gezongen. De volgende zondagen wordt
alles weer gewoon door iedereen gezongen.
We houden hierbij nog altijd de anderhalve
meter en goede ventilatie aan.

Vanuit de kerkenraad
Dat is in deze dagen best lastig. Want wat
valt er naast het bovenstaande nog meer te
vertellen vanuit de kerkenraad? We zijn in
coronatijd veel bij elkaar geweest (elke twee
weken) om met elkaar te spreken over de
ontwikkelingen binnen onze gemeente.
Tegelijkertijd merkten we in de
achterliggende tijd dat veel kerkenwerk ook
stil kwam te liggen of digitaal moest. Nu zien
we langzamerhand weer wat mogelijkheden
en mogen we hoopvol en verwachtingsvol
uitzien naar de tijd dat alles weer ‘gewoon’ is.
De kerkenraad vergadert nu ook wat minder.

In de laatste vergadering is besproken dat
we in juli / augustus even ‘vakantie’ houden.
We weten elkaar echt wel te vinden (ook via
onze mooie Witte Kerk App) als er wat is.
En we starten weer op 4 september (in de
vorige nieuwsbrief stond nog 11 september)
met een gezamenlijk inspiratie-middag.
Omdat er niet zoveel organisatorische of
inhoudelijke zaken vanuit de kerkenraad te
melden zijn, is er ruimte voor een
persoonlijke bespiegeling.
(U kunt nu nog beslissen om te stoppen met
lezen…….)
De zomervakantie is in aantocht. De
komende weken zullen veel mensen weer
over de wereld zwerven, alsof er niets is
gebeurd. Wij (Annelies en ik) doen dat nog
niet. Gewoon in Nederland en genieten van
alle goeds dat ons land te bieden heeft. Even
eruit.
Op mijn werkkamer hangt een gedicht van
Anna Enquist; Ontsnappen.

een zoektocht naar vrijheid, naar
‘eigenaarschap’ zoals dat zo mooi heet. Ben
ik in staat om mijn (ons) eigen leven in te
richten of zitten we vast aan datgene wat
anderen van ons verwachten? De behoefte
aan vrijheid heb ik wel. Ik denk dat dat een
universeel gevoel is. Behoefte aan
autonomie. Die waren we in het afgelopen
jaar kwijt. Nu we weer mogen, krijgen we
weer wat grip op ons eigen bestaan. Daar
hebben ik, en ik denk velen met mij, behoefte
aan. Maar altijd autonomie in verbondenheid
met de ander. Vanuit Gods betrokkenheid bij
ons leven mogen en kunnen we ervoor
kiezen om samen met die ander, onze
naaste, verder te gaan. Dat maakt ons leven
een heel stuk rijker.
Dat wens ik u, naast een heel mooie zomer,
ook toe. De rijkdom van ontmoetingen, van
gesprek, van Gods kracht ervaren en in Zijn
wereld te mogen leven.
Rindert Venema

Wat mij trof…

Iedereen leest gedichten op zijn of haar
manier en ook dit gedicht kan op veel
manieren gelezen worden. Ik lees het als

Mijn naam is Ellen Valkema. Wat mij trof was
een interview met Noëmi Chaves, dat ik
onlangs zag op tv. Zij stelde de vraag: Hoe
kunnen wij onze stad dienen?
Zij en haar man leidden een kerk in een stad
in de Verenigde Staten. Als kerk wilden ze
graag iets betekenen voor de stad. Daarom
gingen ze in gesprek met bestuurders van de
stad en vroegen hen: “Hoe kunnen wij de
stad dienen?” Het antwoord was: “Wees als
ouders voor de stad”.
In de zoektocht hoe ze deze opdracht vorm
konden geven, ontdekten ze dat 70 – 80%
van de vrouwenhandel meisjes betrof die in
pleegzorg opgroeiden. Dit waren meisjes die
een laag zelfbeeld hadden doordat ze niet
goed geworteld opgegroeid waren. Ze
werden in hun tienerjaren slachtoffer van
loverboys en pooiers. Die gaven hen
aanvankelijk de aandacht die ze zochten, en
in een later stadium mondde dat uit in
misbruik en prostitutie.

De kerk besloot om als ouders voor deze
meisjes te zijn. De vraag was: Hoe kunnen
we ze bereiken vóórdat ze op straat
belanden? De kerk ging de meisjes en jonge
vrouwen preventief inspireren, motiveren, en
aanspreken vóórdat loverboys en pooiers dat
deden. Hierdoor kregen deze jonge vrouwen
de kans om een normaal en gelukkig leven
te leiden.
Uiteindelijk is dit werk uitgemond in Brave
Global. Een organisatie die nu in de gehele
Verenigde Staten werkzaam is.
Wat mij trof in dit verhaal was de vraag van
de kerkleiders: Hoe kunnen wij de stad
dienen?
Dat is een belangrijke opdracht voor iedere
kerk: Hoe kunnen wij ons dorp, onze buren,
onze medemens dienen? We zijn er als kerk
niet voor onszelf. De diensten zijn er om God
te ontmoeten, om ons te inspireren, om ons
geloof handen en voeten te geven, en er te
zijn voor de ander.
De kerk is de enige vereniging die bestaat
voor haar niet-leden.

waren. Een aantal van hen is helaas door
omstandigheden niet meer in staat om dit op
zich te nemen en jawel… daar komt het:
We zoeken enkele vrijwilligers die bereid zijn
op een ochtend in de week aanwezig te zijn
als de kerk open is.
Heeft u belangstelling, maar vindt u het
prettig om het samen met iemand te doen,
aarzel dan niet. Want ook dat kan natuurlijk.
Neem dan contact op met
Janny Gorkink, tel: 521750 of met
Ans Korver tel: 520631

Uit de gemeente
Blij verrast werd ik zondag door de prachtige
bloemen in Revalidatiecentrum Oegstgeest.
Hartelijk bedankt hiervoor en vriendelijke
groeten,
Dineke Bod-Pennings.
Beste gemeente/gemeenteleden,
Hierbij wilde wij u hartelijk danken voor het
mooie boeket die wij mochten ontvangen van
u.
Hiervoor onze hartelijke dank.
Met vriendelijke groet,
Piet & Carola Vliegenthart.
Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen
die we zondag mochten ontvangen.
Het voelt goed te weten dat er aan je
gedacht wordt.
Fam. Gorkink

Herstart “OPEN KERK”
Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn er in de
zomermaanden twee ochtenden in de week
dat de kerk ‘open’ is voor bezoekers.
Op zaterdag en wellicht ook op de
maandagmorgen hoort daar een kopje koffie
bij. In het verleden was er een groep
vrijwilligers waarvan de leden op een van de
ochtenden als gastvrouw/heer aanwezig

Verjaardagen
Mevr. Aandewiel-Zwaan hoopt op 6 juli haar
90ste verjaardag te vieren.
Momenteel verblijft zij in verzorgingshuis
Van Wijckerslooth, Afdeling Balans - k 127,
Wijckersloothplein 1, 2341 BB Oegstgeest.
Mevr. Müller hoopt op 8 juli haar
91ste verjaardag te vieren.
Zij woont Pilarenlaan 4, B25.
Dhr. J.J. Reijerkerk hoopt op 11 juli zijn
80ste verjaardag te vieren.
Hij woont Prof. Wenckebachstraat 4.
Dhr. A. de Joode hoopt op 26 juli zijn
85ste verjaardag te vieren.
Hij woont Dorpsstraat 5 M2.

Jubileum
Dhr. en mevr. Van den Burg-Van Egmond
hopen op 24 juli hun 40-jarig
huwelijksjubileum te vieren.

Nieuwsbrief in augustus en september
Even voor de goede orde…
In de vakantietijd komen er 2 nieuwsbrieven
uit. Deze van 5 juli tot 2 augustus.
De volgende is dan van 2 tot 30 augustus.
Daarna komt de nieuwsbrief gewoon weer
om de 14 dagen.

