
 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten 

De kerkdiensten kunt u, via de website 

www.kerkdienstgemist.nl of via 

www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of 

terugluisteren/-kijken. 

 

Zondag 12 juni - 10.00 uur     

Ds. J. Leeffers, Münstergeleen 

1ste collecte: jeugdwerk eigen kerkelijke 

gemeente 

2de collecte: diaconie - bloemengroet 

Kindernevendienst - Marianka 

Oppasdienst in overleg met de ouderlingen 

 

Zondag 19 juni 2022 - 10.00 uur 

voorbereiding Heilig Avondmaal 

Ds. C. Koops, Woubrugge 

1ste collecte: diaconie - Internet en telefonie 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst - Marijke 

Oppasdienst in overleg met de ouderlingen 

 

Zondag 26 juni 2022 - 10.00 uur 

Heilig Avondmaal 

Ds. E. Mandemaker  

1ste collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

2de collecte: diaconie - voedselbank 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 aan ons doorgeven. 

Dit mag u doen bij  

Detta Miedema, tel. 06-14 28 24 53 

 

Uit de Pastorie 

Laat de Heer uw vreugde blijven; 

ik zeg u nogmaals: “wees altijd verheugd”. 

Filippenzen 4: 4 

 

Meestal kiezen we voor het grote verband. 

Dan proberen we de hoofdlijn te pakken en 

het overzicht te krijgen. En natuurlijk is daar 

iets voor te zeggen. Want wie de context laat 

wegen, die zal niet snel uit het verband 

trekken. En dat geeft basis. Basis voor een 

stevige stelling. Basis voor een gefundeerde 

mening. Basis voor een waterdicht betoog. 

Maar als we daar nu eens een keer geen zin 

in hebben? Als het grote verband ons even te 

weids voelt, het waterdichte betoog ons al 

vermoeit voordat we eraan begonnen zijn? Is 

dat dan misschien het moment om het eens 

wat kleiner te zoeken?  

Dolend door het grote verband, blijkt het 

kleinste detail ook voor zichzelf te kunnen 

spreken. Niet langer ingeklemd tussen wat 

eraan voorafgaat en nog zal volgen, is daar 

ineens die ruimte. Ruimte om zelfstandig te 

ademen, ruimte om het eigen geheim te 

verspreiden. 

Ineens is zij daar, als een bloem op het veld: 

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u 
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nogmaals: “wees altijd verheugd”. Eén enkel 

zinnetje, geworteld in een context, maar nu 

eventjes als kleine zelfstandige, met een 

eigen doel en zin… 

Eenzaam staat zij daar, op het kruispunt van 

alledaagse bedrijvigheid en gelovige 

inspanning. Eenzaam, als een bloem op het 

veld, verlangend naar een mens die haar op 

waarde weet te schatten. Laat de Heer uw 

vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: “wees 

altijd verheugd…” 
 

Waarom zij daar staat? 

Misschien wel omdat zij weet dat ze het 

verschil maakt. Misschien wel omdat zij er 

heilig van overtuigd is, dat het er zo 

gemakkelijk bij inschiet. Niet dat je dat ziet. 

Integendeel. Het ziet er vaak prima uit. We 

zingen, we bidden, geen kerkdienst slaan we 

over, geen vergadering die we missen. Kijk 

ons ook daar weer eens zitten. Allemaal 

netjes op tijd, prima voorbereid, haar gekamd, 

luchtje op. Het ziet er werkelijk weer top uit!  
 

Alleen, zo wordt ons met Pinksteren 

gevraagd: is het belangrijkste ook nog 

aanwezig? Heb je ook nog in huis waar het 

allemaal om begonnen is? Zit die vreugde-

van-de-Heer nog ergens? Is die bij je in de 

auto gesprongen toen je de deur uit vloog 

omdat je toch weer te laat aan het eten was 

begonnen? En hoe zit het aan het ontbijt, of ‘s 

avonds als je je tanden staat te poetsen voor 

die spiegel die je al weken geleden had 

moeten schoonmaken? Ja, hoe zit het 

eigenlijk met die vreugde in de Heer? Moet je 

nog weleens van hem neuriën als je op de 

fiets zit? Glimlach je nog weleens naar hem 

als hij je gras weer veel te hard heeft laten 

groeien om er nog met je maaier doorheen te 

kunnen? En dan hebben we het nog 

geeneens over je werk gehad en al die andere 

verplichtingen die je op je nek hebt. Allemaal 

even gevoelig voor sleur waar de vreugde uit 

vertrokken is… 
 

Eenzaam staat zij daar, op het kruispunt van 

alledaagse bedrijvigheid en gelovige 

inspanning. Eenzaam, als een bloem op het 

veld. Eén zinnetje, maar wat een 

waarschuwing is ons hier gegeven: Laat de 

Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: 

“wees altijd verheugd”.  
 

De apostel Paulus zet ons even stil. “Mens, jij 

met al je gaven en ambities, met je grenzeloze 

betrokkenheid en plichtsbesef, hoe zit het 

eigenlijk met die vreugde waar het allemaal 

om begonnen is? Is zij er nog? Huppelt zij nog 

weleens vanbinnen? Die vreugde waarmee je 

tot de kern komt. Die vreugde die jou opent 

voor God en voor jezelf. Die vreugde die jou 

doet ontspannen naar een ander toe…” 
 

Meestal kiezen we voor het grote verband. 

Dan proberen we de hoofdlijn te pakken en 

het overzicht te krijgen. Maar soms, soms 

blijkt er een ware vreugde te schuilen in een 

enkele regel, woord voor woord gespeld. 

Zomaar een paar woorden. Maar wat een 

kracht! Zo krachtig, dat als je ze goed leest, ze 

ook weer van jou af te lezen zijn.  
 

Amen 
 

Ds Esmeralda Mandemaker 
 

Ontspannen ontmoeting vrijwilligers 

‘Open Kerk 

Gast zijn voor en met elkaar. Weten met wie 

je samen de kerk ‘open’ houdt. Verhalen en 

ervaringen uitwisselen. 



Vanuit de kerkenraad 

In de laatste vergadering van kerkenraad en 

moderamen is alweer stilgestaan bij de 

bezetting van de verschillende colleges. We 

mochten met blijdschap concluderen dat de 

colleges in hun huidige vorm en met de 

huidige bezetting zullen doorgaan. Dat is een 

goed bericht. De zoektocht naar een nieuwe 

voorzitter lijkt ook de goede kant op te gaan. 

Daarover later meer. 

Wat wel steeds blijft opvallen is dat de 

colleges klein zijn. Dat houdt in dat we 

voortdurend afwegingen moeten maken. Wat 

kunnen we wel aan en wat niet. Ook de tijd 

van de huidige ambtsdragers is soms beperkt 

en dat betekent dat er soms duidelijke keuzes 

gemaakt moeten worden. Het lijkt een 

probleem van alle vrijwilligersorganisaties. 

Hoe kunnen we ‘binden en boeien’ zodat meer 

mensen actief mee willen doen? Het blijft een 

zoektocht en als er goede ideeën leven? Onze 

scriba ontvangt graag uw e-mail, brief of 

telefoontje… 

Op zondag 4 september, en ik meld het alvast 

maar zodat we het niet vergeten, zal mevr. 

Trudy Joosse-Ridder vanuit onze gemeente 

een bijzondere opdracht meekrijgen als 

geestelijk verzorger in Verpleeghuis 

Munnekeweij. Ze werkt daar al een tijdje, 

maar heeft vanuit onze gemeenschap, 

volgens de kerkorde een bevestiging van haar 

opdracht nodig. Deze  bevestiging van 

bijzondere opdracht ligt in de lijn met de 

kerkorde vanuit de Protestantse Kerk 

Nederland. Bepaald is dat het werk van een 

geestelijk verzorger onder 

verantwoordelijkheid valt van de plaatselijke 

kerkenraad. Deze verantwoordelijkheid is 

beperkt. Letterlijk staat er in de regeling ‘de 

kerkenraad is verantwoordelijk voor het werk 

dat mevr. Joosse ambtelijk verricht’. Er vloeien 

geen financiële of arbeidsrechtelijke 

verantwoordelijkheden uit voort. Wel moet er 

een begeleidingscommissie worden 

aangesteld die als klankbord voor mevr. 

Joosse kan functioneren en met haar over 

haar werk kan spreken. Die 

begeleidingscommissie zal bestaan uit de 

heren Siebren Miedema, Ben van Ommen en 

mevr. Astrid Bezemer-de Keizer. 

Omdat velen van u haar wellicht niet kennen, 

zal mevr. Joosse ook af en toe voorgaan in 

onze diensten. Voorlopig zal dat 1 á 2 per jaar 

zijn. In de dienst van 4 september zal deze 

bijzonder opdracht meegegeven worden en 

zullen we een zegen vragen over het werk dat 

Trudy doet en gaat doen in het 

verpleegtehuis. 
 

De zomer komt eraan en veel 

werkzaamheden zullen tijdelijk wat op een 

lager pitje komen te staan. Maar zoals altijd; 

mochten er vragen leven of zorgen en 

aandacht nodig zijn, de scriba, predikant en 

ouderlingen zijn bereikbaar (behoudens hun 

vakantie). 
 

Met groet. 

Rindert Venema, vz. 
 

Wat mij trof… 

Dit seizoen zijn Liesbeth en ik als vrijwilliger 

aangesloten bij de ‘Open Kerk’. Na een 

gezellige ‘aftraplunch’ vorige week zondag na 

de dienst in de aanbouw, met (bijna) de hele 

groep vrijwilligers, mochten we gisterochtend 

ons gastheer-/-vrouwschap laten zien. Voor 

ons de eerste maal, daarom waren wij extra 

vroeg aanwezig, niets aan het toeval 

overlatend. We volgden het perfect 

opgestelde draaiboek, dat we bij de lunch 

ontvangen hadden, punt voor punt. Lichten en 

kaarsen aan, de speciale vlag bij de 

hoofdingang neerzetten, gastenboek en 

foldertjes klaarleggen en een aantal zaken in 

de ‘stiltekapel’ (bij de oude hoofdingang) 

klaarzetten. Zo waren er nog een paar 

voorbereidingen, waarvan koffie en thee 

zetten misschien wel het belangrijkste was. 



We willen onze gasten immers graag koffie en 

thee aanbieden, dus dat moest zeker om 

10.00 uur klaarstaan! 

Het lukte zowaar. En zodra we de voordeur 

opengooiden, druppelden de eerste 

bezoekers binnen. Om het bezoek aan De 

Witte Kerk nog aantrekkelijker te maken, 

attendeerden wij onze gasten op de expositie 

van ons Iraanse gemeentelid Ehsan. Met 

bewondering werden de tekeningen en 

cartoons bekeken en werd er gespeculeerd 

over de betekenis. Een schrift met uitleg over 

elke afbeelding bood uitkomst, maar dan nog 

werd een tekening soms verschillend 

geïnterpreteerd. Zo ontstonden leuke 

gesprekken en deze werden nog rijker toen 

Ehsan zelf, met zijn vrouw, De Witte Kerk 

binnenstapte.  

Een tijdje later kwam er een groepje van 3 

bezoekers dat meteen op de tekeningen 

afvloog. Ik verwelkomde ze in onze kerk en 

vertelde hen dat ze vandaag extra geluk 

hadden, want “de kunstenaar himself is ook 

aanwezig en staat daar voorin de kerk”. 

“Precies”, antwoordde één van hen, “we 

hebben hier vandaag speciaal met hem 

afgesproken”.  

De hele ochtend was er goede aanloop van 

bekenden, minder bekenden, en totaal 

onbekenden. Sommige bezoekers zochten 

een moment van stilte. Het prachtige gebouw, 

de oase van rust in het midden van een druk 

zaterdags dorpscentrum en de expositie van 

Ehsan, gaven regelmatig stof tot nadenken en 

de aanzet tot mooie gesprekken.  

Over vrijheid en op de vlucht zijn, oorlog en 

vrede, geloven of niet geloven, protestants of 

katholiek. 

Dit trof mij. In deze moeilijke tijd van oorlog, 

kan het dus gewoon: verbroederen, elkaar de 

ruimte geven, luisteren, openstaan voor 

andere culturen, over God en geloven 

discussiëren met mensen die  misschien niet 

hetzelfde als jij geloven of over bepaalde 

zaken anders denken. 

Een kerk openstellen, een mooie expositie, 

een kop koffie, een goed gesprek, God (ook in 

de stilte) ervaren. Meer is er niet nodig. In 

twee uur tijd heb ik gegeven, maar nog veel 

meer ontvangen en heb ik weer hoop op een 

wereld van vrede gekregen. 
 

Erik Don 
 

 
 

Mevr. Lut hoopt op 4 juni haar 85ste  

verjaardag te vieren. 

Zij woont Clemenshof 12. 

 
Mevr. J.  Bouwmeester-Remmelzwaal hoopt 

op 8 juni haar 85ste  verjaardag te vieren. 

Zij woont Duinrand 27. 

 
Dhr. Kerstens hoopt op 9 juni zijn 85ste  

verjaardag te vieren. 

Hij woont aan Salvatorhof 14. 
 

Jubilea 

Dhr. en mevr. Wassenaar-Koet hopen op 23 

juni hun 55-jarig huwelijksjubileum te vieren. 

Zij wonen aan Leeweg 23. 
 

Bloemengroet

Heel hartelijk bedankt voor het mooie boeket 

bloemen dat ik mocht ontvangen na het 

plotselinge overlijden van mijn schoonzoon. 
 

Mevr. Van Soeren

 



Hartelijk bedankt voor de aandacht en 

opnieuw bloemen van De Witte Kerk. Dat doet 

goed! 
 

Margot Beukema 

 
 

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken 

voor de schitterende bos bloemen!  

 

Anton en Janny Gorkink 

 

Tentoonstelling 

Van harte aanbevolen! 

 

Van 22 mei tot 25 juni exposeert de Iraanse 

kunstenaar, inmiddels inwoner in ons eigen 

dorp, Ehsan Bazaei. 

 

Present Bollenstreek  

Deze actie wil ik graag onder de aandacht 

brengen: Present Bollenstreek gaat weer van 

start met Zomerpakketten actie. Hoewel het 

nu nog ver weg lijkt, bereidt Present 

Bollenstreek zich alweer voor op de 

zomervakantie. Vanwege het grote succes 

van vorig jaar wil zij ook dit jaar weer 

Zomerpakketten mogelijk maken voor 

gezinnen of alleenstaanden die wel een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarom 

zijn zij nu op zoek naar mensen die zo’n 

pakket voor een ander gezin willen 

samenstellen. Helpt u mee? 

Wat kunt u doen? U kunt samen met anderen 

(bijv. uw gezin, familie, vrienden, kerkgenoten, 

collega’s of medesporters) een pakket op 

maat samenstellen en langsbrengen bij een 

door Present geselecteerd gezin. Hoe ziet een 

zomerpakket eruit? Present Bollenstreek geeft 

aan dat een pakket een waarde van minimaal 

€ 25,00 tot maximaal € 50,00 mag hebben. U 

kunt zelf aangeven hoeveel u hieraan met 

elkaar wilt besteden. De ontvangers van deze 

pakketten worden bij Present aangemeld door 

maatschappelijke organisaties. Zij kennen de 

families en weten precies wie er geholpen 

zouden zijn met een Zomerpakket. Doordat 

Present Bollenstreek hen ook vraagt naar 

hobby’s, leeftijden en interesses van de 

gezinsleden, kunt u echt een pakket op maat 

samenstellen. Denk aan buitenspeelgoed voor 

de kinderen, tijdschriften voor de ouders of 

alleenstaanden, bonnen voor zwembad of 

speeltuin, enz.. Daar zijn deze gezinnen echt 

superblij mee! Mensen die zich aanmelden 

worden 1-op-1 gekoppeld aan een 

ontvangend gezin of alleenstaande, indien 

mogelijk uit dezelfde woonplaats en met een 

enigszins gelijke gezinssamenstelling. Dat 

doen ze bewust, want het is natuurlijk het 

allermooist als er bij de eventuele 

overhandiging van het pakket even écht 

contact wordt gelegd. Want dat is de 

uiteindelijke doelstelling van Present. Om een  

brug te slaan tussen mensen die hulp kunnen  

geven en mensen die deze hulp ontvangen. 

Een Zomerpakket is een heel laagdrempelige 

manier om dat te kunnen bereiken. 

Iedereen kan meedoen met deze actie en een 

ander gezin blij maken met zo’n cadeau. Meer 

info en aanmelden via 



www.presentbollenstreek.nl (of direct: 

www.presentbollenstreek.nl/aanmelden-

zomerpakketten-actie). 

Aanmelden kan tot 12 juni. 
 

Bertine van der Vlist 
 

Het mysterie van de Witte Kerk 

Doe mee aan de Dag van de Witte Kerk op 

12 november 2022: 

laat zien wat er in ‘de kist’ zit. 
 

 

 

 
 

 

 
 

Tijdens de speurtocht in De Witte Kerk op  6 

en 7 mei jl. waren de deelnemers op zoek 

naar een mysterie. Aan het einde van de 

puzzeltocht kregen ze de oplossing te zien: 

‘Laat je niet kisten’, met de verwijzing naar de 

kist die al heel lang in de kerk staat. 

De kist staat op de verhoging onder de 

preekstoel. Bovenop de grafsteen van Andries 

van Bronckhorst en Anna van Woerden. 

Kasteel te Boekhorst was eigendom van het 

geslacht Van Woerden van Vliet, en later van 

Van Bronckhorst.  
 

Wat zit er in de kist? 

Niemand die het weet, want de sleutel is zoek. 

De kist is niet te tillen, dus we kunnen ook niet 

even schudden om te horen wat erin zit. Zijn 

het munten? Zijn het waardepapieren? Is het 

de sleutel van kasteel de Boekhorst? 
 

Raad de inhoud van de kist! 

Wat denken jullie dat er in de kist zit? Het zou 

van alles kunnen zijn. Een dode mus, een 

domineesgebed, praatjes, een aap die uit de 

mouw kwam, een verloren preek, een gebed 

zonder eind…  Laat je fantasie werken en 

beschouw de kist als de tas van Mary 

Poppins, er past van alles in.  
 

Wat mag je doen? 

Bedenk wat er in de kist kan zitten. Laat dat 

zien of horen. Schrijf een verhaal, gedicht of 

cabarettekst, maak een tekening, kijkdoos of 

ander kunstwerk; maak een podcast of een 

(TikTok/Youtube)filmpje, componeer een lied, 

sketch of minimusical. 
 

Dag van De Witte Kerk 

2 november 2022 laten we dit zien en horen. 

Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij de 

Stichting Vrienden van de Witte Kerk door 

middel van het invullen van het formulier, klik 

op de button in het menu ‘Aanmeldformulier’ 

wat zit er in de kist van De Witte Kerk. 

Je kunt ook de ‘kistfolder’ ophalen in De Witte 

Kerk op maandag en zaterdag van 10.00 tot 

12.00 uur. 
 

Iedereen mag meedoen, van jong tot oud!  

Stichting Vrienden van de Witte Kerk 

www.vriendenvandewittekerk.nl 

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 - uitgave elke 3 weken 
Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande 
aan het verschijnen, sturen naar 
nieuwsbrief@dewittekerk.nl  
 

De Witte Kerk – Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout 
 

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 – Breeland 70a, De Zilk - 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 
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