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21 NOVEMBER - 12 DECEMBER
Kerkdiensten

Voorbeden

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

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.

Zondag 27 november 2022 - 10.00 uur
Ds. E. Mandemaker - 1ste advent
1ste collecte: Kerk in Actie, werelddiaconaat
2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst - Marianka
Zondag 4 december 2022 - 10.00 uur
Ds. H. Pals, Noordwijk - 2de advent Voorbereiding HA
1ste collecte: diaconie, internet en telefoon
2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst - Marijke
Zondag 11 december 2022 - 10.00 uur
Ds. E. Mandemaker - 3de advent - Heilig
Avondmaal
1de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente
2de collecte: diaconie, voedselbank
Kindernevendienst - geen

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.

Vanuit de pastorie
Het formulier van de Maaltijd van de Heer.
Voor de gemeente komt tot het ontvangen van
brood en wijn, spreekt de predikant een lang
gebed uit. Dit gebed volgt een vast stramien
en zal, alhoewel in onze kerken geprobeerd
wordt regelmatig nieuwe woorden te vinden,
qua inhoud nauwelijks afwijken. Wat is de
kern van dit gebed?
Doop en avondmaal hebben een gezamenlijke
focus, een gezamenlijk uitgangspunt, Pasen.
Beide sacramenten verkondigen op hun eigen
wijze de opstanding en beide kennen dus ook
de weg van ‘door de diepte gaan’. Liturgisch
gesproken legt het tafelgebed de weg af van
‘doorgang door de diepte’ naar ‘opstanding’.
Beide horen namelijk bij elkaar. Goede Vrijdag
kan niet gevierd worden zonder Pasen en
andersom kan ook de opstanding niet los
gezien worden van de dood aan het kruis. Los
van elkaar zijn beide slechte theologie,
tezamen heilsgeschiedenis.
Omdat dit heil eigenlijk te groot is voor een
mens om te bevatten is het noodzakelijk om
regelmatig te gedenken. De ‘gedachtenis’
neemt dan ook in het formulier een belangrijke
plaats in. Door te gedenken wordt de belofte
zichtbaar en voelbaar in ons leven. Het is niet
alleen een oproep om te herinneren, maar
tevens om de heilsbetekenis te vieren.
Verleden, heden en toekomst zijn in de
heilsboodschap betrokken.

Het tafelgebed zoals wij dat in de kerk
gebruiken, kent allereerst de drieslag Vader,
Zoon en heilige Geest. Na de inleiding op het
avondmaal (sursum corda), begint het gebed
met de lofprijzing van de Vader (dignum et
iustum est), uitlopend op het heilig, heilig,
heilig (Sanctus), de dankzegging en zegen
van de Zoon (Benedictus) en de bede om de
heilige Geest.
Omdat het heil niet alleen geschied is, maar
ook nu en in de toekomst geschieden zal,
besluit het tafelgebed met de bede om de
komst van het Koninkrijk. Hierna wensen wij
elkaar de vrede van Christus.
Voorafgaande aan het delen van brood en
wijn, worden we nogmaals herinnerd aan de
tekenen van brood en wijn door de
zogenaamde inzettings- of instellingswoorden
(in de nacht… heeft hij het brood genomen
enz.). De predikant nodigt vervolgens de
mensen uit om brood en wijn te ontvangen
met de woorden “Komt, want alle dingen zijn
gereed”.

Toch is er wel zoiets gebeurd. Onze dominee
is weliswaar geen apostel, maar ze is wel
voorzitter van de classis Zuid-Holland Noord,
onze provincie van de Protestantse Kerk.

Volgende keer: manieren van delen van brood
en wijn.
Ds. Esmeralda Mandemaker

Vanuit de kerkenraad - Buren
We blijken buren te hebben, kerkelijke
gemeenten in de omliggende dorpen. Ergens
wisten we dat wel, maar we deden er verder
niets mee. Dat is het mooie van de
Bollenstreek, er ligt genoeg ruimte tussen de
dorpen om iedereen zijn eigen gang te laten
gaan. Er is ook niet zo iemand als de apostel
Paulus die voortdurend op reis was,
gemeenten bezocht en gemeenten waar hij
niet was brieven schreef over het geloof en
hoe de gelovigen zich moesten gedragen.
Tegenwoordig hebben we daar predikanten
voor. Maar die zijn herder van de eigen
gemeente, niet van andere gemeenten. U kunt
zich toch niet voorstellen dat Esmeralda
Mandemaker als een nieuwe Paulus brieven
zou schrijven aan de gemeenten van de
Bollenstreek?

Alle gemeenten in de Bollenstreek hebben
van de classis een brief gekregen met de
uitnodiging om te praten over een document
‘Samenwerking van kerken, noodzaak én
kans’. Dat gesprek vond op 8 november plaats
in Voorhout. Classispredikant Julia van Rijn,
ondersteuner van de gemeenten in de classis,
hield er een inleiding. De bedoeling is niet dat
alle kerkgemeenten in grote streekgemeenten
worden samengevoegd, zoals met de RoomKatholieke parochies is gedaan. De bedoeling
is dat we naar elkaar kijken, elkaar inspireren
en waar nuttig dingen samen doen. Niet om
extra lasten te leggen op de schouders die nu
al zoveel lasten dragen, maar om elkaar te
verlichten. Daarna vernamen we van elkaar
dat de gemeenten van Voorhout, Sassenheim
en Warmond voor het eerst een avond bij
elkaar waren geweest, dat de Rank uit Katwijk
en de Kaag een dominee delen, dat Hillegom
na een interne fusie naar buiten begint te

kijken, maar dat Lisse nog niet zo ver is, dat in
Katwijk Hervormd nog apart bestaat, maar de
gereformeerden met Rijnsburg en Valkenburg
samenwerken aan kerkvorming in de
nieuwbouwwijk op het oude vliegkamp
Valkenburg.
De achtergrond van de uitnodiging is duidelijk:
de meeste kerkelijke gemeenten krimpen
doordat er wel ouderen wegvallen, maar er
weinig jongeren bijkomen. De inkomsten, en
daarmee het draagvlak om eigen gebouwen
en predikantsplaatsen te onderhouden,
nemen ook af. Daarbij komt nog dat veel
predikanten de pensioengerechtigde leeftijd
naderen en er minder jonge predikanten zijn
om alle vacatures op te vullen. Aan het eind
van de avond zei dominee Van Rijn dat er
geen vervolgbijeenkomst komt en dat het nu
aan de gemeenten zelf is. Noordwijk en
Noordwijkerhout hebben nog niet veel en naar
buiten toe ondernomen, dus ik ben meteen op
11 november kennis gaan maken met Corrie
van Hoek, de voorzitter van de kerkenraad
van Noordwijk. We zien beiden geen acute
problemen, maar we gaan onze kerkenraden
wel voorstellen om te kijken of we elkaar
misschien kunnen versterken.
Namens de kerkenraad,
Gerrit Goedhart, voorzitter

Vanuit de Diaconie – voedselbank

Binnenkort kunt u achter in de kerk een krat of
doos zien staan. In deze tijden van stille
armoede willen we als kerk ook een steentje
bijdragen. We hebben overleg gehad met de
voedselbank. Het idee is om producten in te
zamelen die de voedselbank Noordwijkerhout
goed zou kunnen gebruiken. Dit is natuurlijk
geheel op vrijwillige basis. De producten waar
de voedselbank behoefte aan heeft zijn:

groente in blik/pot, soep, pasta, pastasaus,
olie, olijfolie, vis/vlees in blik, wasmiddel, jam,
pindakaas, toiletpapier.
Eventueel cadeaubonnen van AH, Dirk,
bakker, slager, kaasboer en speelgoedwinkel.
Wij zorgen er voor dat de spullen bij de
voedselbank worden gebracht. Mogen we op
u steun rekenen?

Heer, herinner U de namen…

Op zondag 20 november jl. gedachten wij de
namen van hen die ons het afgelopen jaar in
onze gemeente ontvallen zijn. Nu hun namen
in de dienst geklonken hebben, willen wij hen
op deze plek noemen:
Dhr. J. Moerman in de leeftijd van 78 jaar.
Dhr. J.W. van Egmond in de leeftijd van
90 jaar.
Dhr. J. Beukema in de leeftijd van 81 jaar.
Dhr. R.P. Mijs in de leeftijd van 87 jaar.
Mw. M. van der Tang-van Dijk in de leeftijd
van 95 jaar.
Dhr. J. Wassenaar in de leeftijd van 89 jaar.
Mw. J.P Hartsuiker-Witte in de leeftijd van
81 jaar.
Mw. C. Veninga-ter Veen-van den Berg in de
leeftijd van 89 jaar
Als uw genade, Heer, ’t gedoogt
Laat dan mijn ziel, in U verhoogd
Voor eeuwig zijn geborgen.
Het lichaam, in der aarde schoot
Geborgen zonder pijn en nood
Verwacht de jongste morgen.

Dat dan uw stem mij wekken moog’,
Dat ik U zie met eigen oog
Gezeten op uw glorietroon
In heerlijkheid, o Vaders Zoon
Heer Jezus Christus, hoor me altijd,
verhoor me altijd
dat ik U prijs in eeuwigheid!
(Liedboek voor de Kerken, Gezang 268 - 3)

het verkeerde keelgat en kort daarop zegt hij
in een TV-interview: “Als iemand zo arm is dat
hij vandaag in deze rijke tijd zichzelf en zijn
kinderen amper in leven kan houden, dan mag
hij van onze lieve Heer een broodje
wegpakken”.

Wat mij trof…
Met een kring die geleid wordt door
Esmeralda lezen we de laatste maanden het
boek Moderne profeten (uitgegeven in 2021
bij Brandaan in Amersfoort) van de schrijver
Kees van Ekris. We lezen de teksten thuis al
ter voorbereiding en luisteren op de
kringavond samen naar de bijbehorende
podcast bij het boek en staan stil bij bepaalde
fragmenten. Bekende namen komen natuurlijk
voorbij, zoals Martin Luther King, Desmond
Tutu en Dietrich Bonhoeffer. Maar ook namen
die we niet kenden en die ons soms ook
enigszins verbazen. Maar daarover straks
meer.
In de inleiding op het boek zegt Ekris dat
profeten gewone mensen zijn, mensen zoals
jij en ik. Mensen dus met hun angsten, sores
en zwakheden, maar ook met iets bijzonders:
er waait namelijk een profetische traditie door
hen heen. Ze zijn op de een of andere wijze
geïnspireerd geraakt door schrijvers, door
personen uit hun jeugd, door ervaringen die
ze opdeden of onrecht waar ze mee in
aanraking kwamen, en niet te vergeten door
Bijbelverhalen.
Verrassend was het om in dit boek onder de
moderne profeten ook de voormalige bisschop
van Breda, Martinus (Tiny) Muskens aan te
treffen: we hebben dus een Nederlandse
moderne profeet! De meesten van ons kennen
hem waarschijnlijk nog door zijn uitspraak
gedaan na de troonrede van 1997. Hierin
werd gezegd dat het zo goed gaat in
welvarend Nederland en dat iedereen die dat
wil, daar ook van kan profiteren. Kortom, als je
er niet in meedeelt is dat jouw eigen schuld.
Die zelfgenoegzaamheid schiet Muskens in

Muskens was een erudiete man, had
gestudeerd in Nederland en in Rome en was
gepromoveerd. Hij heeft gewerkt in Indonesië,
in het Vaticaan in Rome en ten slotte als
bisschop in Nederland. Mijn beeld van hem
was dat hij zo gewoon was en goed kon
provoceren. Ja inderdaad zo weet ik nu, hij
was ook gewoon gebleven, omdat hij van
kerkvader Ambrosius uit de vierde eeuw
geleerd had om in contact te blijven met de
gewone mens en om je eigenheid te bewaren,
zeker ook tegenover de machthebbers.
Tegenover politieke leiders, zoals premier
Wim Kok, nam hij dan ook geen blad voor de
mond. Hij zocht mensen op en toonde
bijvoorbeeld medeleven en solidariteit met
hongerstakende illegalen in een Haagse kerk.
Een paar van zijn uitspraken die mij bijzonder
getroffen hebben, geef ik hier weer. “Bezit zit
niet in spullen. Het zit in de innerlijke rijkdom
die je opgedaan hebt in de ontmoeting met
mensen, in de ervaringen met God.” “In mijn
persoonlijke devotie leg ik nadruk op die
Geest, die eindeloos bezig blijft mensen te
stimuleren om de chaos in de wereld tegen te
gaan en vrede en rechtvaardigheid te
brengen”. (Het laatste citaat komt uit het
indrukwekkende boekje Opmaat tot
eeuwigheid. Beschouwingen van Martinus
Muskens, Valkhof Pers Nijmegen 2007, pp.
85-86.) Heel terecht dus dat deze man onder
de moderne profeten geschaard wordt.
Siebren Miedema

Doe mee aan de Schoenendoosactie!

Dag van de Witte Kerk - de ontknoping…
Op 12 november om 11.00 uur stonden de
deuren weer open van de Witte Kerk en kon
iedereen weer proeven van de historie van
deze bijzondere kerk met al z'n geheimen. Als
de muren konden praten...
Via enkele ‘attracties’ kon men hier even van
proeven, inleven en luisteren, een podkast
met een legendarisch verhaal ‘De koster, de
schurk en de sleutel’, op feiten gebaseerd
maar of het waar is???? Lees het hele verhaal
op www.vriendenvandewittekerk.nl in het
verslag van deze dag met alle uitleg over de
ontknoping van de kist maar ook van een

Wat kan jij doen voor een kind in armoede?
Meer dan je denkt!
Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover
een simpele schoenendoos om tot een
kostbaar geschenk.
Dat rode autootje, een setje kleurpotloden of
mooie schriften… ze betekenen zóveel voor
een kind in Afrika, Oost-Europa of in een
vluchtelingenkamp. Zomaar speelgoed krijgen
of nieuwe tandpasta, is er anders echt niet bij.
Misschien is jouw schoenendoos wel het
eerste cadeau dat dit kind ontvangt. Jij geeft
echt een schat.
In de landen waar het mag, worden ook
boekjes met Bijbelverhalen uitgedeeld.
In de actiefolder leest u meer over de
Schoenendoosactie: hoe het werkt en wat er
in de doos mag.
Bel met Ria van Eeden (0252-376160) en je
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 25 november op De Brink tussen 19.00
en 19.30 uur.
Doe mee met de Schoenendoosactie! Geef
een cadeau van onschatbare waarde.

andere kist die wel open kan, onze geldkist.
Ook dit jaar zijn we erin geslaagd om weer
een fors bedrag over te hevelen naar de Witte
Kerk. Het is geoormerkt in die zin dat het
bestemd is voor het onderhoud van dit
schitterende bouwwerk met zijn rijke
geschiedenis.
De activiteiten van dit jaar (en alle vorige
jaren) staan uitgebreid vermeld op onze site.
Over belangstelling mogen we absoluut niet
klagen. Zo waren de meezingavonden een
groot succes, maar ook ‘Ga uit je pan’ trok
weer veel deelnemers en publiek. En vergeet
niet de schrijfochtenden onder leiding van Nel
Hogervorst.
En dan wil ik hierbij ook onze Vrienden
noemen. Een groep betrokken Vrienden die
jaarlijks 100 euro overmaken en daarmee een
degelijk financieel fundament vormen onder
onze Stichting. Daarnaast ook onze donateurs
die ook een aardige duit in het zakje doen.
De opbrengst van onze activiteiten, gevoegd
bij de bijdragen van onze Vrienden en
donateurs maakt het weer mogelijk een

cheque te overhandigen van 3000 euro.

We gaan ervan uit dat u daar heel verstandige
dingen mee doet om dit mooie gebouw in
goede staat te behouden.
Lees alles op www.vriendenvandewittekerk.nl

Open Kerk
De ‘OPEN KERK´ opende de kerk:
Hier is een stoel voor wie moe is
Hier is hoop voor wie verdwaald is
Hier is geloof voor wie twijfelt
Hier ben je thuis
Hier word je verwacht
Want…
Zo dikwijls heeft God naar jou gezocht
Zo dikwijls heeft Hij op jou gewacht
Uren, dagen, maanden, jaren misschien?
Sta even stil,
bewonder de schoonheid van deze kerk.
Adem het verleden van dit huis,
je eigen nieuwe begin.
Sluit je ogen, word even stil.
Loop ook hier jezelf niet voorbij.
En als je straks verder trekt.
Weet je dan gedragen door Gods zegen.
Het was een goede gewoonte om in het
zomerseizoen de kerk op twee ochtenden in

de week ‘open’ te stellen voor iedereen;
mensen die een rustpuntje zochten, een
kaarsje op wilden steken, belangstellende
toeristen. En toen kwam de coronatijd…
Afgelopen jaar hebben wij op de maandag- en
zaterdagochtend die gewoonte weer
opgepakt. Met een fijne groep gastvrouwen en
-heren konden wij de mensen begroeten, een
praatje houden, informatie geven en een kopje
koffie aanbieden.
We begonnen het seizoen met een lunch om
elkaar wat beter te leren en kennen en zo
hebben wij het seizoen ook afgesloten.
Samen in een ontspannen sfeer wat eten met
elkaar nodigt ook uit om ervaringen uit te
wisselen. Er bleek heel wat te delen en er was
ook wel kritiek. Zo bleek het ‘stiltehoekje’ niet
echt een aantrekkelijk rustpunt te zijn, maar al
pratende met elkaar kwamen ook de
mogelijkheden om dat beter te maken en die
wij nu als ‘open kerkgroep’ ook proberen op te
lossen.
Samen ‘aan tafel’, een mooie, gezellige en
ook een zinvolle afsluiting van het seizoen

Lezing van Heleen Pasma
“Aan de hand van Mozes, in navolging van
Jezus, in het spoor van Israël ... “
De werkgroep Kerk & Israël Katwijk-Leiden
nodigt u van harte uit voor een lezing van
Heleen Pasma op 23 november om 20.00 uur
in Rijnsburg.
“Aan de hand van Mozes, in navolging van
Jezus, in het spoor van Israël ... “
Wat levert het eigenlijk op, al dat gepraat over
het jodendom in de kerk?
Wat koop je ervoor, wanneer je je verdiept in

de Joodse achtergrond van het Nieuwe
Testament? Val je dan niet van je geloof af?
Of wordt jouw band met God juist sterker?
Wat betekent de intentie om mens te zijn
zoals in de schepping is bedoeld, te leven met
Gods leefregels zoals die op de Sinaï aan
Israël gegeven zijn, in navolging van Jezus?

Over wat het gesprek tussen kerk en Israël,
tussen Jodendom en Christendom, kan
betekenen vertelt Heleen Pasma in een
persoonlijk verhaal, vanuit haar eigen
ervaringen in een langdurig werken als
vrijwilliger in kerk en synagoge. Het had en
heeft invloed op haar manier van Bijbellezen,
op de eredienst, catechese en pastoraat.
Maar vooral betekent het een geweldige
vreugde en inspiratie voor alledag!
Heleen Pasma woont sinds 2020
in Leiderdorp, is vanaf 1986 betrokken bij Kerk
& Israël en woonde voor die tijd bijna 50 jaar
in Middelburg. In 1997 kreeg zij preekbevoegdheid voor Zeeland in de Gereformeerde
kerken, nu PKN. Ook schrijft zij boeken
waaronder het vorig jaar verschenen ‘Het
mysterie van Jacob Minor’.
Datum: woensdag 23 november 2022.
Aanvang: 20.00 uur.
Plaats: Kerkelijk centrum de Voorhof,
Vliet N.Z. 36 2231GN Rijnsburg
Informatie en opgave bij: hmlodder@zonnet.nl

Kerstconcert in de Witte Kerk
op 18 december 2022 met The Midwinters
De Stichting Vrienden van de Witte Kerk sluit
2022 met een muzikaal evenement af. En wat
is er in december in aanloop naar de kerst

mooier dan een kerstconcert? Onnodig te
zeggen dat de Witte Kerk zich daar in die
donkere dagen prachtig voor leent.
Op zondag 18 december komt een
gezelschap van zeven aan het conservatorium
geschoolde solisten en musici, The
Midwinters, naar Noordwijkerhout om u een
prachtige avond te bezorgen.
The Midwinters bestaan uit vier solisten (van
sopraan tot tenor) die worden begeleid door
een pianiste, violist en een harpiste. Dit
gezelschap brengt al ruim tien jaar met veel
succes een kerstprogramma in de
Remonstrantse Kerk in Nieuwkoop. Dit kwam
de Vrienden ter ore, en het leek ze een
prachtige invulling van een muzikale avond in
de Witte Kerk. The Midwinters brengen
bekend en wat minder bekend repertoire. Van
Morgen van Richard Strauss tot Let it snow.
Kortom, een heel gevarieerde muzikale avond
in een sfeervolle ambiance.

Esther Floor is voor de Vrienden geen
onbekende. Al eerder trad zij samen met
pianiste Elisabeth Ford op in de Witte Kerk
met het intieme ‘Songs from the Isles’. Later
bracht Esther samen met de solisten Esther
Adelaar en Isabella Scholte, en wederom
begeleid door Elisabeth het Bloemenconcert
ten gehore. En nu wordt dit viertal aangevuld
met de tenor Thomas de Bruijn, de harpiste

Brenda Dor-Groot en de violist Sietse van
Gorkum. We zijn benieuwd met hoeveel
musici Esther de volgende keer komt!
De toegangsprijs bedraagt € 20,00, dit is
inclusief een pauzedrankje. Reserveren kan
doormiddel van het sturen van een mailtje
aan: info@vriendenvandewittekerk.nl. U
ontvangt dan een bevestiging. Wees er snel
bij, want het aantal plaatsen is beperkt!
Kerstconcert met The Midwinters.
Organisatie: Vrienden van de Witte Kerk.
Datum: 18 december.
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Locatie: de Witte Kerk in
Noordwijkerhout, Dorpsringweg 7.
Kaartjes: € 20.00, inclusief pauzedrankje.
Bestellen via info@vriendenvandewittekerk.nl
Website: www.vriendenvandewittekerk.nl

Dhr. en mevr. Van der Sleet, van Wijckersloothplein 1, 2341 BB Oegstgeest, hopen op
8 december hun 67-jarig huwelijk te vieren.

Bloemengroet
Mevr. Van Soeren is dankbaar voor alle
medeleven, kaarten en bloemen die zij mocht
ontvangen vanuit onze gemeente bij het
overlijden van haar dochter Jacqueline.


Lieve mensen,
Bedankt voor de bloemen die ik voor mijn
verjaardag mocht ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Guusta Timmers


Mevr. Verwater (Munnekeweij) bedankt de
Witte Kerk hartelijk voor de mooie
amaryllissen voor haar 93ste verjaardag.
Dhr. T.P.M. Langmuur, Zwaluwlaan 20, hoopt
op 1 december zijn 80ste verjaardag te vieren.


Dhr. P.C. van der Sleet, van Wijckersloothplein 1, 2341 BB Oegstgeest, hoopt op
9 december zijn 91ste verjaardag te vieren.
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


Hierbij willen wij bedanken voor de mooie bos
bloemen die wij mochten ontvangen ter
gelegenheid van ons 62-jarig huwelijk.
Vriendelijke groet,
Klaas en Klazien Wassenaar
Diaconie - diakenen@dewittekerk.nl
NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de Prot.
Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

Voorzitter - Gerrit Goedhart, tel. 44936

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 Protestantse 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

