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Evenementen en activiteiten in en om het Witte Kerkje sedert april 2016
De normaliter in april plaats hebbende donateursmiddag werd verplaatst naar september i.v.m. de
actie Samenloop voor Hoop in het dorp.
4 mei herdenking: o.l.v. het 4 mei comité vond na de kranslegging bij de oorlogsgraven op de
begraafplaats een bijeenkomst in het kerkje plaats met toespraken en koorzang.
Op 11 juni deden leden van het bestuur en liefhebbers mee aan de RABO fietstocht om de
bankkosten voor de Stichting terug te verdienen. Een mooie tocht in prima stemming afgelegd.
Op 21 augustus stond alles klaar voor de Zondagsmarkt, maar…storm gooide roet in de mogelijkheid
iets voor de Stichting te verdienen. De marktorganisatie gelastte de markt af i.v.m.
verzekeringsproblemen bij stormwaarschuwing. Een juiste beslissing, maar ineens ging de wind
liggen!
4 september vond dan toch de donateursmiddag plaats, met een zeer vermakelijk optreden van de
toneelgroep OZOS met ‘Tsjechov in de polder’. Tijdens deze middag is ook de nieuwe
binnenverlichting en koorverlichting met spotlights voor ensembles in gebruik genomen, een
geschenk van de familie Limpers. Véél meer licht in de kerk met minder energieverbruik, een uiterst
duurzaam cadeau voor het kerkje. Gelukkig konden die dag een aantal artikelen voor de
zondagsmarkt toch nog verkocht worden.
Op 9 oktober klonken zigeunerklanken in het kerkje, dankzij het vurige muzikale optreden van Ogto
Gadje.
11 december was de datum van het optreden van het Zangkoor Wieringerwaard. Een muzikaal en
stemmig optreden in de kerstsfeer.
Daar bleef het niet bij, want de Muziekvereniging Wieringerwaard organiseerde op 23 december een
Muzikale Kerstwandeling, waarbij in het kerkje bij kaarslicht een ontroerend optreden plaatsvond
met zang en solisten. De kerk was vol met bezoekers, muzikanten en publiek.
Op 5 februari een bijzonder optreden van het a capella ensemble Fonte di Musica, met Philip
Waardijk, als dorpsgenoot en voortreffelijke zanger. Het optreden zorgde voor veel publiek in het
kerkje voor deze uiterst klassieke liederen!
Op verzoek is op 19 maart een optreden georganiseerd van de sympathieke Srdjan Kekanovic, die
zijn programma ‘Inburgeren’ bracht. Een actueel thema, dat helaas weinig publiek trok, het
verdiende meer.
Een tweede bezoek van bewoners van de Polderrésidence: geniet men van een optreden van
enthousiaste leden van het koor ‘Sweet Sixties’? Nou, zeker! Een geweldige ambiance, blije en lieve
gezichten bij deze vrolijke muziek.
Paulus Vis, fluitist, trad op 23 april op met zijn muziekcollega James Zwaag (piano) met het
programma ‘Het andere geluid van de blokfluit’. Oudere melodieën, maar ook veel eigen composities
van deze twee opgewekte musici. Ze troffen het niet met de belangstelling. Ondanks veel pr, helaas.

Het gebouw:
Het verfwerk van de trap is vakkundig bijgewerkt door de schilder. Het trappenhuis is weer keurig.

Uurwerkonderhoud: Na opzegging van het oude onderhoudscontract van de gemeente is het
onderhoud nu ondergebracht bij de firma Houkes in Schagen.
Voor het aanbod van de familie Limpers voor het aanlichten van de voorgevel was een
omgevingsvergunning nodig. Deze werd verleend, en toen kon de opdracht voor het aanbrengen van
de verlichting aan de firma Breet worden gegeven: schijnwerpers in de bestrating voor de kerk en
twee schijnwerpers schuin vóór de kerk, en één bovenop het voorportaal om het gebouw mooi in het
licht te zetten. Het heeft een hele tijd geduurd voordat alles naar wens was, maar nu is de kerk
prachtig aangelicht. Het oponthoud werd mede veroorzaakt doordat de Koreaanse reder van het
containerschip dat de onderdelen aan boord had failliet was verklaard en het schip de lading niet kon
lossen. Zo ondervond het kerkje de gevolgen van verre financiële problemen! Het officieel in gebruik
nemen van de buitenverlichting werd uitgesteld tot de familie Limpers weer aanwezig kon zijn.
De keukenboiler moest worden vernieuwd. Helaas voor zo’n uitgave geen subsidie van
Monumentenzorg.
Controle Monumentenwacht: de mannen kwamen in september. Een aantal punten zijn weer
opgemerkt. Deze zullen in het onderhoudsprogramma worden opgenomen.

Opbaringen/diensten:
Gedurende de periode van april 2016 tot april 2017 is er zes maal gebruik van het kerkje gemaakt
voor opbaring en/of uitvaart.
Er is één huwelijk gesloten binnen de kring van de Hervormde Gemeente op Evangelische Grondslag.

