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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 golflengte. 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!

In deze donkere en koude tijden zoeken we licht en warmte. Er worden dit jaar 
weer allerlei activiteiten en diensten georganiseerd om het Kerstfeest met elkaar te 
vieren, het feest van het licht! We zijn blij dit na twee weer in fysiek samenzijn met 
elkaar te kunnen vieren.

★ Voor de kinderen
JuniorKerst | Zondag 18 december 
om 11.30 on de Ontmoetingskerk
Kom je met je ouders of opa en oma 
het Kerstfeest vieren? We vertellen het 
verhaal over Jozef en Maria en het kindje 
dat geboren werd op een bijzondere 
plek. Juniorkerk is komende zondag 
18 december om 11.30 uur. De viering 
duurt ongeveer 20 minuten, daarna is er 
limonade en wat lekkers. Juniorkerk is er 
speciaal voor de allerkleinsten van 0-6 
jaar.

Zand met Kerst? | Zondag 18 december 
om 16.30 in de Oude Kerk
Met Kerst hopen we vaak op sneeuw, 
maar dit jaar hebben we zand met kerst.
Benieuwd hoe dat zit? Ontdek het tijdens 
het gezamenlijke kinderkerstfeest
(Ontmoetingskerk en Oude Kerk) op 
zondag 18 december om 16.30 uur in 
de Oude Kerk. Kom je ook met je papa, 
mama, opa’s en/of oma’s? Allen van 
harte welkom!

★ Kerstavond 
Ontmoetingskerk | om 22.00 uur 
met ds. Marjan de Vries 
Tienerkoor Eigenwijs is al weken aan het 
oefenen om samen met ons een sfeer-
volle Kerst in te luiden. We vieren dat 
het kind wordt geboren. En vragen ons 

af hoe zoiets als de geboorte van een 
kind van invloed kan zijn op onze hele 
wereldsfeer. We kijken ook naar onszelf. 
Waar komen wij vandaan? En hoe kun-
nen we van betekenis zijn? 

Oude Kerk | om 22.00 uur 
met ds. Neeltje Reinders
We zingen de vertrouwde Kerstzan-
gen gezongen en u krijgt een (fi ctief!) 
Naaldwijks Kerstverhaal te horen, met als 
titel “Is dat God?”. De bekende musici Rik 
Bronswijk en Warner Fokkens verzorgen 
de muziek. Na de dienst is er in de kerk 
veel gezelligheid, wat te drinken en te 
speuren in de kerk na de dienst. 

★ Kerstmorgen
Ontmoetingskerk | om 10.00 
uur met ds. Sietske van der Hoek
Ik mag hier aan uw kribbe staan, Heer 
Jezus, licht en leven. Het zijn de begin-
regels van lied 475 uit ons liedboek. Na 
vier weken advent vieren we de geboorte 
van het Kerstkind. In deze viering werkt 
het gemeentekoor mee. We ronden 
met elkaar het adventsproject van de 
kinderkring af. We zijn gekomen bij het 
standbeeld van Maria, de moeder van 
Jezus. Wat ziet zij? Kunnen we over haar 
schouders meekijken? 

Oude Kerk | om 10.00 uur 
met ds. Neeltje Reinders
Op Kerstmorgen uur worden de Kerst-

schilderijen bij het Kerstevangelie 
getoond, die gemaakt zijn door en-
thousiaste schilders: iedereen mocht 
van een regel van het Kerstverhaal een 
schilderij maken. Vanaf het weekend van 
17/18 december hangen deze ook in een 
tentoonstelling in de Oude Kerk. Wat er 
ook gebeurt in die Kerstdienst, is dat de 
winnaar bekend wordt gemaakt van de 
Kerstprijsvraag!

U kunt meedoen met deze Kerstprijs-
vraag, door de volgende slagzin af te 
maken: Ik vier Kerst in de Oude Kerk, 
omdat…

De leukste inzendingen zetten we op 
website van de Oude Kerk en de aller-
leukste inzending wordt op Kerstmorgen 
beloond met de Oude Kerk Kerstbox. 
De prijswinnaar krijgt daar op tijd bericht 
van. Dus doe mee, zet uw naam erbij 
maar als u liever anoniem blijft, meld dat 
dan even bij het insturen. 
Uw originele slagzin mag u sturen naar 
neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl 
en u maakt kans op die prachtige prijs!

Protestantse Gemeente
Naaldwijk
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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-
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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 


