
Leo Vroman’s tekeningen en gedichten
Tentoonstelling met tekeningen van Leo Vroman
in april 2021 in Oude Kerk en Ontmoetingskerk

Leo Vroman (1915-2014) was 
dichter, bioloog en tekenaar, 
en één van de meest veelzijdige 
kunstenaars van zijn tijd. 
Hij noemde zichzelf  een 
‘wetenschapsmannetje’, maar zijn 
poëzie, tekeningen en persoonlijke 
leven waren net zo belangrijk 
voor hem. Hij vertrok in WO 
II uit Nederland naar Amerika. 
In de tentoonstelling willen we 
tekeningen van hem laten zien en 
in een Vesperplus gedichten van 
hem laten horen.

“Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen

en herhaal ze honderd malen
Alle malen zal ik wenen”

(uit: ‘Vrede’, Slaapwandelen, 1957)

De Oude Kerk Gemeente en de Protestantse Gemeente 
Naaldwijk bieden u weer een gezamenlijk bezinnings-, belevings- 
en verdiepingsprogramma aan. 

‘Inclusief ’ is het leidende thema dit seizoen. In de Kerk zeggen 
we dat iedereen mee mag doen, maar de realiteit is weerbarstig. 
Dit seizoen bezinnen we ons hierop.

Geloven voorbij grenzen
Met Jan van der Kolk op dinsdag 24 november 2020 
om 20.00 uur in de Oude Kerk
Veel vrijwilligers, vaak vanuit kerken, zetten zich in voor 
vluchtelingen en begeleiden hen naar een nieuw bestaan. Het 
kan veel van iemand vragen als je optrekt met mensen met een 
heel andere cultuur en achtergrond. Doel van de avond is 
kennisnemen van de brochure ‘Geloven voorbij Grenzen’. 
Daarover, en over de eigen ervaringen in gesprek gaan. En 
zien hoe de ontmoeting met de vreemde ander ook ons 
leven kan verrijken. Jan van der Kolk neemt ons mee. Hij is 
voorzitter van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van 
Kerken.

De maakbaarheid van succes is een illusie
Met Dirk De Wachter op woensdag 24 maart 2021 
om 19.30 uur in de Oude Kerk
Deze avond kon vorig seizoen niet doorgaan en daarom 

opnieuw in het programma opgenomen. 
“Ik pleit voor gewonigheid.”, “De zin van 
het leven is het zoeken!” en “Liefde: een 
onmogelijk verlangen.” Uitspraken van de 
bekende Vlaamse hoogleraar Dirk De Wachter, 
psychiater in Leuven. Hij is bereid zijn 

denkbeelden met ons te komen delen. Ons uit te leggen wat hij 
bedoelt als hij zegt dat onze westerse samenleving ‘voldoet aan 
alle negen criteria van borderline’ en nog veel meer.
In samenwerking met de Protestantse gemeenten in ’s-Gravenzande en Monster
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Meer informatie is te vinden op de websites van beide gemeentes of  
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Leerhuis Oude Kerk Naaldwijk 2020 – 2021
Op de Leerhuisavonden gaat het over het lezen van de 
Schriften. Met deskundigen van elders proberen we nieuw 
licht te werpen op die oude teksten. De bijeenkomsten van het 
Leerhuis worden gehouden op woensdagavonden in het koor 
van de Oude Kerk van 19.30-22.00 uur. Elke avond wordt 
afgesloten met een vesper. Toegangsprijs per avond: € 5 

Insluiting en uitsluiting in de Schriften
Met de Bijbel in de hand kunnen bepaalde groepen mensen 
worden buitengesloten of  achtergesteld. Met een andere 
manier van lezen kunnen die teksten juist ruimte bieden 
waardoor mensen niet meer buitengesloten of  achtergesteld 
worden. Hoe lezen we de Schriften?

De Bijbel en transgender personen
Op woensdag 11 november 2020 met 
Heleen Zorgdrager en Jolanda Molenaar
Wat gebeurt er als we Bijbelteksten lezen door de ogen 
van transgender personen? Heleen Zorgdrager, hoogleraar 
systematische theologie en genderstudies aan de PThU in 
Amsterdam, en Jolanda Molenaar, theoloog en coördinator 
van de gespreksgroep Transgender en Geloof  van de 
belangenorganisatie Transvisie, redigeerden in 2019 het 
boek ‘Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt, Handreiking 
voor gelovige transgender personen en werkers in de kerk’. 
Zij geven ons een nieuwe kijk op Bijbelteksten.

Omgaan met fysieke en verstandelijke 
beperkingen
Op woensdag 10 februari 2021 met Dennis Verboom
Verschillende Bijbelteksten sluiten mensen met een beperking 
uit van deelname, terwijl andere Bijbelteksten juist aangeven 
dat iedereen er helemaal bij hoort. Dennis Verboom, 
theoloog en predikant, zal vanuit zijn eigen expertise, ervaring 
en werk als geestelijk verzorger bij het Westerhonk in 
Monster en de Lindenhof  in Delft lijnen proberen te trekken 
vanuit de Schriften en nieuw licht werpen op Bijbelteksten.

Black Lives Matter
Op woensdag 3 maart 2021 met pastor Elroy George
De discussie over racisme in onze samenleving laaide 
voorjaar 2020 ook in ons land op na de dood van George 
Floyd, een Afro-Amerikaanse man. Pastor Elroy George, 
voorganger bij The Good News Church in Den Haag 
en voorzitter van de Council of  International Churches, 
zal ons vanuit zijn ervaring en expertise meenemen langs 
Bijbelteksten met de vraag wat deze Bijbelteksten daarover 
vandaag de dag te zeggen hebben.

Vanwege het coronavirus is het aantal 
deelnemers bij sommige activiteiten 

beperkt. Opgave vooraf zal vaak nodig zijn. 
Houd de berichtgeving in de gaten.



Een week activiteiten Westland Ontmoet 
Van 29 september tot en met 3 oktober in de Oude Kerk 
Labyrint in het koor, het Palet en Wereldwinkel presenteren zich, 
muziek, voorleesmiddag, kunst, bloemschikken, samen krant 
spellen, middagpauzedienst, samen bewegen, enz. Op dinsdag 
trapt burgemeester Arends om 12.30 uur af  met ‘de preek van 
de leek’, waarna wethouder Vreugdenhil de opening verzorgt. 
Diverse organisaties in het Westland werken mee. Meer informatie 
op de websites en een apart programma.

Gespreksavonden Dietrich Bonhoeffer 
Met Christiaan Donner op zes donderdagavonden vanaf 1 
oktober 2020 in de Ontmoetingskerk en in Monster
Dietrich Bonhoeffer was één van de meest inspirerende theologen 
van de twintigste eeuw. Hij schreef  zijn belangrijkste teksten in 
de gevangenis. Net als de apostel Paulus. Ds. Christiaan Donner 
werkte in de gevangenis en gebruikte deze teksten. Gedetineerden 
kunnen zich onmiddellijk met deze teksten identificeren. 
Informatie en opgeven via bbv@pkn-naaldwijk.nl. In samenwerking 
met de Protestantse gemeenten in ’s-Gravenzande en Monster

Keuzes in de supermarkt
Met de Werkgroep De Groene Kerk op 14 oktober 2020 
om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk
Wat heeft je geloofsovertuiging te maken met je keuzes in 
de supermarkt? Kies je voor: lekker, goedkoop, gezond, 
milieuvriendelijk, diervriendelijk, eerlijk voor de producent? De 
workshop ‘God in de supermarkt’ helpt je om hierbij keuzes te 
maken. De workshop wordt gegeven door Alfred Slomp.

Cantate ‘Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe’
Zondag 1 november 2020 om 10.00 uur in de Oude Kerk 
In deze cantatedienst op de zondag van Allerheiligen en 
Allerzielen zal de cantate van Bach ‘Ihr Menschen, rühmet Gottes 
Liebe’ (BWV 167) klinken. Voorganger is ds. Eibert Kok. De 
muzikale leiding is in handen van Alexander Prins.

Theater - ‘Bonhoeffer wie ben ik?’
Met Kees van der Zwaard op donderdag 19 november 
2020 om 20.00 uur in De Brug in ’s Gravenzande
In een muziektheatervoorstelling ‘Bonhoeffer – Wie ben ik?’ volgt 
Kees van der Zwaard Bonhoeffer op zijn zoektocht. Tastend 
vanuit het besef  dat elk mens zijn of  haar eigen antwoord leeft 
op de vraag ‘Wie ben ik?’. Kees van der Zwaard is theoloog en 
theatermaker. Entree is € 5. 
In samenwerking met de Protestantse gemeenten in ’s-Gravenzande en Monster

Bijbelen
Bijbelverhalen (opnieuw) samen lezen is boeiend. Zeven 
gespreksavonden met bekende en minder bekende 
verhalen en een afsluitende avond, steeds op de laatste 
maandag van de maand. Aanvang: 20.00 uur in de 
Ontmoetingskerk. Dit seizoen sluiten we aan bij het 
thema ‘Inclusief ’ en zijn Bijbelgedeeltes gekozen waarin 
mensen mogen meedoen of  juist worden buitengesloten.
• 28 september 2020 met Carel van der Meij,  

Nehemia 13: 23-29. Hier lijken mensen buitengesloten 
te worden. Hoe moeten we zulke teksten lezen?

• 26 oktober 2020 met Eibert Kok, Genesis 1 en 2. 
Geven de scheppingsverhalen ons een scheppingsorde 
van man en vrouw? En wat als we die verhalen ‘queer’ 
lezen? 

• 30 november 2020 met Marjan de Vries, Jeremia 31.  
Over het verbond dat God opnieuw sluit met alle 
mensen. Wat betekent in verbinding staan met elkaar?

• 25 januari 2021 met Sietske van der Hoek, Mattheüs 
18: 1-5 en Marcus 10: 13-16. Over kinderen. Gaat het 
hier over mensen met een verstandelijke beperking?

• 22 februari 2021 met Marjan de Vries, 
Filippenzenbrief  2. Soms wordt inclusiviteit heel 
scherp gesteld. Dat botst met ons levensgevoel. Hoe 
lezen wij zo’n passage?

• 29 maart 2021 met Eibert Kok, Leviticus 21: 20, 
Mattheüs 19: 12 en Handelingen 8: 26-40. Teksten over 
castratie en een eunuch die vrolijk mee mag doen.

• 26 april 2021 met Carel van der Meij, Marcus 5: 1-20. 
Mensen met psychische kwalen kregen een plek aan 
de rand van de samenleving. Hier wordt iemand die 
buitengesloten is binnen de kring gehaald.

• 31 mei 2021 Afsluiting.

Gespreks- en meditatiegroepen
Meditatiegroepen
Zoek je naar stilte, rust en bezinning; contact met je hart, 
je ziel, onze Bron? Kom eens langs bij een meditatiegroep. 
Elke 2e maandagmorgen en 2e donderdagavond van de 
maand. Informatie op de website van de Ontmoetingskerk.

Gespreksgroepen
Er zijn meerdere gespreksgroepen waar gemeenteleden en 
belangstellenden elkaar ontmoeten. De bijbel komt aan de 
orde, maar ook vragen uit de samenleving. En er wordt lief  
en leed gedeeld. Zie de website van de Ontmoetingskerk.
De Bijbelkring van de Oude Kerk komt eenmaal in de 14 
dagen op woensdag van 9.30 tot 11.00 uur bijeen in de 
Herberg.

Katholieken en protestanten in gesprek
Met Ronald Dits en Sietske van der Hoek op donderdag 
21 januari 2021 om 20.00 uur in de Hofstede
Elk jaar organiseren we in de ‘Week van gebed voor de eenheid 
van de christenen’ een gespreksavond. Deze keer is het onderwerp: 
‘Rituelen bij bijzondere momenten’. Twee plaatselijke pastores 
vertellen daarover. Aan het eind van een gesprek vroeg de dominee 
de RK bewoner van het zorgcentrum of  hij het fijn vond als ze 
zouden bidden. Hij was verbaasd: “Dat doet de pastoor nooit”. Er 
zijn vast nog meer verschillen: bij geboorte, doop, huwelijk, wijding 
en zegen, bij ziekte en overlijden. Wat kunnen we van elkaar leren?

Symbolisch bloemschikken 
Met Marja Grootenboer op maandag 29 maart 2021 
om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk
We maken een symbolische schikking voor Pasen. De symboliek 
van de materialen, hun kleur, hun vorm of  de naam van een bloem 
of  plant geven op een andere wijze betekenis aan de Stille week 
en Pasen. Kosten € 15. Informatie en opgeven via bbv@pkn-naaldwijk.nl.

Emmaüswandeling
Op donderdag 15 april 2021 om 18.00 uur
De Raad van Kerken Naaldwijk organiseert een Emmaüswandeling. 
Van 18.00 uur tot ca. 21.30 uur komen we bij elkaar om samen te 
vieren, eten, wandelen en gedachten uit te wisselen rond het thema 
Verwondering. We beginnen met een korte viering in de Oude Kerk. 
Daarna wandelen we in gesprek naar de Ontmoetingskerk, waar 
we samen eten. Dan gaan we wandelend weer in gesprek naar de 
Adrianuskerk, waar de avond met een viering wordt afgesloten. 

Cantate ‘Der Friede sei mit dir’ 
Op zondag 18 april 2021 om 10.00 uur in de Oude Kerk 
In deze cantatedienst op de 3e zondag van Pasen zal de cantate 
van Bach ‘Der Friede sei mit dir’ (BWV 158) klinken. Deze cantate 
is geschreven voor 2e Paasdag. Voorganger is de predikant van de 
Oude Kerk. De muzikale leiding is in handen van Gerard Bal.

Film kijken
In de Ontmoetingskerk op nog vast te stellen data
Dit seizoen staan ook weer enkele films op het programma. 
‘The True Cost’ is een indringende documentaire uit 2015. 
Wat is de echte prijs van onze kleding en wie betaalt die? (in 
samenwerking met Werkgroep De Groene Kerk). ‘Pride’ is 
een mooie film uit 2014. Het verhaal speelt tijdens de Britse 
mijnstaking in 1984. Twee totaal verschillende groepen, stakers 
en lhbt-ers, komen tot een unieke samenwerking. 
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