
 

 

 

 

 

 
 

Kerkdiensten 

De kerkdiensten kunt u, via de website 

www.kerkdienstgemist.nl of via 

www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of 

terugluisteren/-kijken. 
 

Zondag 15 januari 2023 - 10.00 uur    

Ds. E. Mandemaker  

1ste collecte: Protestantse Kerk, ondersteuning 

gemeente 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst - Marianka 
 

Zondag 22 januari 2023 - 10.00 uur    

Ds. A. Moolenaar, Lisse 

1ste collecte: Diaconie telefoon/internet 

2de collecte: kerkdienst via ’kerkdienstgemist.nl’ 

Kindernevendienst - Brigitte 
 

Zondag 29 januari 2023 - 10.00 uur    

Ds. E. Mandemaker  

1ste collecte: PKN kinderen en jongeren 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst – Esther 
 

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. 
 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

Vanuit de pastorie 

Onze predikant was na 1 januari een weekje 

met vakantie! 

 

Vanuit de kerkenraad - Gelukkig Nieuwjaar 

Een open gemeenschap zijn en een teken dat 

richting wijst. Dat wens ik ons als Witte Kerk 

gemeente toe voor het nieuwe jaar 2023.  

We beginnen het jaar zonder 

nieuwjaarsreceptie omdat de angst voor 

corona nog niet helemaal weg is. Maar als we 

geen nieuwe Chinese varianten krijgen, zal 

het kerkzijn naar verwachting in de loop van 

dit jaar weer als vanouds worden. En als we 

onszelf dan weer hervonden hebben, moeten 

we kijken waarom we ook alweer kerk waren. 

Het jaarthema van de landelijke kerk ‘Aan 

tafel! - Van de Maaltijd van de Heer naar de 

tafel van verbinding’ kan ons daarbij helpen. 

We zijn niet alleen een kleine groep van 

vooral oudere mensen die zondag naar de 

preek komen luisteren, maar worden 

geïnspireerd door die preek ook een levende 

gemeenschap en vieren dat maandelijks aan 

de Tafel van de Heer. De tafel verbindt ons 

met elkaar, als lichaam van Christus, en met 

de wereld om ons heen, waar we bedoeld zijn 

als teken van de Liefde van God voor zijn 

schepping. Met die schepping gaat de 

mensheid nonchalant om, als in de dagen van 

2023 
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Noach. We steken met acht miljard mensen 

inmiddels zoveel vuurtjes, dat er van winter 

geen sprake meer lijkt. Het nieuwe jaar begon 

met de hoogste temperaturen ooit. De 

opwarming van de aarde zou ons moeten 

aanzetten om het wat rustiger aan te doen, 

maar zodra corona en de gevolgen van de 

oorlog in Oekraïne het mogelijk maken, gaan 

we gewoon weer op de oude voet door. Nooit 

werd er zoveel aan vuurwerk verknald als dit 

jaar, ook rond de Witte Kerk. Die heeft het 

brandgevaar echter niet voor niets overleefd. 

Te midden van de terrassen en de 

supermarkten wijst onze Witte Kerk ook in het 

nieuwe jaar naar het Koninkrijk der hemelen. 

Dat is niet in de hemel, maar komt van de 

hemel en omdat er liefde heerst, wordt er 

rekening gehouden met degenen die liefde 

tekort komen. Moeder aarde zelf en al die 

mensen die lijden omdat zij mishandeld wordt, 

die verhongeren door droogte, verdrinken 

door overstroming of verdreven worden door 

degenen die de wereld voor zichzelf willen 

veroveren. 
 

 
Daarom voor het nieuwe jaar twee strofen uit 

het Zonnelied, dat Franciscus van Assisi bad 

in 1225. Hij was een rijke jongeling, die door 

het oog van de naald was gekropen en daarna 

sober leefde als inwoner van het Koninkrijk 

der hemelen.  
 

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster,  

moeder aarde, die ons voedt en leidt, 

en allerlei vruchten voortbrengt, bonte 

bloemen en planten. 

Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille 

van uw liefde vergiffenis schenken, en ziekte 

en verdrukking dragen. 
 

(Zie ook gezang 400: 8,9 uit het Liedboek voor 

de Kerken) 
 

Namens de kerkenraad, 

Gerrit Goedhart, voorzitter 
 

Vanuit de Diaconie 

In de week voor de kerstdagen heeft de 

diaconie zeventig alleengaande ouderen 

kunnen verblijden met een kleine kerststol. 

Aan de kerststol was nog een klein kaartje 

bevestigd met het volgende gedichtje: 

In deze tijd van kaarsjes aan. 

Van samen zijn en stille nacht. 

Hoop ik dat je weet en voelt, 

dat er aan je wordt gedacht! 

Met een vriendelijke groet van ons allen. 

De reacties die we mochten ontvangen waren 

hartverwarmend. De kerststollen waren 

gebakken door leerlingen van de KTS. De 

KTS vond de actie zo leuk dat ze het geheel 

gesponsord hebben. Waarvoor onze hartelijke 

dank!! 



U kunt nog altijd geld overmaken voor onze 

‘kerststerrenactie’. Dit kunt u doen op rekening 

van de diaconie: NL 42 ABNA 0568 318 633 

t.n.v. diaconie van de Protestantse Gemeente 

van Noordwijkerhout en De Zilk o.v.v. 

Voedselbank. 



In memoriam Inga Schouten 

 

Op kerstavond is toch onverwachts overleden 

Inga Schouten. De laatste jaren van haar 

leven woonde zij in Munnekeweij. Zij bezocht 

daar trouw de weeksluitingen en nam deel 

aan gesprekskringen. Zij was zeer belezen en 

kende de mooiste gedichten. Die zaten diep in 

haar verankerd. Dankzij haar heb ik de poëzie 

van Ingeborg Bachman leren kennen.  

Mooie anekdote: een van de laatste 

gesprekskringbijeenkomsten in Munnekeweij 

las de geestelijk verzorger Trudy Joosse een 

gedichtje van Toon Hermans. Inga zei: ‘dat is 

geen poëzie, dat is rijmelarij.’        

Dinsdag 3 januari vond de uitvaart plaats om 

13.00 uur in de Witte Kerk.  

De dienst werd geleid door de Trudy Joosse. 
 

Vanuit het college van kerkrentmeesters 

Energiekosten 

Per 1 januari 2023 liep helaas het vaste 

contract bij onze gas- en energieleverancier 

af. Wij zullen daarom de komende tijd meer 

kwijt zijn om vooral, de kerk en aanbouw te 

verwarmen. Hoeveel dit gaat worden is ons 

niet geheel duidelijk. We hopen dat door het 

toegezegde energieplafond dit nog enigszins 

binnen de perken blijft. 

Tot onze blijde verbazing ontvingen we begin 

december het hele mooie bedrag van 

€ 3000,00 op de rekening van de kerk, met als 

mededeling: voor de energiekosten.  

Wij willen de gulle gever hier ontzettend voor 

danken! 

 

Online de dienst meebeleven of later terug 

zien 

Al weer heel wat jaren zenden we 

via Kerkdienstgemist.nl rechtstreek de 

kerkdiensten uit. Door corona is het aantal 

(terug) kijkers enorm gestegen. En ook nu de 

kerk weer gewoon open is blijven velen van u 

de dienst online meebeleven. 

Jan Passchier, de koster, en de leden van de 

presentatie- en beamergroep doen daarom 

erg hun best om het beeld en het geluid zo 

goed mogelijk weer te geven. Hartelijk dank 

hiervoor!!! 

Wij ontvingen van een trouwe kijker een 

financieel bedankje van € 100,00. Wij stellen 

dit enorm op prijs! 

  

Kerkbalans 2023 

 

Op 16 januari gaat Actie Kerkbalans van start. 

Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor 

de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie 

krijgen alle leden van onze gemeente een 

(digitale) brief met het verzoek voor een 

jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we 

ook in 2023 weer op u mogen rekenen! 

Samen voor onze kerk Kerk-zijn, kunnen we 

alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie 

Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier 

ruimhartig in.  

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven 

doen waar ze al eeuwenlang voor staat. 

 

Bertine van der Vlist 



Schrijfcafé in de Witte Kerk!  

 

Op woensdag 18 januari 2023 is er weer een 

schrijfcafé in de Witte Kerk!  

 

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft 

vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, 

het gaat er 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. 

Kom je een keertje mee 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. 

Stuur een e-mail: naar 

nelhogervorstvankampen@hotmail.com of bel 

naar 0252-373719. 

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’. 

 

Wat mij trof… 

Van Noordwijkerhout naar Noordwijk. 

Na 28 jaar met veel plezier in Noordwijkerhout 

te hebben gewoond zijn we in 2021 verhuist 

naar Noordwijk. De  verkoop van ons huis liep 

niet op rolletjes. De eerste drie maanden geen 

enkele reactie. Toen brak de eerste corona 

epidemie uit. We hebben toen de advertentie 

ingetrokken. Toen de epidemie was 

uitgeraasd hebben we de verkoop weer 

opgestart. Binnen 1 week, 7 gegadigden en 

hebben we het huis verkocht. 

Toen was het zoeken naar een appartement. 

In Noordwijkerhout konden wij op korte termijn 

niets vinden. Maar gelukkig vonden we een 

prima appartement in Noordwijk. Het was al 

door de vorige bewoners helemaal opgeknapt. 

We moesten wel een aantal weken 

overbruggen voordat we er in konden trekken. 

We hebben toen een aantal weken in een 

zomerhuisje gebivakkeerd. Het vroor dat het 

kraakte en er lag aardig wat sneeuw. Maar het 

huisje was goed geïsoleerd en de verwarming 

deed het uitstekend. 

We hebben heel veel spullen naar de 

kringloop moeten brengen. Met Markplaats 

waren wij niet zo gelukkig. 

Wat ons opviel in Noordwijk was dat de 

mensen zo terughoudend zijn. Ze groeten je 

wel en willen even praten, maar daar blijft het 

bij. We hebben de mensen van ons portiek 

uitgenodigd, maar we werden niet terug 

gevraagd. We hadden een hele leuke buurt in 

Noordwijkerhout en een grote kring kennissen 

opgebouwd met tennissen en golfen. We zijn 

niet meer zo jong en door ouderdoms-

gebreken gaan die sporten niet meer. Men 

zegt wel verhuizen is achterlaten of oude 

bomen moet men niet verplaatsen. 

Maar iets heel anders heeft ook zijn charme. 

Gelukkig bridgen we nog. De dagelijkse 

wandeling door bebost gebied is nu een 

wandeling op het strand wat ook erg leuk is. 

Wat ik maar zeggen wil, de ene mens is de 

ander niet, en de ene plaats is de ander niet. 

Alles heeft zijn tijd nodig. 

 

Ruud Komijn 

 

tel:0252-373719
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Bloemengroet 

Hier een berichtje uit de Zilk. 

Ik mocht op 01-01-2023 een mooi bouquet 

bloemen ontvangen van de Protestantse 

Gemeente en daar ben ik erg blij mee, ze 

staan prachtig. 

Ik werd gebeld en een meneer die zei dat hij 

een bos bloemen voor mij had uit de kerk. Het 

bleek de oud-burgemeester te zijn, dhr. 

Goedhart. Wie krijgt nu een burgemeester op 

bezoek? 

Ik bedank de gemeente heel hartelijk daar 

voor. 

 

Groeten uit de Zilk. 

B. Griekspoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Op 19 januari hopen 

dhr. en mevr. Bouwmeester-Noppe hun 

12,5-jarig huwelijksjubileum te vieren. 

Zij wonen Hoogstraat 72, Noordwijkerhout 
 



 

Op 19 januari hoopt de fam. Verdoes hun 

12,5-jarig huwelijksjubileum te vieren. 

Zij wonen Cicero 12, Noordwijkerhout. 

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 - Gerrit Goedhart, tel. 44936 

 

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 Protestantse Gemeente van 
Noordwijkerhout en De Zilk 
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