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Kom jij God wel eens tegen? Sommige mensen 
antwoorden daar ‘ja’ op. Ze voegen hieraan heel 
verschillende en persoonlijke dingen toe: in de na-
tuur, in een kerk, in een medemens die voor jou als 
een engel is. Ook heel uiteenlopend: waar de één 
stilte noemt, zegt een ander muziek. 

In een (Rode Loper) kerkdienst gaf een gemeentelid 
onlangs aan God in de muziek te vinden. Vervolgens 
zagen en hoorden we het nummer ‘Hallelujah’ in 
de versie van o.a. Kurt Nilsen. Dat klonk inderdaad 
allemachtig prachtig, hemels, maar of ik het zelfs 
goddelijk mooi vond? Op het moment dat één van 
de zangers nog een keer inzette, was ook ik geneigd 
die vraag bevestigend te beantwoorden. Maar juist 
toen ik geraakt leek te worden, stopte het nummer 
door een technisch euvel. 

Thuisgekomen speelde ik het nummer direct en in 
zijn geheel af. Het klonk nog steeds mooi, maar het 
kwam niet meer bij me binnen. Hoe dat kan? Ik had 
waarschijnlijk niet de juiste antenne aan staan. In 
mijn hoofd en hart afgeleid door mijn omgeving, 
zat ik niet meer op de juiste golfl engte. Als je God 
al kunt tegenkomen, gebeurt dat zeker niet op be-
stelling. Je zult er in ieder geval voor open moeten 
staan.  

Ex-gedetineerden welkom in de kerk

Meer informatie over wie we zijn en welke 
activiteiten we organiseren leest u op 

www.pkn-naaldwijk.nl 

Op 10 november werd de Protestantse gemeente 
Naaldwijk een ‘Kerk met Stip’. Hiermee worden ex-
gedetineerden welkom geheten in onze kerk. Dat 
klinkt simpel, maar daar ging wel een uitgebreid 
proces aan vooraf. We vroegen gemeentelid Jan 
Janse en Christiaan Donner, oud-gevangenispredi-
kant en landelijk voorzitter van Kerken met Stip, 
naar het hoe en waarom. 

Waar komt de STIP vandaan?
Christiaan: “Vroeger betekende een stip op een huis 
‘welkom’. Zwervers brachten een stip aan op huizen en 
boerderijen die bereid waren hen onderdak te geven. Zo 
brengen kerken nu een stip aan als teken dat ex-gevange-
nen welkom zijn.”

Waarom is Kerken met Stip opgericht?
Christiaan: “Nogal wat gedetineerden ervaren tijdens hun 
gevangenschap de kracht van het christelijk geloof, en 
ook hoe dat je leven kan veranderen. Tot de dag dat hun 
straf erop zit, want hoe gaat het dan verder? Dan blijkt 
dat ze zelden aansluiting vinden bij een kerk. De drempel 
naar een onbekende kerk buiten de muren is hoog. Daar-
om is twaalf jaar geleden de landelijke vereniging Kerken 
met Stip opgericht. Zij zoekt christelijke geloofsgemeen-
schappen die ex-gedetineerden zowel godsdienstig als 
sociaal een dak boven hun hoofd kunnen bieden. Inmid-
dels zijn er in Nederland 72 Kerken met Stip, waaronder 
sinds kort dus de Protestantse gemeente Naaldwijk.” 

Hoe ontstond het initiatief in Naaldwijk? 
Jan: “Een gemeentelid, Piet Vellekoop, woont al jarenlang 
vieringen in de gevangenis bij. Hij ervaart die als zeer posi-
tief, evenals de gesprekken die hij heeft met gedetineer-
den. Van daaruit is het balletje binnen onze kerk gaan 
rollen. Wij hebben de werkgroep Kerk met Stip opgericht; 
naast vier gemeenteleden heeft ook predikant Irene van 
der Meulen hierin zitting. Christiaan Donner heeft de 
werkgroep geadviseerd en begeleid. 
Christiaan: “Wat hielp is dat jullie via Piet Vellekoop al 

contact hadden met gedetineerden. Die contacten zijn 
een belangrijke basis voor een Kerk met Stip“.

Is er ook weerstand binnen jullie gemeente?
Jan: “In het algemeen zijn de reacties positief. Wij hebben 
de gemeente  regelmatig op de hoogte gehouden van 
onze plannen. Op een gemeenteavond in juni hebben wij 
een presentatie gegeven; onze ervaringen uit de gevan-
genis maakten toen een behoorlijke indruk op de aan-
wezigen. Vervolgens heeft de kerkenraad ingestemd om 
Kerk met Stip te worden. Wij hebben bewust ook mensen 
opgezocht die mogelijk moeite hebben met ons initiatief, 
bijvoorbeeld door eigen ervaringen met een gewelds-
delict. Naast aandacht voor ex-gedetineerden is er ook 
aandacht voor slachtoffers nodig.  

Hebben zich al ex-gedetineerden bij jullie gemeld? 
Jan: “Ja,  inmiddels hebben zich twee mensen bij ons ge-
meld. Wij hebben goede gesprekken met hen gehad. Eén 
van hen heeft al verschillende keren een dienst in onze 
kerk bezocht. Ook in het Westland is er dus behoefte aan 
een Kerk met Stip! 
We hopen voor hen een gastvrije gemeente te zijn. Als 
leden van de werkgroep zullen wij hier een actieve rol in 
spelen. 

Uit de kerk geklapt!

Ontmoetingskerk  •  Anjerlaan 47  •  2671 KH Naaldwijk
www.pkn-naaldwijk.nl 

Oude Kerk Naaldwijk  •  Wilhelminaplein 5  •  2671 GR Naaldwijk
www.oudekerk-naaldwijk.nl 

Bijdragen Hele Westland 15 februari 

Op weg naar Pasen met… 
Aswoensdag ‘In zak en as’  
woensdag 22 februari, 19.30 uur, Adrianuskerk

Ook zo gegrepen door wat er allemaal 
gebeurt? Recessie? Infl atie? Oorlog? 
Aardbevingen en duizenden slachto� ers? Voel 
je je soms echt in zak en as? Dat begrijpen 
we! Je staat in deze gevoelens niet alleen. 
We  staan stil  in deze gezamenlijke kerkdienst 
bij al het vele dat op ons afkomt en wat ons 
vraagt om de weg naar binnen te vinden, om 
God te ontmoeten. Anders gezegd: een pas 
op de plaats maken, tijd vinden voor inkeer en 
soberheid. Alles moet steeds sneller en je staat 
voortdurend ‘aan’. Steeds meer komt er op je 

af en geef jezelf kans om op deze Aswoensdag 
met een eeuwenoud symbool eens te 
bezinnen en het tempo te mogen verlagen.
Voorgangers zijn pastoor Jaap Steenvoorden 
van de Adrianusparochie en ds. Neeltje 
Reijnders van de Oude Kerk. 

Vastenmaaltijden
Donderdag 16, 23 en 30 maart, in alle kerken

Zijn wij er voor elkaar? Je staat wat vaker stil 
bij mensen die het minder goed hebben dan 
jij. Vasten betekent ‘even minderen voor een 
ander’. Wij mogen elkaar weer ontmoeten en 
inspireren bij de vastenmaaltijden. Het centrale 
thema dit jaar is: “Uit liefde voor jou” van Kerk 
in Actie. Woorden die laten zien dat je voor 
iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt 
om die ander te doen is. In de veertigdagentijd 
geven wij de liefde door: aan mensen dichtbij 
en ver weg. De vastenmaaltijden zijn steeds 
op donderdag van 18.00 – 19.00 uur. Na de 
maaltijd mag u de collecte steunen die dit jaar 
is bestemd voor de voedselbank Westland. 
•   Donderdag 16 maart in de Herberg van de 

Oude Kerk. Thema: Uit liefde voor jou deel ik 
mijn LIEFDE 

•    Donderdag 23 maart in Ontmoetingskerk. 
Thema: Uit liefde voor jou deel ik mijn TIJD

•   Donderdag 30 maart in de Hofstede van de 
Adrianuskerk. Thema: Uit liefde voor jou deel 
ik mijn AANDACHT

Messiah the Musical met 
Gospelkoor El Shaddai 
Zondag 12 maart, 10.00 uur, Ontmoetingskerk 

Zondagmorgen 12 maart is het Gospelkoor El Shaddai uit Lopik te gast in 
de Ontmoetingskerk. Zij verzorgen dan de gehele dienst met muziek en 
verbindende teksten uit ‘Messiah the Musical’, over het levensverhaal van 
Jezus. De verhaallijn wordt hierbij live en in het Nederlands gesproken; 
tussendoor is er samenzang. Het Interkerkelijk Gospelkoor El Shaddai bestaat 
uit 50 enthousiaste koorleden en een eigen gospelband. Ze beschikken 
over een aantal vaste solisten. De muzikale leiding is in handen van dirigent 
Leon van Veen. Het belooft een prachtige ochtenddienst te worden, waar 
u kunt genieten, luisteren en meezingen. Met ingetogen en ook uptempo 
gospelsongs is deze vertolking van Jezus’ leven zeer de moeite waard om 
mee te maken. Houdt u van een mix van koorzang, muziek, mooie woorden 
en zingen? U bent van harte welkom op zondag 12 maart om 10.00 uur in de 
Ontmoetingskerk.

Op dezelfde zondag 12 maart vindt om 15.30 uur in de middag de bevestiging 
van ds. Magda Hazeleger plaats als nieuwe predikante in de Ontmoetingskerk. 
Onder het motto ‘er zijn slechtere plaatsen denkbaar om een zondag door te 
brengen’ bent u dus die dag tweemaal welkom in de kerk. In twee feestelijke 
diensten.

Avond Geestelijk Dagboek
donderdag 23 februari, De Herberg, 20.00 uur

Vorige maand heb ik in het Hele Westland de uitdaging neer gezet om een Geestelijk Dagboek 
te gaan bijhouden. Veel mensen willen tegenwoordig iets doen met hun geloof en een geestelijk 
dagboek kan daar bij helpen. Ik hoor van steeds meer mensen dat ze dat zijn gaan doen of 
eigenlijk al veel langer deden. Om nu uit te wisselen wat het Geestelijk Dagboek betekent voor 
je dagelijks leven en welke ontdekkingen je doet, wil ik een avond houden hierover. Je bent van 
harte welkom om op donderdag 23 februari met (een uitdraai van) je Geestelijk Dagboek om 
20.00 uur naar de Herberg (Kerkstraat 27) te komen. We gaan zorgvuldig om met ieders inbreng 
en samen komen we verder. Opgave kan via neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl.
Ds. Neeltje Reijnders, predikante Oude Kerk .


