
 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten 

De kerkdiensten kunt u, via de website 

www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of 

terugluisteren/-kijken. 

 

Zondag 31 oktober, 10.00 uur 

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: diaconie 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst Brigitte 

Oppasdienst - geen 

 

Zondag 7 november, 10.00 uur  

Ds. E. Mandemaker, dankdag 

1ste collecte: kerk in actie - zending 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst Marianka 

Oppasdienst - geen 

 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

Vanuit de Kerkenraad 

We zijn weer van start. De kerkenraad heeft 

de eerste vergadering achter de rug. Niet dat 

ondergetekende daar veel over kan zeggen, 

hij lag ziek thuis. Met andere woorden, dit 

keer een wat korte bijdrage en vanuit de 

tweede hand.  

Tijdens de vergadering zijn nieuwe 

initiatieven besproken. Het consistorie, (het 

overleg van ouderlingen) en de diaconie 

hebben in hun vergaderingen diverse 

voorstellen besproken die in de vergadering 

zijn ingebracht. 

Zo wordt er nagedacht over het 

koffiedrinken. Zou dat ook voorafgaand aan 

de kerkdienst kunnen? Na de dienst blijven 

diverse gemeenteleden nog wel even 

napraten, maar gastvrijheid betekent ook een 

welkom en ruimte om elkaar te ontmoeten 

voor de dienst. (Eigenlijk ben ik wel 

benieuwd hoe u daar over denkt? Schroom 

niet om daarover te schrijven of te e-mailen.) 

Daarnaast is gesproken over de opstart van 

diverse acties die voor de coronapandemie 

zo vertrouwd voelden. De alleengaanden-

maaltijd, de kerststerrenactie, etc. In de 

komende vergaderingen zullen we daar 

zekere een uitspraak over doen.  

In het afgelopen jaar zijn we als kerkenraad 

veel via de digitale weg samen gekomen. Nu 

we weer wat meer mankracht hebben (ook 

letterlijk) zoeken we naar de meest optimale 

vorm voor onze kerkenraad om te 

vergaderen. Daarom zal ook de organisatie 

van onze vergaderingen weer besproken 

worden. Hoe en in welke frequentie komen 

we bij elkaar? Hoe houden we iedereen 

betrokken en op de hoogte zonder dat de 

vergaderschema’s gaan knellen? 

In de komende maanden zal er vast meer 
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duidelijk gaan worden en intussen staan we 

altijd open voor ideeën, opmerkingen en 

vragen. 

  

Met groet, 

Rindert Venema, voorzitter.  

 

Vanuit de Kerkrentmeesters 

Hoe mooi is het, we mogen weer schouder 

aan schouder zitten! 

We kijken terug op deze lastige periode, 

waarin we onder meer ook genoodzaakt 

waren om te investeren in moderne 

technologie. 

Maar hoe mooi is het dan eigenlijk om te zien 

dat deze investeringen gewaardeerd worden 

door de gemeente. 

Voor de aanschaf van verschillende spullen 

mochten we eerder al mooie giften 

ontvangen. 

Doordat de online diensten steeds beter 

bekeken werden, werden we zelfs 

genoodzaakt om ons abonnement 

bij kerkdienstgemist.nl te verhogen zodat we 

meer streams per maand aan kunnen. 

We vonden vrijwilligers die de nieuwe vorm 

van kerkdiensten online onder de knie wilde 

krijgen. 

Drie weken geleden ontvingen we het 

compliment van een familie dat een 

uitvaartdienst zo mooi gestreamd was 

waardoor familie, kennissen en vrienden op 

afstand ook mee konden kijken en zich 

betrokken voelden. 

 

Dat deze mensen zo blij zijn dat ons Witte 

Kerkje er zo mooi bijstaat, dat het orgel zo 

mooi klinkt, en dat we daaruit een gift van 

€ 1.500,00 voor het onderhoud van het orgel 

mochten ontvangen. 

Dit soort dingen geeft je weer het gevoel dat 

alles wat we als kerkrentmeesters doen er 

echt toe doet! 

 

Leon Guijt, 

Voorzitter Kerkrentmeesters 

 

Leerhuis Rechters 

Op maandag 25 oktober om 10.00 uur is er 

weer leerhuis over het Bijbelboek Rechters. 

U weet wel. Die dappere mannen en 

vrouwen die ‘in de tijd dat er nog geen 

koning was in Israël’, ieder op hun eigen 

manier geprobeerd hebben Gods weg te 

volgen. We beginnen met Gideon, ‘de 

hakker’, die op een dag de afgodspaal 

omhakt en daarmee geen vrienden maakt. 

We lezen vanaf hoofdstuk 6:25. Wat kunnen 

we van deze rechter leren? Van harte 

welkom in de Aanbouw. 

 

Herziene versie NVB 

Voor wie toe is aan een nieuwe bijbel, 

op 13 oktober is de herziene versie van de 

NBV gepresenteerd. De NBV-21. 

De vertaling uit 2004 is verbeterd en op 

sommige punten aangepast, zodat we de 

komende jaren weer een betrouwbare, 

eigentijdse vertaling hebben. 



Sirkelslag 

 
19 november is het weer zover, een nieuwe 

Sirkelslag. Een spannend en uitdagend spel 

voor kinderen tussen 8-12 jaar tegen 

groepen uit het hele land. Het thema dit jaar 

is ‘Terug in de toekomst’. We gaan namelijk 

terug naar het verhaal van de zeven 

scheppingsdagen. Wat gebeurde er in die 

zeven dagen en waar komen die zeven 

dagen eigenlijk vandaan. Het begon allemaal 

met chaos. En, hoewel er nu veel goed gaat, 

is er nog steeds chaos in de wereld. Denk 

aan vluchtelingenkinderen uit Griekenland. 

Ook daar staan we bij stil, want misschien 

kunnen wij wel een lichtpuntje zijn. 

Schrijf de datum alvast in je agenda! 

 

Wat mij trof… 

Op 11 oktober las ik aan het eind van de 

middag een twee paginagroot, zeer 

genuanceerd artikel in de NRC met als titel 

“Prediker van het lhbt-evangelie”. Het was 

een interview met John Lapré, die,  

afkomstig uit een zwaar reformatorische 

kerk, als 25-jarige uit de kast was gekomen. 

Hij werkte op dat moment als evangelist al 

drie jaar voor de orthodox-christelijke 

stichting Heart Cry. Tijdens een opwekkings-

conferentie nam hij een psycholoog in 

vertrouwen over zijn homoseksuele 

geaardheid en leefwijze. Een geaardheid, die 

ondanks twee jaar conversietherapie 

(‘homogenezing’) niet veranderd was. Die 

psycholoog schond zijn vertrouwen, en hij 

moest van de directeur van die stichting, 

Arjan Baan, meteen vertrekken. Het gevolg 

was dat hij daarna ook zijn kerk uit       

moest. Voor hem, zo zegt hij, voelden al 

deze gebeurtenissen dan ook als verraad. 

Nu, tien jaar later, adviseert John Lapré, 

naast zijn werk als marineofficier in Den 

Helder, kerken en scholen over lhbt-beleid. 

Ook internationaal is hij hiervoor als 

vrijwilliger actief. 

De volgende avond belt een schoonzus, wier 

zoon homoseksueel is. Het heeft best wat tijd 

van haar gevergd om dat feit te accepteren. 

Zij vertelde, dat de EO de avond ervoor op 

‘Coming Out Day’ een documentaire 

uitgezonden had over die John Lapré met als 

titel ‘Hemel, hel & regenboog’. Moesten we 

vooral terugzien. Dat deden we. 

We zien in de documentaire dat Lapré het 

gesprek aangaat met verschillende 

kerkgenootschappen door het hele land. 

Gemeentes, waar de meningen vaak nog 

steeds erg verdeeld zijn. 
 

 
 

Ook met leden van orthodox-protestantse 

kerken, die volgens hem worstelen met wat 

ze het ‘regenbooggeweld’ noemen – de 

toegenomen aandacht voor de positie van 

lhbt-ers. “Ze willen oprecht openstaan voor 

iedereen, maar niet hun eigen waarden 

verloochenen”, zegt hij.  

Indrukwekkend in de documentaire vind ik 

met name het zeer open, maar toch wel 

confronterende gesprek dat hij had, en met 

een draaiende camera erbij, met de leiding 

van zijn oude, reformatorische middelbare 

school, het Pieter Zandt in Kampen. Op de 

vraag van Lapré of voor hem als 

homoseksueel de hemelpoort gesloten zou 

worden, antwoordden zij beiden ontkennend. 

Homoseksualiteit weegt niet mee aan de 

hemelpoort. Het gaat om de liefde voor God 

en Jezus. Jammer genoeg is deze openheid 

niet overal aanwezig. Lapré concludeert dat 



een klein deel van de reformatorische en 

evangelische beweging juist verhardt. 

Zijn negatief opgedane ervaringen hebben 

gemaakt dat hij zich niet meer zo snel 

gevoegd heeft bij een geloofsgemeenschap. 

Maar door zijn advieswerk ontmoet hij nog 

genoeg christenen, zo zegt hij. Zijn geloof is 

echter onaangetast. Ik vind het 

bewonderenswaardig dat hij niet rancuneus 

is geworden. Hij blijft het gesprek in alle 

openheid en met empathie voor zijn 

gesprekspartners aangaan. 

 

Siebren Miedema 

 

Open Kerk 

In de zomermaanden is de kerk ‘open’ op de 

maandag- en zaterdagochtenden om 

mensen de gelegenheid te bieden de kerk te 

bezichtigen, even rust te vinden, een kaarsje 

op te steken. Of voor een praatje en een 

kopje koffie . 

Omdat er veel belangstelling is, is het de 

bedoeling om ook in de wintermaanden 

mensen deze gelegenheid te bieden en daar 

hebben wij gastvrouwen en/of -heren voor 

nodig die bereid zijn op één van deze 

ochtenden een paar uur in de kerk aanwezig 

te willen zijn. 

Uw aanwezigheid is voldoende, de kerk is 

open van 10.00 tot 12.00 uur. 

Wilt u meer informatie, belt u dan met 

Ans Korver, tel. 520631 of 

Janny Gorkink, tel. 06-24 24 73 98. 

 

Senioren gesprekskring De Witte Kerk  

 

  
Anderhalf jaar lang was het vanwege de 

COVID pandemie niet mogelijk om vanuit de 

Witte Kerk activiteiten te organiseren. Nu de 

samenleving weer grotendeels open is en 

mensen elkaar weer kunnen ontmoeten, 

willen wij het graag weer mogelijk maken om 

als gemeente bij elkaar te komen, elkaar te 

ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.  

Daarom nodigen wij u van harte uit om deel 

te nemen aan de senioren gesprekskring. 

De eerste keer is op vrijdag 12 november 

a.s. tussen 10.00 en ongeveer 11.30 uur. 

We denken aan 1 keer per maand. Vanwege 

de bereikbaarheid komen wij samen in de 

Grote Zaal van Munnekeweij, Via Antiqua 25, 

Noordwijkerhout.  

Vanaf 9.30 uur staat de koffie voor u klaar. 

Weet u van harte welkom!  

Vanwege het hoge aantal genodigden 

vragen wij u om u van te voren op te geven, 

zodat wij weten op hoeveel mensen wij 

ongeveer kunnen rekenen. U kunt dan 

tevens aangeven of u gehaald en gebracht 

wilt worden.  

 

Namens de ouderlingen, 

Detta Miedema - 06-14 28 24 53 

Bert Laros - 06-51 96 61 80 

ouderlingen@dewittekerk.nl  

 

Verjaardag 

Op 8 november hoopt mevr. C.M. 

Brandhorst-v.d.Linden haar 97ste verjaardag 

te vieren. Zij woont in Munnekeweij, Via 

Antiqua 25, kamer 219. 

 

Bloemengroet 

Dhr. Griekspoor was erg verrast en bedankt 

iedereen voor de bloemengroet van zondag. 

 

Ook Mevr. Stuffers bedankt u allen voor het 

prachtige boeket dat zij van u mocht 

ontvangen! 



Huwelijksinzegening 

 
Op zaterdag 30 oktober a.s. hopen 

Laura Jansen en Sjoerd van Schaick zich 

door het huwelijk aan elkaar te verbinden. 

Om 14.30 uur beloven zij elkaar trouw ten 

overstaan van God en zijn gemeente, in de 

Witte Kerk.  

Het huwelijk zal worden bevestigd door onze 

oud-predikant ds. Jan Rinzema, een goede 

vriend van de familie. Wij wensen Laura en 

Sjoerd en hun beide families veel liefde, 

vreugde en nabijheid op deze heugelijke 

dag, en bidden hen Gods onmisbare zegen 

toe. 

 

ds. Esmeralda Mandemaker 

Smakelijk succes ‘Ga uit je pan!’ 

Wat was het een geslaagd culinair treffen op 

zaterdag 9 oktober 2021 in de Witte Kerk. 

Wel 10 keukenkoninginnen zijn met de 

herfstoogst aan de slag gegaan. 

Verrukkelijke creaties zijn er uit de keukens 

getoverd! 

De kerk hadden we omgetoverd in vroege 

herfstsfeer, kleurige tafelkleden, wat 

kalebassen, dahlia's en asters fleurden de 

boel op. Tussen 9.00 en 10.00 uur 

arriveerden de deelnemers met de 

lekkernijen. 

Om 11.15 uur ging de verkoop van start. 

Rond 15.00 uur was het zo goed als 

uitverkocht! Het was succesvol, en ook weer 

zo gezellig om wat mensen gezien te hebben 

sinds lange tijd. 

Een mooie opbrengst van een ‘lekker 

evenement’ voor onze stichting Vrienden van 

de Witte Kerk. Bedankt iedereen die iets 

kwam kopen en onze GROTE dank gaat 

natuurlijk naar de 10 keukenkoninginnen van  

Noordwijkerhout! Zonder deze dames was 

deze ‘Ga uit je pan’ nooit gelukt!!!!!! 


