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Verslag over het jaar 2019 van het Witte Kerkje te Wieringerwaard 
 
Januari  Dakreparatie door fa. Pronk; een aangetast deel van het dakbeschot wordt  
  vervangen. Dakpannen nagekeken en vastgelegd. Dakgoot schoongemaakt. 
 
Februari Informatie over het vervangen van de haperende wijzerplaatverlichting door 

moderne led verlichting geeft aan:  voorlopig nog een te kostbare operatie. 
 

Maart  Optreden van Hans Laduc, gitarist, met zangeres Anouk Geertsema. Zeer  
  geslaagd en gevarieerd, voor een enthousiast maar helaas klein publiek.  
   
  Geslaagde middag georganiseerd door de Polderrésidence. 
 
Mei  4 mei Dodenherdenking . Tijdens de plechtige bijeenkomst in de kerk na  
  afloop van de  kranslegging op de begraafplaats is door het 4 Mei Comité  
  aandacht besteed aan de tragische geschiedenis van de bewoners van het  
  Joods Werkdorp in de Wieringermeer.  
 

Filmpje ingestuurd voor mededinging naar prijs bij de Rabo  
  Clubkas Kampanje. Gewaardeerd, maar geen prijs. Wel veel stemmen gehaald 

en een mooie bijdrage van de Rabo voor het onderhoud van de kerk.   
 

Juni  Organisatie van korte publicaties over de historie van het kerkje in de  
  Polderbode. Helaas wordt deze publiciteitspoging na de eerste afleveringen  
  gestaakt door het einde van de CTR. Hiermee wordt een deel van de gratis  
  mogelijkheid om evenementen bekend te maken beknot.  
 
September Bij de door de fa. Breet gratis uitgevoerde controle van de CV ketel krijgen we  
  bericht dat er gespaard moet worden voor een nieuwe… 
 
Oktober Donateursmiddag met voordracht van Jennifer Hofmeijer over de  

totstandkoming van het Hofje in Anna Paulowna. 
 
We melden ons aan bij het Cultuurplatform van de gemeente Hollands Kroon. 
 

December Zeer geslaagd en zeer goed bezocht optreden van de a capella zanggroep  
  Fonte di Musica 
 
  Kerstmiddag georganiseerd door de Polderrésidence 
 
  Winterwandeling o.l.v. de Muziekvereniging Wieringerwaard m.m.v. het  
  Zangkoor Wieringerwaard; stemmige aanvang vindt plaatst in het kerkje. 
 
Tevens heeft het Witte Kerkje in 2019 vijfmaal dienst gedaan bij opbaringen c.q. uitvaarten.  
 


