
 

Jaarverslag: evenementen en activiteiten in en om het Witte Kerkje van  juni 

2017 tot juli 2018. 

-10 juni 2017 :  Fietstocht RABO : Leden van het bestuur en liefhebbers reden ook dit jaar weer mee 

om de kas van het Kerkje te versterken. Er is 50 km gereden onder goede weersomstandigheden. 

-20 augustus 2017 : Jaarmarkt Wieringerwaard:  Goede opbrengst dankzij de verkoop van 

bloembollen, bijzondere geraniums , vlaggen, boeken, foto’s  en huisgemaakte chutney.  We hebben 

een goed team in ons stalletje!  Er zijn wel steeds minder stalletjes…… 

--22 oktober 2017 : Optreden van Roon Staal. Roon had zelf de kerk gehuurd.  Fijne muziek en goed 

pianospel, matig bezocht.  

--17 september 2017 : Donateursmiddag:  Het was een gezellig middag met als hoogtepunt de 

eenakter Knechten. Het gebak, de hapjes en drankjes vielen erg in de smaak bij de bezoekers.  

Donatie van Willem Mulder na  beëindiging van zijn functie bij kerk in Den Helder. 

-6 december 2017 : Polderrésidence: Jennifer Hofmeijer organiseerde een gezellige middag voor 

bewoners met muziek en dans. 

-24 december  2017: de Kerstnachtdienst van Pniël 

-28 januari 2018: Het optreden van Philip Waardijk met a capella ensemble Fonte di Musica was een 

groot succes!!! 

- 8 februari 2018: Gezellige middag voor bewoners van de Polderrésidence.  Heerlijke nostalgische 

muziek van het  koor 10+ uit Nieuwe Niedorp, een geanimeerd geheel.  Jennifer Hofmeijer is blij met 

het  kerkje als adres voor een ‘uitje’ voor haar bewoners.  

-24 februari  : Optreden van het koor ‘Onder Zeil’ was uitstekend. Helaas veel te weinig publiek . Het 

koor zong zeer geïnspireerd, met aardige solisten, onder leiding van een uitbundige dirigente. 

- juni 2018 Rabo clubkasactie: Er zijn 51 stemmen geworven.  Dit heeft geresulteerd in een cheque 

van € 322, mooi resultaat!  

Het gebouw :;  

 Er is een slimme meter  geplaatst:  Het moet nu mogelijk zijn nu het verbruik goed te volgen. 

Ook zijn er 2 nieuwe brandblussers aangeschaft. 

Het was  een grote klus, maar de kerk is aan de buitenkant weer keurig geschilderd en ziet er 

prachtig uit. 

Opbaringen /diensten:   

Gedurende deze periode is er 3 keer gebruik gemaakt van het kerkje voor opbaring en/of uitvaart. 


