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Kerkdiensten

Uit de pastorie

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

Geloven jóuw kinderen nog? Een beladen
vraag. Maar zo rond 5 december lijkt het
taboe voor korte tijd doorbroken. Zelfs op het
schoolplein wordt er openlijk naar
geïnformeerd. Een paar weken later, zo rond
de kerst, moet je het echt allemaal wat
minder direct formuleren. Maar zolang de
Sint in het land is, lijkt de vraag geoorloofd.
Maar wat is dat nou eigenlijk, geloven?
Vragen naar iemands geloof, is vragen naar
een wonderlijk fenomeen. Wie de volledige
overgave gadeslaat waarmee een kind zich
wijdt aan Sinterklaas, wordt zich bewust dat
geloof in ieder geval veel meer is dan een
voor-waar-houden. Daar mag het dan mee
beginnen, er bij blijven doet het zeker niet.
Van de vroege morgen tot de late avond
moet er over de goedheiligman worden
verteld en gezongen. En natuurlijk is er de
dagelijkse verwerking in de vorm van een
grootscheepse verhuizing van het
schoenenrek naar de haard, omdat je nou
eenmaal nooit weet wanneer je de Sint op je
dak krijgt. Geloven behelst duidelijk meer
dan het beamen van een historisch gegeven
of het onderschrijven van een idee of
principe. Minstens zo belangrijk is wat het
teweeg brengt. Worden als een kind, noemt
Jezus de weg voor een volwassen mens
naar een levend geloof. En kijk je begin
december om je heen, dan begrijp je
waarom. Want zoals die kleintjes zich nog
kunnen verliezen in een wondere wereld,
mag het de groten tot een voorbeeld zijn.
Waar wij ons vooral druk maken over
verloren gegane tradities en vast willen
houden aan de zwarte kleur van Sint zijn
helper, ziet een kind vooral de betovering
van het heilig spel.

Zondag 28 november, 10.00 uur
Ds. E. Mandemaker - 1ste advent
1ste collecte: kerkdienst via internet
2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst - Esther
Oppasdienst - Adeline en Lotje
Zondag 5 december, 10.00 uur
Ds. H. Pals - Noordwijk - 2de advent en
voorbereiding HA
1ste collecte: kerk in actie - zending
2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst - Ans
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.

Weinig weken beleeft een kind zo intens als
die waarin de Sint in het land is. Het verhaal
gaat dat een aantal weken later God-zelf
voet aan wal zal zetten. Zie, ginds komt…
Mochten we dat laatste voor wáár houden en
mag het ons gegeven zijn er met kinderlijke
overgave en toewijding op te reageren. Dan
zou de komst van Gods zoon weleens een
heel intense tijd kunnen gaan worden. Vol
verwachting klopt ons hart!

Seniorengesprekskring - een terugblik

Wat was het gezellig, die eerste keer in
Munnekeweij! Een 12-tal ouderen had de
stoute schoenen aangetrokken om elkaar te
ontmoeten en op een vrijdagmorgen met
elkaar in gesprek te gaan. Het onderwerp
zou ‘Herfst’ zijn, maar al snel vlogen
herinneringen en anekdotes over heel
uiteenlopende onderwerpen over tafel.
Verhalen over de strenge en niet geheel
zuivere meester Arends, over armoede,
maar ook liefde, gezelligheid en
geborgenheid in de jeugd, over aardige
Duitsers die jou als kind regelmatig
chocolade toestopten en nog veel meer.
Lief en leed kon gedeeld worden.

Kortom een ochtend die herhaling behoeft.
Omdat de zaal wat rumoerig bleek, willen wij
de volgende keer proberen om op
zaterdagmorgen bijeen te komen. Dan is een
andere ruimte beschikbaar. Wanneer dat zal
zijn, blijft nog even ongewis. Komende
vrijdag zullen we waarschijnlijk te horen
krijgen dat groepsbijeenkomsten niet
gewenst zijn. Maar wat in ’t vat zit…
Ds. Esmeralda Mandemaker

Vanuit de kerkenraad
Tijdens onze vergadering van 8 november jl.
spraken we met elkaar over onze opdracht
voor het komende jaar. Onze gemeente wil
een gemeente zijn van gastvrijheid, omzien
naar elkaar. In de vergadering van de
ouderlingen zijn al diverse acties voor het
komende jaar de revue gepasseerd.
Het vormen van een ‘buddylijst’, mensen die
elkaar bellen en bezoeken, huiskamer
ontmoetingen, activiteiten voor jongeren en
een ‘zincafé’. Uitwerkingen van die
verschillende ideeën volgen later.
Daarnaast willen we duidelijk aanwezig zijn
in onze gemeenschap en in het dorp. We
zullen contacten zoeken met bijvoorbeeld de
VVV, om betrokken te raken bij de acties
vanuit deze organisatie en ook de Vrienden
van de Witte kerk zullen daarbij betrokken
worden.
Er valt ook wat te ontwikkelen. We zien
vooral de ontwikkeling van onze
communicatie als iets waar we verder
aandacht aan moeten schenken. Het gebruik
van de mobiel app staat nog in de
kinderschoenen en ook de verspreiding van
onze nieuwsbrief heeft nog aandacht nodig.
We bereiken nog lang niet alle leden. Als uw
e-mailadres nog niet bij ons bekend is, geef
het dan door aan onze scriba, Ans Korver,
scriba@dewittekerk.nl
Zij zal ervoor zorgen dat de mailadressen bij
de ledenadministratie terecht gaan komen.
Ook willen we leren loslaten. Zo zien we dat
vele pogingen om kinderen en jongeren
zondags in de kerk te krijgen, niet erg
succesvol zijn. Gelukkig komen jong(ere)
kinderen met hun ouders mee, maar we
missen toch de groep vanaf een jaar of 12.
We proberen deze groep op een andere
manier te bereiken en minder te focussen op
hun zichtbaar in de kerk te zijn. Ook willen
we het idee loslaten dat we alles wat we
belangrijk vinden ook moeten oppakken. We
zullen daarom ons beleidsplan in jaarplannen
uitwerken, waarbij we duidelijk gaan
prioriteren. Niet alles hoeft vandaag al af!

Vanuit de vorige vergadering stonden er nog
wat punten open. De samenstelling van het
moderamen is vastgesteld. Naast de
dominee, de scriba en ondergetekende
zullen van de colleges en de ouderlingen
Loes Passchier, Leon Guijt en Siebren óf
Detta Miedema aansluiten (Er is nog een
echtelijk overleg nodig om daar duidelijkheid
in te krijgen. We wensen hen een vruchtbare
bespreking.
)
Het koffiedrinken voor de dienst staat op een
laag pitje. Door de coronapandemie hebben
we besloten om het koffiedrinken (ook na de
dienst) weer op te schorten. De situatie
vraagt weer om een handhaving van de
anderhalve-meter-maatregel.
In de kerkdiensten gaat dat ook gelden. We
vragen u om afstand van elkaar te houden.
Omdat we de ramen openzetten voor de
nodige ventilatie is het verstandig om uw jas
mee te nemen naar de zitplaats. Dat
voorkomt ook een ‘opstopping’ bij de
kapstokken.
We zullen ook weer gaan werken met
aanmeldingen. Omdat er bijzondere diensten
aankomen, is aanmelden weer noodzakelijk.
U ziet, het is een vruchtbare vergadering
geweest, waarin we volop vooruit mochten
blikken. We hopen dat we in de komende tijd
de ruimte krijgen om de contacten aan te
halen en het gemeentezijn weer volop te
mogen beleven.
U groetend,
Rindert Venema, voorzitter.

Intekenen
In deze tijd, nu er weer erg veel
besmettingen met corona zijn, heeft de
kerkenraad besloten om het intekenen voor
de diensten weer in te stellen. U kunt
daarvoor met Ans Korver, tel. 5206312 op de
woensdag- donderdag- en vrijdagavond
bellen tussen 18.00 tot 21.00 uur.

Doe mee aan de Schoenendoosactie!

In deze spannende tijd zijn kinderen in
noodsituaties en armoede extra kwetsbaar.
We geven kinderen ver weg een
schoenendoos vol bruikbare spullen.
Voor hen is dat een onbetaalbaar cadeau.
Helpt u mee?
Tijdens de Schoenendoosactie versieren
kinderen en volwassenen een schoenendoos
en vullen die met spulletjes zoals
schoolspullen, verzorgingsartikelen,
speelgoed en een knuffel.
Vorig jaar gingen er meer dan 45.000 dozen
naar onder meer Sierra Leone, Roemenië,
Lesbos en Togo. De jongens en meisjes in
deze landen namen de mooi versierde
schoenendozen stralend in ontvangst.
Kinderen in vluchtelingenkamp Mavrovouni
op Lesbos hebben soms niet eens een eigen
knuffel. En jongeren in arme landen kunnen
vaak niet naar school als ze zelf geen
schoolspullen hebben. Door de doos vol
spullen krijgen ze perspectief en voelen ze
zich gezien.
In de actiefolder leest u meer over de
Schoenendoosactie: hoe het werkt, en wat er
in de doos mag. Bel met Ria (0252-376160)
en u ontvangt deze folder.

Voor o.a. het transport van de dozen is een
vrijwillige bijdrage van € 5,00 per doos nodig.
Het inleveren van de schoenendoos kan op
vrijdag 26 november op De Brink tussen
19.00 en 19.30 uur.

Wat mij trof…
Zaterdagavond 13 november keek ik naar de
voetbalwedstrijd van de nationale ploegen
van Nederland en Montenegro in het
Gradski-stadium van Podgorica.
Maandag kopten de kranten over die match
dat het een ontluisterende avond was
geweest in Montenegro. En zo was het.
Nederland stond immers met een riante 2-0
voor, maar in de laatste tien minuten vielen
er twee tegengoals. Bizar.
Maar nu ik dit schrijf, heeft Nederland op de
valreep toch nog met 2-0 van Noorwegen
gewonnen. De weg naar Qatar ligt open.
Ik wil het hier hebben over wat mij vooral aan
het begin van die wedstrijd opviel. De spelers
kwamen namelijk de catacomben uit en
velen van hen, en ook van beide ploegen,
sloegen bij het betreden van de mat een
kruis, soms ook gecombineerd met een blik
naar boven. Laten we zeggen in de richting
waar volgens sommigen zich de hemel
bevindt. Anderen bukten zich en kusten de
aarde.
Van de Montenegrijnen verbaasden me deze
rituelen niet echt, want volgens Wikipedia is
bijna 95% van de inwoners religieus, en ik
weet uit ontmoetingen in die regio dat de
religie ook vaak sterk verbonden is met
volksgeloof. Maar dat onze zo
geseculariseerde Nederlandse mannen zich
ook in deze rite voegden, verbaasde me
eigenlijk wel.

Kennelijk verwachten veel van die
voetballers wel dat God hen zal helpen om
een goed resultaat te boeken.
Ik blijf daar verder van af.
Maar soms wordt met het noemen van het
ingrijpen van God echter ook echt vals
gespeeld.
We kennen allemaal nog wel het doelpunt
van de Argentijnse sterspeler Diego
Maradonna in de wedstrijd EngelandArgentinië tijdens het WK van 1986.
Maradonna wipte de bal over de Engelse
keeper. De scheidsrechter dacht hij dat met
zijn hoofd gedaan had, maar Maradonna
verklaarde na afloop dat het doelpunt
gedeeltelijk met zijn hoofd en deels met de
hand van God, la mano de dios, was
gemaakt. Pas twintig jaar later gaf hij toe dat
het slechts zijn eigen hand was geweest.
Daarna werd er wel vaker geroepen dat het
de hand van God was geweest waardoor er
gescoord was.
Theoloog Ruard Ganzevoort heeft ook
aandacht aan ‘de hand van God’
geschonken. Zijn conclusie is dat mensen
het als kwetsend kunnen ervaren dat de
hand van God met voetballen wordt
verbonden. Anderzijds zien we dat het
gebruik van religieuze taal, en ook het
verrichten van herkenbare religieuze
handelingen een eigen aantrekkingskracht
heeft.
Ik denk dat de veelkeurige en veelsoortige
religiositeit, en ook geseculariseerde
religiositeit die er wel degelijk is, een
interessant uitgangspunt kan zijn om met
elkaar binnen de kerk, maar met name ook
met mensen buiten de kerk het gesprek aan
te gaan.
Wat betekenen uitspraken en gezegden, en
ook bepaalde handelingen en rituelen voor
jou en mij?
Welk soort religiositeit brengen wij onder
woorden en laten we in ons handelen zien?

Siebren Miedema

Gift

Jarig
Mevr. A. Reitsma hoopt op 24 november
haar 80ste verjaardag te vieren. Zij woont
Duinrand 28a, Noordwijkerhout.

Jubileum
Dhr. en mevr. Verhart-den Dulk hopen op
25 november hun 55 jarig huwelijksjubileum
te vieren.
Zij wonen Clemenshof 73, Noordwijkerhout.
Dhr. en mevr. Van Heiningen-Gerritse hopen
op 25 november hun 50 jarig huwelijksjubileum te vieren.
Zij wonen Zeestraat 263, Noordwijkerhout.
Dhr. en mevr. Soer-Vooijs hopen op
6 december hun 25 jarig huwelijksjubileum te
vieren. Zij wonen Bernadettelaan 10,
Noordwijk.

Bloemengroet
Zondag 7 november werden wij verrast door
mevrouw Klinkenberg met een bos prachtige
Amaryllissen namens De Wittekerk voor ons
50 jarig huwelijk.
Hartelijk dank van
Henk Haasnoot en Adri Haasnoot-Marchand.

Geheel onverwacht ontvingen wij afgelopen
week op onze rekening een gift van
€ 5.000,00 ten behoeve van het onderhoud
orgel.
Wij mochten deze gift ontvangen van de
nabestaande van dhr. Overdijk uit Den
Helder, omdat hij de Witte Kerk altijd een
warm hart heeft toegedragen.
Wat fijn te weten dat de Witte Kerk voor hem
en zijn nabestaanden zo belangrijk was/is.
We zijn ontzettend dankbaar voor deze gift
en zullen het bedrag in het fonds van het
onderhoud van het orgel inboeken.
De kerkrentmeesters

Dag van de Witte Kerk
Geen evenement op Dag van de Witte Kerk,
wel een cheque van € 3.000.
Helaas anders dan we hadden bedacht,
vond wederom de traditionele overhandiging
van de cheque aan de Kerkrentmeesters
zonder evenement en publiek plaats.
Net als vorig jaar door de maatregelen
vanwege corona.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van
de Witte Kerk kwam op 13 november 2021
om 11.00 uur bijeen in de Witte Kerk.

Toen we zondag in de kerk waren werden
we blij verrast door de afkondiging dat de
bloemen voor ons waren. Het is niet alleen
een mooi boeket in ons huis maar zeker ook
een fijne geste van onderlinge
verbondenheid en betrokkenheid.
Hartelijk dank daarvoor.
Margreeth en Ton Wallast.
Mevr. Bouwmeester was erg verrast met de
mooie bos bloemen die ze kreeg. Ze was net
uit het ziekenhuis.
Bedankt voor dat prachtige boeket.

Mooie woorden van onze voorzitter Jos van
den Burg over onze activiteiten van
afgelopen jaar, slechts 1, maar wel een hele
smakelijke ‘Ga uit je pan', benadrukte hij
nogmaals de inkomsten te danken is door

onze Vrienden van de Stichting Vrienden van
de Witte Kerk. Zij zorgen voor grote
financiële ondersteuning, die in zijn geheel
naar het onderhoud van de Witte Kerk gaat.
De penningmeester Leon Floor
overhandigde de cheque van € 3.000 aan
een blije dominee Esmeralda Mandemaker.
Zij sprak bewonderde woorden over de
Stichting, en dat het motivatie vergt om toch
niet het bijltje erbij neer te gooien als er bijna
niets van de evenementen kunnen plaats
vinden. Zo staan wij er ook in, onze Stichting
kijkt reikhalzend uit naar het moment dat we
weer kunnen!! Idee genoeg voor mooie en
gezellige evenementen passend bij de kerk
en het betrekken van mensen bij het
onderhoud van het belangrijkste culturele
erfgoed van Noordwijkerhout.

niet om dat je een boek gaat schrijven of een
gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te
laten spreken. Er is zoveel in ons aan
gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet
uit komt lijkt het wel of het niet bestaat.
Door middel van allerlei korte opdrachten en
werkwijzen komen er de prachtigste verhalen
en gedachten op papier. Heel verrassend
wat er soms zomaar op papier komt. Ze zijn
alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je ze
ook delen met elkaar. Het schrijfcafé is onder
leiding van Nel Hogervorst-van Kampen.
Waag het een keertje om mee te doen…
Iedereen is welkom. Je kunt één keer
komen, altijd of af en toe: het is een open
café, op een speciale plek in het hart van ons
dorp: in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.
Van tevoren opgeven is wel gewenst.

Voor informatie over onze Stichting:
www.vriendenvandewittekerk.nl
Volg ons ook op Instagram!

E-mail:
nelhogervorstvankampen@hotmail.com of
bel naar Nel 0252-373719.
Wanneer: woensdag 15 december 2021 van
9.30 tot 11.30 uur, zie ook onze agenda op
www.vriendenvandewittekerk.nl
Prijs: € 10,00 per keer, dat is inclusief koffie
of thee.
De opbrengst komt geheel ten goede aan ‘de
Stichting Vrienden van de Witte Kerk’.

Schrijfcafé in de Witte Kerk
Op woensdag 15 december 2021 is er weer
een schrijfcafé! Een schrijfcafé is een plek
waar je schrijft vanuit je hart.
Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er

