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TENTOONSTELLING 100 JAAR HEILIG HARTKERK DE ZILK 

 

Nieuwsgierig naar het vaandel van de ‘Ned. R.K. Bloemist Land- en Tuinarbeiders bond  Leo XIII  “St. Joachim” 
afd. Zilk’. Deze en nog meer vaandels zijn te zien op de tentoonstelling over het 100-jarig bestaan van de Heilig 
Hart van Jezuskerk in De Zilk. Een schilderij met de beeltenis van bouwpastoor H.J.M. Hafkenscheidt is te 
bewonderen, naast een aantal andere schilderijen met de H. Hartkerk als onderwerp. Volop foto’s en 
bouwtekeningen zijn te zien van de bouw van de kerk, pastorie en parochiehuis.  
Het kerkelijk leven wat zich in de afgelopen 100 jaar heeft afgespeeld krijgt voldoende aandacht. De 
jeugdbeweging, Jozefgezellen, Mariacongregatie, KAJ (Kajotters) en padvinders zullen niet ontbreken. Van 
diverse verenigingen ontstaan vanuit de kerk zoals de Feestcommissie, voetbalvereniging Van Nispen, 
toneelvereniging Amicitia, St. Barbara en diverse zangkoren zullen de foto’s niet ontbreken. De maquette van 
de kerk, rond 1970 gemaakt door dhr. Martinus Mooijekind zal worden opgesteld.  
Benieuwd naar de levensbeschrijving van iedere pastoor en kapelaan uit de 100 jarige geschiedenis van de 
kerk? Ook die zijn op de tentoonstelling te lezen. 
 
Bent u nieuwsgierig geworden kom dan naar de 
tentoonstelling die gehouden gaat worden van  
vrijdag 6 maart tot en met zondag 8 maart.  
In de Heilig Hartkerk, Beeklaan 13 in De Zilk. 
 
Openingstijden: 
Vrijdagavond 6 maart officiële opening om:19.00 uur 

 de tentoonstelling sluit om 21.00 uur. 
Zaterdag 7 maart tentoonstelling open van  

11.00 uur tot 16.00 uur. 
Zondag 8 maart tentoonstelling open van  

11.00 tot 16.00 uur. 
 
 

BEATMIS ZONDAG 8 MAART a.s. 

 
Oude tijden herleven in de 100-jarige Heilig Hartkerk van De Zilk met 'Berry and 
The Sky Devils'. De band Berry and The Sky Devils gaan zondagochtend 8 
maart, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Zilkse parochie, een 
Beatmis verzorgen in de Heilig Hartkerk te De Zilk. De Beatmis uit het 
roemruchte verleden wordt weer even in ere hersteld. Het 2e Vaticaans Concilie 
in de zestiger jaren van de vorige eeuw, zette een flinke verandering binnen de 
kerk in gang.... Hierdoor ontstond ruimte om in een eucharistieviering muziek te 
maken op de bekende melodie van popliedjes, waarop eigen Nederlandse 
teksten gemaakt werd. Een aantal keer per jaar was er o.a. in De Zilk een 
viering waarin jong en oud zich thuis voelde en zich spontaan kon uiten door 
mee te zingen en mee te beleven met moderne popmuziek van Berry and The 
Sky Devils. De band stond toen onder de muzikale leiding van Jaap Schrama. 
Inderdaad, de man die al 55 jaar het onderhoud en de bloemdecoraties in onze 
kerk verzorgt en coördineert. Hij schreef ook, in samenwerking met Godewine 
Spigt-van den Bercken, de liedteksten voor de Beatmissen.  

 
Het wordt een bijzondere viering, want ook onze nieuwe pastoor Bosma zal voor het eerst voorgaan (samen 
met diaken Osseweijer) in de eucharistie van de Zilkse kerk. Dubbel feest dus, zondag 8 maart om 09.30 uur. 
Komt u allen! Bron:  

Bron: BlikOp Noordwijkerhout 
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TOEKOMSTVISIE NOORDWIJK 

 
Samen maken we een visie voor Noordwijk 

Noordwijk aan Zee – Noordwijk-Binnen – Noordwijkerhout – De Zilk 
 
 4 maart – Startbijeenkomst teams Toekomstvisie 
 

Samen maken we een visie voor de toekomst van Noordwijk. Dit doen we in teams van inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties. Kortom: iedereen die zich betrokken voelt bij Noordwijk. In gesprek met 
elkaar brengen we de input van de teams samen tot één toekomstvisie. Waar zijn we het over eens? Wat 
moeten we nog uitwerken? 
  
Doet u ook mee? 
Wat betekent fijn wonen, werken en leven voor u? Wat gaat goed? Wat kan beter? U kunt zich richten op de 
gehele gemeente óf het dorp waar u woont. Elke inbreng is van waarde! 
 
4 maart 
Op 4 maart is de feestelijke aftrap van de teams Toekomstvisie Noordwijk. Na een korte toelichting sluit u aan 
bij uw team. Natuurlijk helpen we u op weg. We geven u de nodige informatie en er is volop ruimte voor 
beantwoorden van uw vragen. Dan begint het echte werk: een visie maken op de toekomst van Noordwijk!  
 
Agenda 
4 maart – Startbijeenkomst teams Toekomstvisie - heel Noordwijk 
Northgo College, Duinwetering 107, Noordwijk 
 
9 april Tussenpresentatie teams Toekomstvisie - heel Noordwijk 
Locatie De Muze, Wantveld 2, NW 
• Wethouder de Jong 
 
18 mei slotgesprek teams Omgevingsvisie 
De Duinpan, Sportlaan 34, De Zilk 
 
29 juni feestelijke presentatie resultaat Omgevingsvisie 
 
Opgeven 
U kunt zich individueel opgeven of als team.  
Wanneer u zich individueel opgeeft zorgen wij dat u in een team terecht komt.  
 
Vragen? Meer weten of aanmelden? Stuur een mail naar toekomst@noordwijk.nl  en wij houden u op de 
hoogte. Of ga naar de website:  http://mijntoekomst.noordwijk.nl/nieuws/  
 
 

Adreswijzigingen Oud De Zilck. 

 

Per 1 januari jl. zijn door bestuurswisselingen de volgende adressen opnieuw vastgesteld: 
 
Secretariaat:    Zilkerduinweg 354, 2191 AT De Zilk 
    Telefoon; 06-218 37 817 
    e-mail;     info@ouddezilck.nl  
 
 

Ledenadministratie:   e-mail; genootschapouddezilckledenadm@gmail.com 
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