
De dag dat God 10 jaar werd
Met Kees van der Zwaard op donderdag 7 april 2022 
om 20.00 uur in Noorderkerk in ’s-Gravenzande
Kees is 10 jaar en komt uit een protestants nest. Hij zit op 
de School met den Bijbel. Zijn hoofd zit vol verhalen en vol 
bezorgdheid over de wereld. De wereld, die hij natuurlijk wil 
redden. Kees droomt van een wereld die klopt. En over zichzelf  
als held. Tot zijn vader zegt: ”dromen zijn niet rendabel.” 
Zoveel verhalen in dat kleine koppie! Hoe overleeft het kind 
tussen droom en werkelijkheid? 
Deze theatertentoonstelling is geschreven door Kees van der 
Zwaard, hij is theoloog, schrijver, scenarist en theatermaker. Hij 
speelde in meerdere, zelfgeschreven solovoorstellingen.
In samenwerking met de Protestantse gemeenten in ’s-Gravenzande 
en Monster.

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

Klimaat op hol. Maar ook: Winstgevend 
rentmeesterschap! 
Met Reinier van den Berg op maandag 1 november 2021 
om 20.00 uur in de Hoeksteen in Monster
Wat is er tegenwoordig aan de hand met het weer? Neem de 
verschrikkelijke overstromingen in Duitsland, België en Limburg 
afgelopen zomer. Of  de hoge temperatuur die in een dorp in 
Canada werd gemeten: 50 graden. Dat dorp werd op dezelfde dag 
nog verwoest door bosbranden. In februari eindelijk ouderwetse 
vorst en zelfs een sneeuwstorm. Maar direct daarna ook een volle 
week lente met temperaturen tot 18 graden. 
Zijn dit incidenten of  verandert het weer echt? Is het nu echt 
merkbaar?
Reinier van den Berg is klimatoloog en weerpresentator.
In samenwerking met de Protestantse gemeenten in ’s-Gravenzande 
en Monster.

Kerk en samenleving, migratie en de strijd 
tegen hedendaagse slavernij Met Dirk De In 
gesprek met Kathleen Ferrier op woensdag 1 december 
2021 om 20.00 uur in de Oude Kerk
Kathleen Ferrier: veelzijdig, bevlogen, bewogen en onvermoeibaar. 
Dochter van de eerste president van Suriname, oud-kamerlid voor 
het CDA, voorzitter Nederlandse Unescocommissie enz. Ze reisde 
door Afrika en Azië en woonde lange tijd in Hong Kong. Kathleen 
Ferrier heeft een brede visie op zaken als de relatie van kerk en 
samenleving, migratie en de strijd tegen hedendaagse slavernij. Dat 
wordt een boeiend gesprek.
Wilt u daaraan deelnemen? Dat kan in de kerk, maar ook vanuit 
huis vanachter uw pc.
In samenwerking met de Protestantse gemeenten in ’s-Gravenzande 
en Monster.

Oude Kerk  Ontmoetingskerk
Wilhelminaplein 5  Anjerlaan 47 
2671 GR Naaldwijk 2671 KH Naaldwijk

Meer informatie is te vinden op de websites van beide gemeentes of  
te verkrijgen via de vermelde telefoonnummers.
www.oudekerk-naaldwijk.nl www.pkn-naaldwijk.nl/bbv
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Leerhuis Oude Kerk Naaldwijk 2021 – 2022
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?

Omgaan met fysieke en verstandelijke beperkingen
Op woensdag 12 januari 2022 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.

De Bijbel en transgender personen
Op woensdag 9 februari 2022 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..

Black Lives Matter
Op woensdag 16 maart 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.



Liederen uit de Abrahamcyclus
Op zondag 19 september 2021 om 16.00 uur in de Oude Kerk
Tien liederen over Abraham’s bewogen leven, met teksten 
van Huub Oosterhuis en getoonzet door Antoine Oomen. 
Uitvoerenden: Heleen Oomen (mezzosopraan), Mark Walter 
(bariton), Antoine Oomen (vleugel) en Alex van Heusden 
(gesproken woord).
De toegang is gratis.

Westland Ontmoet in de Oude Kerk 
Van 3 - 9 oktober 2022 in de Oude Kerk
DIn het kader van Westland Ontmoet vinden allerlei activiteiten 
plaats in de Oude Kerk. Het begint met een ‘Preek van de Leek’ 
en eindigt met een Afghaanse high tea met muziek. Daarnaast 
zijn er een schilderijententoonstelling, stands van onder andere de 
Wereldwinkel en een labyrint.
Het programma is op folder verkrijgbaar bij Vitis en diverse 
kerken, maar ook te bekijken op de websites van de kerken en 
Westland Ontmoet.

Cantate ‘Ein feste Burg ist unser Gott’
Op zondag 31 oktober 2021 om 10.00 uur in de Oude Kerk 
In deze cantatedienst op Hervormingsdag zal de Bachcantate ‘Ein 
feste Burg ist unser Gott’ (BWV 80) klinken.
Voorganger is ds. Neeltje Reijnders. De algehele muzikale leiding 
is in handen van Alexander Prins.

Geloven voorbij grenzen
Met Jan van der Kolk op dinsdag 16 november 2021 
om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk
Veel vrijwilligers zetten zich in voor vluchtelingen en begeleiden 
hen naar een nieuw bestaan. Het kan veel van iemand vragen, 
optrekken met mensen uit een heel andere cultuur. 
Doel van de avond is kennis nemen van de brochure ‘Geloven 
voorbij Grenzen’, ervaringen uitwisselen en zien hoe de 
ontmoeting met ‘de vreemde ander’ ons leven kan verrijken. Jan 
van der Kolk neemt ons mee. Hij is voorzitter van de Werkgroep 
Vluchtelingen van de Raad van Kerken.

Film kijken
In de Ontmoetingskerk op nog vast te stellen data
Dit seizoen staan enkele films op het programma. Eén daarvan 
is ‘Pride’ , 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.

Bijbelen
De Bijbel wijst ons in de regel geen platgetreden paden. 
Wie goed luistert, ontdekt steeds nieuwe perspectieven. 
En vindt er figuren die je daar niet zou verwachten. 
Buitenbeentjes! Juist die worden naar voren gehaald. Het 
komende seizoen richten we ons in de kring Bijbelen op 
een aantal van die buitenbeentjes. We komen steeds bij 
elkaar in de Ontmoetingskerk en beginnen om 20.00 uur.

• 27 september 2021 met Carel van der Meij  
over Tamar, Genesis 38.

• 25 oktober 2021 met Sietske van der Hoek  
over de waanzinnige die zichzelf  ’Legioen’ noemt, 
Marcus 5.

• 29 november 2021 met Marjan de Vries  
over het jongetje met vijf  broden en twee vissen, 
Johannes 6: 1-15.

• 31 januari met 2022 Neeltje Reijnders  
over Rachab, Jozua 2: 1-24.

• 28 februari 2022 met Marjan de Vries  
over Tomas, Johannes 20:24-29.

• 28 maart 2022 met Neeltje Reijnders  
over Judas.

• 25 april 2022 met Sietske van der Hoek  
over Maria, de moeder van Jezus.

• 30 mei 2022 slotavond

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 4e donderdagavond van de 
maand. 
 Een moment je omgeven weten,
 Je gedragen weten 
 In de aanwezigheid van de Eeuwige.
 Horen, bidden, zingen en stil worden
Meer 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 
20 januari 2022 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 hoe hun bezoek aan parochianen of  gemeenteleden gaat. 
Zijn er verschillen? En hoe gaat dat bij geboorte en doop, delen 
van het Brood, huwelijk, zegen, in geval van ziekte en overlijden. 
Kunnen we van elkaar leren?

Symbolisch bloemschikken 
Met Marja Grootenboer op maandag 11 april 2022 
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 21 april 2022 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, te eten, te wandelen en van gedachten 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.

Bonhoeffer-cantate 
Op zondag 1 mei 2022 om 10.00 uur in de Oude Kerk 
Deze cantate is in 2006 in Bachstijl gecomponeerd door  Alexander 
Prins voor zangsolisten, koor, instrumentaal ensemble en orgel. 
Daarin klinkt het gedicht ‘Door goede machten trouw en stil 
omgeven’ van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). De componist 
over zijn werk: ‘Warmte en geborgenheid midden in pijn en 
verlatenheid, dat was wat mij als eerste trof. Dit lied is ontstaan 
uit waarachtige verhoudingen van God tot mens en van mens tot 
mens, ten tijde van onderdrukking en gevangenschap’. Voorganger 
is ds. Neeltje Reijnders.
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