
BEZINNING    BELEVING    VERDIEPING

Programma
2022-2023



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.

Bezinning
Beleving

Verdieping



Regionaal

De zin van het leven
Met Fokke Obbema op dinsdag 27 september 2022 
om 20.00 uur in de Hoeksteen in Monster

In september 2018 schreef Volkskrantjournalist en schrijver 
Fokke Obbema een aangrijpend artikel over de hartstilstand 
die hij een jaar daarvoor had gehad. Het stuk maakte veel los 
bij lezers. De ervaring riep bij Obbema zelf grote levensvragen 
op. Hij publiceerde in 2018 veertig prikkelende gesprekken met 
zeer uiteenlopende gesprekspartners, waarbij de eerste vraag 
steeds luidde: ‘Wat is de zin van ons leven?’ (De zin van het 
leven, 2018)

In het vervolgboek Een zinvol leven (2021) laat hij mensen 
vertellen waar het volgens hen in het leven om zou moeten gaan. 

Beide boeken geven inspirerende, zeer uiteenlopende 
antwoorden op vragen die we ons allemaal wel eens stellen, 
maar zelden expliciet beantwoorden.

Fokke Obbema was onder meer commentator, correspondent 
in Frankrijk en chef van de economie-redactie bij de Volkskrant. 
Tegenwoordig legt hij zich voor de krant toe op zingeving.

De kaarten voor de lezing van Fokke Obbema kosten € 6,00 en 
kunnen vanaf heden besteld worden via: www.ticketkantoor.nl/
shop/Obbema

In samenwerking met de Protestantse gemeenten in ’s-Gravenzande 
en Monster.

Ontmoeten

Westland Ontmoet in de Oude Kerk

Van 18 - 24 september 2022 in de Oude Kerk

In het kader van Westland Ontmoet vinden allerlei activiteiten 
plaats in de Oude Kerk. De week start met een ‘Preek van 
de Leek’ door Rob Baan op zondag 18 september om 19.00 
uur. En de week wordt afgesloten op zaterdagmiddag 24 
september met multiculturele hapjes en swingende muziek. Het 
programma is op papier verkrijgbaar, maar ook te vinden op 
www.woindeok.nl en op de website van de Oude Kerk en op die 
van Vitis Welzijn, Westland Ontmoet en diverse andere.



Leerhuis Oude Kerk Naaldwijk 2022 – 2023
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?

LeerhuisCantate

Cantate ‘Wer weiß, wie nahe mir 
mein Ende’

Op zondag 2 oktober 2022 om 10.00 uur in de Oude Kerk 

In deze cantatedienst zal de Bachcantate ‘Wer weiß, wie nahe 
mir mein Ende’ (BWV 27) klinken.

Voorganger is ds. Neeltje Reijnders. De algehele muzikale 
leiding is in handen van Alexander Prins.



Transgender personen

Op woensdag 12 oktober 2022 met Heleen Zorgdrager en 
Jolanda Molenaar in de Oude Kerk

Heleen Zorgdrager is hoogleraar systematische theologie 
en genderstudies aan de PThU in Amsterdam. Jolanda 
Molenaar is theoloog en coördinator van de gespreksgroep 
Transgender en Geloof van de belangenorganisatie Transvisie. 
Zij redigeerden in 2019 het boek ‘Wondermooi, zoals U mij 
gemaakt hebt’, een handreiking voor gelovige transgender 
personen en werkers in de kerk.

Waar lopen zij tegenaan als het gaat om geloof, 
geloofsopvoeding en leven in een geloofsgemeenschap? Hun 
worsteling en krijgen zij de ruimte zichzelf te zijn?

Leerhuis Gedenken

Martelaren van Gorcum

Met pastoor J.C.M. Steenvoorden op donderdag 20 oktober 
2022 in de Oude Kerk

We gedenken in de Oude Kerk dit jaar het 450 jarige bestaan 
van de Reformatie in ons dorp. Dat is aanleiding voor een 
jubileumjaar. Maar niet alles omtrent de Reformatie is fraai. Ook 
in het ontstaan van de Reformatie was onverdraagzaamheid 
en zijn er slachtoffers gevallen. Bijvoorbeeld in 1572 werd 
Gorinchem door de Geuzen ingenomen en werden er, ondanks 
de afspraken met Willem van Oranje over geloofsvrijheid, 
zeventien priesters, zowel seculieren als regulieren, alsmede 
twee lekenbroeders, gevangengenomen, gefolterd en 
opgehangen. Een jaar over de Reformatie is niet compleet 
zonder ook de slachtoffers te benoemen die er vielen en de 
schaduwkant die ook bestond.



In gesprek met Chris van Dam:
Over armoede, barmhartigheid, recht doen 
en de rol van de kerk

Op donderdag 24 november 2022 om 20.00 uur in de 
Ontmoetingskerk

Vanuit zijn grote maatschappelijke betrokkenheid komt Chris 
van Dam zijn ervaring delen over onderwerpen als armoede, 
barmhartigheid, recht doen en de rol die de kerk daarin kan 
en/of moet spelen. 

Chris van Dam was Tweede Kamerlid voor het CDA, leidde de 
Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag 
en was officier van justitie. Momenteel is hij voorzitter van 
het bestuur van STEK, een diaconale organisatie van de PKN 
in Den Haag en hij is voorzitter van het bestuur van Epafras, 
een stichting die – als werk van barmhartigheid – geestelijke 
verzorging biedt aan Nederlanders die in het buitenland 
gedetineerd zijn. Per 1 oktober 2022 is hij rechter (in opleiding) 
bij de rechtbank Rotterdam.

Het gesprek wordt geleid door Neeltje Reijnders waarbij vragen 
van het publiek zeer welkom zijn.

In samenwerking met de Protestantse gemeenten in ’s-Gravenzande 
en Monster.

Regionaal

Black Lives Matter

Op woensdag 11 januari 2023 met pastor Elroy George  in de 
Oude Kerk

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.

Omgaan met fysieke en verstandelijke 
beperkingen

Op woensdag 8 februari 2023 met Dennis Verboom in de 
Oude Kerk

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.

Leerhuis

Leerhuis



Beleving

Symbolisch bloemschikken

Met Marja Grootenboer op maandag 3 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.

Timzingt

Met Tim van Wijngaarden op donderdag 14 april 2023 
om 20.00 uur in De Kiem in ’s-Gravenzande

Timzingt maakt cabaret en kleinkunst. Hij brengt 
zelfgeschreven teksten en liedjes, waarbij hij zichzelf 
begeleidt op piano, gitaar of ukelele. Timzingt maakt 
cabaret over bijna alles, maar vooral over kerk/geloof, 
onderwijs/opvoeding, liefde/relaties, veranderprocessen/
persoonlijkheidsontwikkeling en over arm en rijk.

Een optreden van Timzingt is een wervelende mix van 
hilarische en mooie liedjes, raak en scherp cabaret en eerlijke 
tedere poëzie. 

Tim van Wijngaarden is cabaretier en kleinkunstenaar. Hij zingt 
en speelt over (bijna) alles wat leven heet.

In samenwerking met de Protestantse gemeenten in ’s-Gravenzande 
en Monster.

Regionaal



Gustave Doré

Een week lang Gustave Doré

Van maandag 8 mei tot en met zondag 14 mei 2023, 
illustraties en prenten van Gustave Doré (1832-1883)

Stelt u zich een Bijbelverhaal voor en vraagt u zich dan eens af hoe 
dat er uit ziet. De kans is groot dat u een afbeelding van Gustave 
Doré voor u ziet. Mogelijk weet u dat niet, maar menige bijbeluitgave 
bevat zijn prenten. Veel illustratoren hebben zich in latere tijden 
gebaseerd op de prenten van Doré. Ook de kanselbijbel van de Oude 
Kerk heeft de prenten van Gustave Doré. Hij was een wereldberoemd 
Frans illustrator die ongeveer de hele wereldliteratuur van illustraties 
heeft voorzien. Don Quichot, de Sprookjes van Moeder de Gans, 
Paradise Lost en zo nog heel veel meer. 
 
Omdat het werk van Doré (blijkbaar ook onbewust) zo verreikend is, 
(en omdat hij een kleurrijke en ook tragische figuur was!) willen we 
in het voorjaar 2023 uitgebreid aandacht aan hem en aan zijn werk 
besteden. We nemen een week de tijd om met allerlei activiteiten in 
de Oude Kerk in te gaan op de verschillende mogelijkheden die zijn 
werk levert.  Er komt bijvoorbeeld een ‘les’ voor (school) kinderen 
met het lichte en speelse werk van Doré. Waarin ze het werk van 
Doré leren herkennen, ervan gaan genieten en kennis maken van 
de beroemde verhalen waar hij zich mee bezig hield. Er zal ook 
een tentoonstelling komen, met voor de kinderen de uitdaging 
een eigen toren van Babel te bouwen. Voor volwassenen is er een 
avond over het (semi) religieuze werk van Doré dat soms een wat 
dreigendere toets heeft. Ook in de kerkdienst van zondag 14 mei 
zal het werk van Gustave Doré een rol spelen.

Cantate

Cantate ‘Nun danket alle Gott’

Op zondag 14 mei 2023 om 10.00 uur in de Oude Kerk 

In deze cantatedienst zal de Bachcantate ‘Nun danket alle Gott’ 
(BWV 192) klinken.

Voorganger is ds. Neeltje Reijnders. Met muzikale medewerking 
van Couleur Vocale, Poeldijk.



Aan tafel

Zin in verhalen

Op de laatste maandag van de maand zal één van de 
predikanten u meenemen in een (bijbel)verhaal. Deze verhalen 
hebben dit seizoen op een of andere manier te maken met 
het thema ‘Aan tafel’. Een bijbeltekst, tafelgebed, theologische 
bespiegeling, of nog iets heel anders. U bent welkom aan tafel, 
ook als u er maar één keer bij kunt zijn dit seizoen. De avonden 
beginnen steeds om 20.00 uur in één van de zalen van de 
Ontmoetingskerk. We streven naar afronding rond 21.30 uur. 

De laatste avond op 24 april zullen we echt met elkaar aan 
tafel gaan. Meer over de thema’s van de avonden vindt u in 
Een/Bijeen/Vrije Ruimte en op de websites.

Dit zijn de data: 
• 26 september 2022 
• 24 oktober 2022
• 28 november 2022 
• 30 januari 2023 
• 27 februari 2023 
• 27 maart 2023 
• 24 april 2023 
• 22 mei 2023

ds. Neeltje Reijnders, ds. Sietske van der Hoek en ds. Marjan 
de Vries.

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 
woensdagmorgen 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.

Zomerkring

Op 12 en 26 juli en 9 augustus 2023 om 10:30 uur in de 
Oude Kerk

In de zomervakantie drie ochtenden voor de thuisblijvers, met 
steeds een verrassend onderwerp. 

Groepen

Zomerkring
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