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NIEUWSBRIEF
25 APRIL - 16 MEI
Kerkdiensten

Over de nieuwsbrief

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

U bent inmiddels gewend dat er om de twee
weken een NIEUWSBRIEF verschijnt.
Dat gaat echter veranderen, de nieuwsbrief
zal voortaan om de DRIE WEKEN uitkomen.
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt dan
16 mei 2022 en de volgende drie weken later.

Zondag 1 mei 2022 - 10.00 uur
Ds. E. Mandemaker
1ste collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente
2de collecte: diaconie - Oekraïne
Kindernevendienst - Ans
Oppasdienst in overleg met de ouderlingen
Zondag 8 mei 2022 - 10.00 uur
Dhr. W.Th. Hollart, Noordwijk
1ste collecte: kerk in actie - noodhulp
2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst - Marijke
Oppasdienst in overleg met de ouderlingen
Zondag 15 mei 2022 - 10.00 uur
Ds. G.J. Loor, Hazerswoude-Dorp
1ste collecte: kerk in actie - binnenlands
diaconaat
2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst - Brigitte
Oppasdienst in overleg met de ouderlingen

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.

De redactie

Uit de Pastorie
Onze kerk staat, op het moment van schrijven,
prachtig in de bloemen. De laatste
koffiedrinkers na afloop van de paasviering
waren net vertrokken, of de auto’s met
bloemen arriveerden al. Aad van Ruiten is
dagen bezig geweest om de bloemen aan te
slepen en Marleen Straathof en Tineke
Geerlings hebben samen met een groep
vrijwilligers onze kerk in een fleurige sfeer
gebracht. Het is geweldig om de
bewonderende kreten van mensen te horen
en te aanschouwen hoe ieder bloemetje op de
foto wordt gezet. Het is fantastisch dat dit na
twee coronajaren weer kan!
Het allermooist vind ik de inzet die afstraalt
van de gezichten van de organisatoren. Het
wordt een steeds kleiner clubje mensen dat
dagen vrij wil maken om deze klus te klaren,
maar dat zie je niet aan hen af. Vol trots en
enthousiasme wordt de bezoeker rondgeleid
en achter elk bolletje en knolletje het verhaal
verteld. Mooi is dat! Daar kunnen wij als kerk
best wel wat van leren. Dat ook met een
kleiner wordend clubje het enthousiasme niet
minder hoeft te zijn. Ook met minder kunnen
we bergen verzetten. De boodschap van
Pasen werd bekend door een paar emotionele
vrouwen, door niemand serieus genomen. En

bezinningsoord, een plek waar de vermoeide
levensreiziger even tot rust kan komen.
Een kleine beeldentuin en een gerestaureerde
kerk vormen, samen de met de oude stal een
punt van rust, te midden van scheepsbouw en
toerisme.
Ik mocht daar vorige week een dag
doorbrengen. “In de stap ontvouwt zich de
weg”. Niet het leven volplannen, maar
genieten van het moment en van de rust die
een mens zo nodig heeft. Elke stap is er weer
een. Leren dat we als mens niet leven om te
werken, maar werken om te leven, relaties te
onderhouden en het goede te doen voor de
ander. Ook dat maakt ‘stal op de Kaag’ zo
uniek. Het draait niet om het geld. Geld wordt
verdiend om het terug te geven aan de
maatschappij. De Stal ondersteunt
verschillende goede doelen via de eigen
stichting Dalmanoetha. Neem eens een kijkje
op de site www.stalopdekaag.nl
dankzij de vasthoudendheid van de enkeling
kon het vuurtje zich verspreiden. Maar het
begint met opstaan en gaan doen. Alleen dan
ontstaat er iets moois, of het nu gaat om een
fleurig versierde kerk, of om de gemeente.
Ik heb weer genoten van de kleurenpracht in
ons mooie Witte Kerkje, ik hoop u ook!
ds. Esmeralda Mandemaker

Vanuit de kerkenraad
“In de stap ontvouwt zich de weg.” Niet zover
bij ons vandaag, op Kaageiland, bevindt zich
een inspiratiecentrum: ‘de stal op de Kaag’.
De oprichter, pastoor Kees van Lent, heeft in
de afgelopen jaren een bouwvallige stal weten
om te bouwen tot een kleinschalig
vergadercentrum, maar veel meer nog tot een

Even weg van zorgen en drukte dus. Ik kan
het iedereen aanraden. Maar tegelijkertijd zijn
ze niet helemaal weg. Ook in het kerkelijk
leven zijn er nog veel dingen waar we ons
zorgen over kunnen maken.
In de vorige nieuwsbrief deed ik de volgende
oproep: we zijn op zoek naar mensen die in
de verschillende colleges de handen uit de
mouwen willen steken, in beweging willen

komen. We zoeken een nieuwe
kerkenraadsvoorzitter, we zoeken mensen die
een diaconale of een pastorale taak willen
oppakken. En ook kerkrentmeesters zijn nog
steeds welkom.
Een oproep aan u om namen aan te dragen
bij de scriba. En u kent ze vast, mensen die
graag een steentje willen bijdragen.
Onze scriba wacht op uw reactie.
Hartelijk groet,
Rindert Venema, vz.

Zin-wandelen

Op zaterdagochtend 30 april is de volgende
ZINwandeling! En daarna op 14 en 28 mei.
Je kunt meewandelen om even stil te worden,
een uur te bewegen, anderen te ontmoeten;
de ziel gaat immers te voet en bewegen is
weldadig voor lichaam en geest.
We verzamelen om 10.30 uur voor de Witte
Kerk.
De ZINwandeling is een moment om even tot
jezelf te komen, lekker te bewegen en
inspiratie te ontvangen in de stilte en in
gesprek met een ander.
We lopen eerst een half uur in stilte, met een
korte tekst of vraag om bij stil te staan, daarna
wisselen we al lopend uit. De wandeling
eindigt met een zegen, en een kop koffie of
thee – als je dat wilt.
Meewandelen is een mooie manier om
anderen te leren kennen, of om zomaar een
keertje mee te doen als je de kerk niet zo
kent. Iedereen is welkom, je hoeft je niet aan
te melden.
Detta Miedema

Wat mij treft…
Pasen ligt weer achter ons. Maar toch sta ik
nog even stil bij de weken voor Pasen waarin
je niet om de passiemuziek van Bach heen
kon, en gelukkig maar.
Het is al weer enige tijd geleden dat ik naar
een uitvoering ging. Maar thuis luister ik nog
regelmatig naar opnames die ik zelf bezit. Ik
heb verschillende uitvoeringen van zowel de
Johannes- als de Mattheűs Passie. Maar met
name een uitvoering uit 1954 van de
Johannes Passie is me zeer dierbaar. Het is
een uitvoering in de Thomas Kirche te Leipzig
onder leiding van Gũnther Ramin met onder
anderen de solisten Agnes Giebel en Ernst
Häfliger. Voor de ouderen onder ons grote
namen uit de vorige eeuw. Deze uitvoering is
er één van voor de tijd waarin de zogenaamde
authentieke uitvoeringspraktijk populair werd,
maar staat anderzijds ook weer ver af van de
vooroorlogse, bombastische uitvoeringen van
bijvoorbeeld Mengelberg.
De reden waarom deze uitvoering mij echter
telkens weer ontroert, komt door de tijd en
omstandigheden waarin de opname
plaatsvond: Leipzig, 1954. De Tweede
Wereldoorlog is nog geen 10 jaar geleden
afgelopen en ligt nog vers in het geheugen.
De overwonnen Duitsers leven in een zwaar
beschadigd land. Ook de Thomas Kirche is
ten tijde van de opname nog niet hersteld van
schade veroorzaakt door een bominslag. Er
zullen in de kerk ongetwijfeld vaders en
moeders hebben gezeten die hun zoon niet
hebben zien terugkomen. En zijn toehoorders
die vreselijke gebeurtenissen hebben
meegemaakt of zich zelf schuldig hebben
gemaakt aan gruweldaden. Ook zijn er
vrouwen in de kerk die wachten op de
terugkeer van hun man of zoon uit Russische
krijgsgevangenschap. De laatsten zullen pas
in 1955 terugkomen. En wat we nu wel weten,
maar de aanwezigen destijds niet, er ligt nog
25 jaar communistisch bewind in het
verschiet.
Ik vraag me altijd af hoe de aanwezigen

destijds naar die prachtige, ontroerende
muziek hebben geluisterd, het hebben
beleefd? In hoeverre raakt de muziek, maar
ook de tekst, je nog als je zoveel lijden hebt
meegemaakt en mogelijk zelf ook hebt
veroorzaakt? Wat ik wel weet is dat de
Thomas Kirche destijds stampvol zat.
Kennelijk was er behoefte aan schoonheid en
troost, en naar ik hoop aan de boodschap van
vergeving door het lijden van Jezus.
Ik heb vele malen naar de Mattheűs- en de
Johannes Passie geluisterd. Het is voor mij
niet zo maar 'mooie' muziek. Het luisteren
ernaar is voor mij de ultieme beleving van het
lijdensverhaal van Jezus. Ik hoop dat de
aanwezigen in de Thomas Kirche destijds,
met al hun treurige herinneringen en
gedachten, ervan hebben genoten en er troost
uit hebben geput.
Sam Pranger

Bloemengroet
Mede namens Johan willen wij de kerk heel
hartelijk bedanken voor de schitterende bos
bloemen!!
Hartelijke groeten,
Johan en Ellen Voshart.

een kopje koffie of een praatje. Vooral
toeristen willen graag iets over de kerk en de
geschiedenis te weten komen.
Daarvoor liggen er foldertjes in drie talen voor
ze klaar, maar ook vertellen onze gastheren
en -vrouwen er graag over. Afgelopen tijd is al
gebleken dat er heel veel belangstelling voor
is. Als de deur van de kerk open staat voelen
mensen zich ook vrij om er even binnen te
lopen. De kerk zal tot en met september de
deuren op deze dagen open houden.

Speurtocht in de Witte Kerk op 6 en 7 mei
‘Ga op zoek naar het mysterie van de Witte
Kerk’.
Gelukkig kunnen de Vrienden de
langverwachte en uitgestelde speurtocht in de
Witte Kerk in Noordwijkerhout nu door laten
gaan. Ze willen samen met jullie op zoek gaan
naar het Mysterie van de Witte Kerk.
De Vrienden zijn dol op verhalen en zijn
gefascineerd door een plek in de kerk die een
mysterie herbergt.


Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de
attenties die ik mocht ontvangen voor mijn
90ste verjaardag en als Paasgroet.
Ik heb dit erg op prijs gesteld
Gerrit van der Toorn

Open Kerk
Sinds 2 april jl. is de kerk weer ‘open’ op de
maandag- en zaterdagochtend van 10.00 tot
12.00 uur.
Er zitten dan gastvrouwen en -heren klaar om
bezoekers te ontvangen. Toeristen die de kerk
komen bezichtigen, mensen die even
binnenlopen om er gewoon even rustig te
zitten of die gewoon even binnenlopen voor

Ze willen er graag met jullie hulp achter
komen wat het verhaal achter die plek is. Op
vrijdagavond 6 en zaterdag 7 mei gaat de
deur van de kerk open voor iedereen die wil
meedoen om het raadsel op te lossen. En…
daar blijft het niet bij want op 12 november
tijdens de Dag van de Witte Kerk krijgt deze
puzzeltocht een vervolg.
Doe mee aan deze spannende puzzeltocht en
laat je fantasie werken. Het is geschikt voor
jong en oud. Er wordt gewerkt in groepjes dus
geef je samen met je vriendinnen / vrienden /

familie / buren en -kinderen op. Via de website
kun je je door middel van een formulier
aanmelden.
Openingstijden:
vrijdag 6 mei van 18.30 tot 21.00 uur
zaterdag 7 mei van 10.00 tot 16.00 uur,
Toegang: 1 euro p.p.
Locatie: De Witte Kerk in Noordwijkerhout

De organisatie is in handen van de Stichting
Vrienden van de Witte Kerk
Aanmelding en informatie:
www.vriendenvandewittekerk.nl
Volg de Vrienden op facebook en instagram!

Voorjaarsconcert van de muziekvereniging
De Harpe Davids
Zondagmiddag 15 mei is het tijd voor een
mooi voorjaarsconcert van de
muziekvereniging De Harpe Davids.
Onder leiding van de nieuwe dirigent Sjaak
Verloop kunt u luisteren naar het
leerlingenorkest en het grote orkest.

De Harpe Davids laat deze middag
verschillende muziekstijlen horen, variërend
van klassiek tot pop en jazz.
Op het programma staat o.a. Noah’s Arc,
Queen, Total Toto en Big Band Stomp.
Ook het leerlingenorkest zal onder leiding van
dirigent Sjaak Verloop verschillende stukken
voor u spelen.
Het concert vindt plaats in de St. Jozefkerk,
Herenweg 15, in Noordwijkerhout, en begint
om 14.00 uur. De toegang is gratis.

Meer weten over De Harpe Davids?
Kijk voor meer informatie op:
http://www.facebook.nl/harpedavidsnwh

Studieavond
met David Nekrutman in Katwijk over ‘De
belofte van de Messiaanse Sabbat (Jesaja
66:23)’
Op dinsdag 10 mei 2022 is er in Katwijk een
studieavond met spreker David Nekrutman.
Het onderwerp waarover hij spreekt is: De
belofte van de Messiaanse Sabbat (Jesaja
66:23). De bijeenkomst wordt georganiseerd
door Christenen voor Israël en vindt plaats in
het Maranathacentrum, Poolster 2, 2221 NT
Katwijk. Aanvang om 20:00 uur, toegang is
gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.
Thema
Veel mensen denken dat de sabbat alleen
maar gaat over dingen die niet mogen. Maar
dat is niet zo. De sabbat was er niet alleen al
vanaf de schepping, maar heeft ook te maken
met de komst van de Messias. David
Nekrutman neemt je mee op een
ontdekkingsreis door de Bijbel.

David Nekrutman heeft een lange staat van
dienst in de relaties tussen Joden en
christenen. Als orthodoxe Jood studeerde hij
theologie aan de Oral Roberts Universiteit in
de VS. Momenteel is hij programmadirecteur
van ‘The Isaiah Projects’, een organisatie die
middelen ontwikkelt voor christenen om de
Hebreeuwse wortels van hun geloof te
ontdekken, maar ook humanitaire hulp biedt
aan alleenstaande Ethiopische moeders in
Israël.

