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NIEUWSBRIEF
18 JULI - 8 AUGUSTUS
Kerkdiensten
De kerkdiensten kunt u, via de website
www.kerkdienstgemist.nl of via
www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of
terugluisteren/-kijken.
Zondag 24 juli - 10.00 uur
Ds. R. De Reus, Warmond
1ste collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente
2de collecte: diaconie
Kindernevendienst - Marianka
Zondag 31 juli 2022 - 10.00 uur
Ds. J. Leeffers, Munstergeleen
1ste collecte: diaconie
2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst - Esther
Zondag 7 augustus 2022 - 10.00 uur
Ds. A. Moolenaar, Lisse
1ste collecte: pastoraal/bezoekwerk eigen
gemeente
2de collecte: diaconie
Kindernevendienst - 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 aan ons doorgeven.
Dit mag u doen bij
Detta Miedema, tel. 06-14 28 24 53

Uit de Pastorie
Samen met alle heiligen…
Efeziërs 3:18-19
Alleen samen zijn we binnen de kerk in staat
om de wijsheid van God in al haar
schakeringen bekend te maken aan alle
machten en krachten die er in het heelal
bestaan. De brief aan de Efeziërs zet ons in
een ruimte die ons doet duizelen.
Paulus is gegrepen door de liefde van
Christus. Die drijft hem. “Wij zijn”, zo zegt hij,
“tot het inzicht gekomen dat één voor allen is
gestorven.” Dus zijn zij allen gestorven om
niet langer voor zichzelf te leven, maar voor
hem die voor de levenden is gestorven en
opgewekt.
Van die liefde kun je niet groot genoeg
denken. Dat ook de heidenen door Jezus
Christus delen in de erfenis, dat zij deel
uitmaken van hetzelfde lichaam en delen in
dezelfde belofte, maakt hem als jood duidelijk
dat je alle vertrouwde grenzen achter je moet
laten, als je de ondoorgrondelijke wijsheid van
God enigszins wilt begrijpen.
Maar dan nog schiet zijn eigen
voorstellingsvermogen tekort. We hebben
elkaar nodig. Alleen samen zullen we in staat
zijn om de liefde van Christus in al zijn
dimensies te leren kennen.
De lengte van Gods liefde plaatst ons in de
gemeenschap van gelovigen van alle tijden.
De bijbel brengt ons via de kring van de
discipelen bij het joodse volk. Zij zijn de eerste

getuigen van Gods liefde en trouw. Via de
apostelen staan we in de kring van de kerk.
Door de eeuwen heen hebben christenen met
vallen en opstaan zelf geleefd van de liefde
van God in Christus. Hun getuigenis werkt
door in ons. Wij geven zelf in ons geloof en
onze manier van leven, aan een volgende
generatie, door wat wij hebben begrepen van
die liefde van God.
De breedte van Gods liefde doet ons
ontdekken dat wij niet de enigen zijn die nu
geloven. Dat er naast ons en naast onze
gemeente veel andere gelovigen zijn. En dat
er vele tradities naast elkaar bestaan in het
christendom. Als wij werkelijk leren luisteren
naar elkaar komen we vele facetten tegen van
de ondoorgrondelijke rijkdom van de wijsheid
van God.
De hoogte van Gods wijsheid confronteert ons
met ons beperkt bevattingsvermogen. “Mijn
plannen zijn niet jullie plannen en mijn wegen
zijn niet jullie wegen -spreekt de Heer. Want
zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo
ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven en
mijn plannen jullie plannen.”

We hebben elkaar nodig binnen de kerk.
Alleen samen kunnen we Gods wijsheid peilen
en in al zijn schakeringen bekend maken aan
anderen. Alleen samen kunnen we zelf de
lengte en breedte, hoogte en diepte bevatten
en de liefde van Christus kennen, die alle
kennis te boven gaat. Alleen samen kunnen
we uiteindelijk “volstromen met Gods
volkomenheid”.
Ds. Esmeralda Mandemaker

Afwezig
Van 23 juli tot 18 augustus hopen wij als gezin
vakantie te vieren. Voor dringende zaken kunt
u zich wenden tot de scriba of uw
wijkouderling. Vanaf hier wens ik iedereen die
in de gelegenheid is om vakantie te vieren een
goede tijd toe, waarin tijd is voor rust en tijd
voor elkaar. En allen tevens een behouden
terugkomst.
Ds. Esmeralda Mandemaker

Bevestiging en herbevestiging
Op 4 september 2022 wordt bevestigd Trudy
Joosse, als geestelijk verzorger met een
bijzondere opdracht. Zij is werkzaam in de
Munnekeweij.
Herbevestigd worden: Rindert Venema en
Bertine van der Vlist, beiden als ouderlingkerkrentmeesters;
Lida Klinkenberg en Annelies Venema, beiden
als diaken;
Gerrit Goedhart, als diaken met een
bijzondere opdracht en als voorzitter van de
Kerkenraad.

In memoriam Ruud Mijs
Op 3 juli jl. overleed Rudolf Pieter Mijs in de
leeftijd van 87 jaar. Ruud werd geboren in
Alphen aan den Rijn als oudste zoon in een
gezin dat vier kinderen zou gaan tellen. Toen
zijn moeder op 42-jarige leeftijd vanwege een
hersenbloeding ernstig verlamd raakte, moest
Ruud uit militaire dienst om in de zaak bij zijn
vader te gaan werken en zo het gezin te
helpen onderhouden. Later nam hij de
drukkerij van zijn vader over. Met zijn eerste
vrouw, Nellie, kreeg Ruud drie kinderen Peter,

Eva en Liesbeth. Later leerde hij Marga
kennen die in de zaak kwam werken. Zij
werden verliefd en in 1997 trouwden zij. Zij
gingen wonen in Noordwijkerhout, waar zij
nog vele gelukkige jaren beleefden. Twee jaar
geleden moest hij onverwachts afscheid
nemen van Marga. Het deed hem verdriet,
maar het gaf hem troost om te weten dat zij nu
veilig bij God mocht wonen.
Ruud was een warme, wijze, erudiete man,
die bescheiden kon zijn en geen loze woorden
sprak. Hij had de gave om verbindend te
kunnen spreken en mensen bij elkaar te
brengen. Een man met humor en creatieve
plannen. Iemand met wie je goed kon praten
en bij wie het gezellig toeven was. Een gelovig
mens ook met een rotsvast vertrouwen in een
hemels leven na de dood. Hij kende de
liederen uit zijn jeugd en zong ze tot op het
laatst, ook toen een gesprek al niet meer
mogelijk was.
Op zaterdag 9 juli namen wij afscheid van
hem in de Witte Kerk. Wij gedachten zijn leven
en sterven in het licht van Gods eeuwigheid.
Wij bidden allen die verdriet hebben om zijn
heengaan Gods zegen en nabijheid toe in
deze tijd van afscheid nemen en loslaten.

Wat mij trof…
Het is vakantietijd. Volgens het woordenboek
betekent dat rusttijd, vrijaf van school en werk,
verlof, opschorting van werkzaamheden. Kern
is dus het vrij zijn van iets. Ooit kreeg ik van
een geliefde vriendin een kaars gemaakt door
de broeders van de Sint Adelbertabdij in
Egmond-Binnen, en daar staat op Deo
Vacare. Dat betekent vrij zijn voor God. Zo af

en toe steek ik die aan, als ik me zorgen maak
over iets of iemand. Dan probeer ik mij op
God te richten, want ik weet en geloof dat Hij
al voortdurend op mij gericht is. Vrij te worden
voor Hem, en me bevrijding van zorg en vrees
toe te eigenen, die met open handen te
ontvangen. Dan vloeit vaak de kramp weg.
Opvallend, dat verschil tussen vrij zijn van en
vrij zijn voor. Vrij zijn van is een onderbreking
van de dagelijkse dingen, misschien ook de
dagelijkse gewoonten, het vaste ritme of zelfs
de sleur. Maar dat vrij zijn voor God geldt voor
de monniken hun hele leven, is dagdagelijks.
Daarbij bidden ze het ononderbroken gebed,
dat wil zeggen onder het kaarsen maken, het
verzorgen en melken van de koeien, tijdens
de gesprekken met retraitegangers staan ze
steeds open naar God. Ze hebben een soort
hotline naar boven.
Vrij zijn van… Ja, wat is dat dan? Is dat uren
in de rij staan op Schiphol, omdat nu na de
coronaperiode we eindelijk weer weg mogen?
Ik hoorde dat sommige mensen daarom in
een half jaar tijd wel zes keer zijn gaan
vliegen. Cabaretier Youp van ’t Hek
verbaasde zich in zijn column in de NRC
afgelopen zaterdag 9 juli over de grote
hoeveelheid achtergebleven rolstoelen op
Schiphol. Maar hij verzuchtte ook dat wij
Nederlanders graag en veel voordringen. En
hoe bevrijdend is dat in lange files naar het
zonnige zuiden rijden? “Ik moet er echt even
uit, heb het zeer verdiend.” En wat te denken
van de velen die helemaal niet op vakantie
gaan, omdat het vakantiegeld hard nodig is
om de hogere energierekening en de
duurdere boodschappen maar te kunnen
betalen?
Ik las een artikel in diezelfde NRC van
Machteld van Gelder met als kop: Liever een
permanent vakantiegevoel. Zij interviewde
vijftig mensen en leerde hoe er gratis geluk te
ervaren is, gewoon thuis. Ze schrijft: “Hoe leuk
sommige vakantiemomenten ook zijn,
thuiskomen in het eigen stille, koele huis is
heerlijk. Is dan het onbewuste doel van
vakantie om tot het inzicht te komen dat het

thuis het allerfijnst is? (…) Doordat ik zoveel
mensen geld en tijd zie uitgeven aan wat ik
soms niet anders kan zien dan het stukslaan
van de tijd, ben ik gaan twijfelen aan wat
eigenlijk de ziel is van vakantiereizen. (…) Om
een voorspelbaar leven te doorbreken hoef je
ook niet op vakantie. Sterker nog, je kunt
beter je vakantiegeld en -tijd besteden aan het
investeren in feestelijke veranderingen van je
huis, hobby’s of werk. Van die verbeteringen
zul je namelijk alle nog volgende weken van
het jaar plezier beleven.”
Hoe het ook zij: ik wens u en jou toe dat jullie
herschapen (ge-re-creëerd) en gezond weer
thuis komen.

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.

Afsluiting kindernevendienst-seizoen
Een gezellige en lekkere afsluiting van het
kindernevendienstseizoen! Eerst lekkere
dingen maken en vervolgens picknicken in de
kerktuin.

Siebren Miedema

Zinwandeling
op 23 juli en op 6 en 20 augustus. Altijd
welkom om mee te doen!

Twee keer per maand wordt er op zaterdag
een ZINwandeling georganiseerd.
We verzamelen bij de Witte Kerk in
Noordwijkerhout, om 10.30 uur.
De wandeling 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- en
daarna wisselen we al lopend uit. De
wandeling sluiten we gezamenlijk af, daarna
kun je een kop koffie of thee krijgen, wanneer
je dat wilt.

Kindernevendienst
In vakantie zal er op de zondagen 7 en 14
augustus 2022 geen kindernevendienst zijn.
Maar per 10 juli 2022 is er in de kerk een
speciaal hoekje ingericht voor de kleinste
kinderen. Er is geen oppas meer en om

ouders toch de gelegenheid te geven de
dienst bij te wonen en als er toeristen met
kinderen komen, kunnen ook zij in de kerk
samen met hun kinderen de dienst
meemaken.
Dat brengt zeker wat reuring met zich mee,
maar dat mag geen reden zijn om deze
gelegenheid niet te bieden.
Dhr. S. Bouwmeester, Hoogstraat 72,
hoopt op 18 juli zijn 80ste verjaardag te vieren.

Mevr. K.C.H. Wassenaar-Hoogenraad,
Groenewege 53, hoopt op 6 augustus haar
85ste verjaardag te vieren.

Bloemengroet
Hartelijk dank voor de verjaardagskaarten en
de felicitatiekaarten en het prachtige boeket
vanwege ons 55-jarig huwelijk.
Korrie en Henk de Kleer



Jubileum

Ter informatie

Dhr. en mevr. Leijerweert-Vlieland,
Spechtstraat 5, hopen op 25 juli hun 55-jarig
huwelijk te vieren.

Let op!
Zaterdag 16, 23 en 30 juli van 10.00 -13.00
uur ook te koop of inruil in de Witte kerk.
Zing mee met Guus Westdorp in de Witte
Kerk op 16 of 17 september a.s.
Voor de liefhebbers die graag uit volle borst
meezingen… er zijn nog kaartjes te koop.
Neem z.s.m. contact met ons op via
info@vriendenvandewittekerk.nl

Dhr. en mevr. v.d. Niet-van Duijvenbode,
Duindoornstraat 34, hopen op 8 augustus hun
55-jarig huwelijk te vieren.

Heb je nog een kaartje in de la liggen voor het
geannuleerde meezingconcert in de Witte
Kerk op 20 maart 2020? Ruil dit nu om voor
dit inhaalconcert.

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

Diaconie - diakenen@dewittekerk.nl
NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

Voorzitter - Rindert Venema, tel. 370288

Koster / verhuur
Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91
koster@dewittekerk.nl

Scriba - Ans Korver – Breeland 70a, De Zilk - tel. 520631
scriba@dewittekerk.nl

Beheerder begraafplaats - Bas van der Tang
tel. 375180 - begraafplaats@dewittekerk.nl

Ouderlingen - ouderlingen@dewittekerk.nl

Ledenadministratie - Bertine van der Vlist
tel. 377659 - kerkelijkbureau@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

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

