Vandaag ontvangt u weer een bericht vanuit de Oude Kerk.

Bij sommigen doorkijkjes die je hier in Naaldwijk ziet, kun je van alles denken.
‘Of je nu van links of van rechts komt, er zijn altijd bloemen’. Of:
‘Langzaam neemt de natuur het hier over en worden verkeersborden overbodig’.
Wat voor onderschrift je er ook bij bedenkt: wat een schitterende kleuren.
Hoe mensenwerk en natuur samen een geheel maken.
Onwillekeurig denk je even aan de Bijbelse spreuk waarin Jezus vertelt over hoe
God voor mensen zorgt, weet wat we nodig hebben en hoeveel we waard zijn in zijn
ogen. Kijk naar leliën des velds die niet weven en spinnen en toch is Salomo niet
gekleed als één van hen. En als God het gras al zo aankleedt, dat er vandaag is en
morgen in de oven wordt gegooid, hoeveel meer zal Hij omzien naar ons. Salomo in
zijn pronkgewaad haalde het volgens Jezus niet bij de bloemen. Daar krijg je wel
een idee bij als je deze foto ziet. En dit zijn nog niet eens leliën.
Maar de indruk die de bloemen maken is er niet minder om.

Voor nu is dit voorlopig mijn laatste bijdrage aan de weekbrief.
Vanaf zondagmiddag 18 juli ben ik met vakantie en ik begin weer te werken op
maandag 23 augustus. Dan hoop ik u weer te ontmoeten en gaan we het nieuwe
kerkelijke seizoen in, met hopelijk minder coronarestricties. De plannen worden
gemaakt en het belooft een inspirerend programma te worden. Ik zie er naar uit met
u aan het werk te gaan.
Mocht er zich onverhoopt een pastoraal noodgeval voordoen in mijn afwezigheid,
neemt u dan contact op met mevrouw Annie van Hoeven (0174-627419). Zij heeft
het overzicht welke predikanten aanwezig zijn en zij kan u helpen om een predikant
te vinden.
Ds. Neeltje Reijnders
Voorafgaand aan de dienst van 18 juli
Twee weken geleden heeft ds Neeltje Reijnders onderstaand filmpje opgenomen
over ‘lopen op het water'. Het is bij de Zuideindebrug opgenomen. Nieuwsgierig
geworden?
YouTube

https://youtu.be/g_C28XVE2rg

Facebook

https://www.facebook.com/OudeKerkNaaldwijk/videos/1810545679125711

Ondanks de versoepelingen is het wel belangrijk dat de basis hygiënemaatregelen
en de 1,5 meter afstand van kracht blijven. We dringen er dan ook bij u op aan om
deze maatregelen te respecteren, voor uw en andermans gezondheid.

Overzicht van de komende onlinedienst van 18 juli 2021

Voorganger
Ambtsdrager
Organist
Lector

Oude Kerk 10.00 uur
Online

Ontmoetingskerk 9.30 uur

Ds Neeltje Reijnders
Arie van Spronsen
Peter Dingemanse
Mattanja Knoppert-Valk

Ds Marjan de Vries

Kijkt u liever thuis online, dan kunt de dienst volgen via;
Kerkomroep

Deelnemen via Kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283

Collecte
Bij de uitgang van de dienst is er een collecte.
Wilt u (op afstand) deelnemen aan deze collecte? Dan kunt u uw bijdrage
overmaken op het volgende rekeningnummer:
NL 86 RABO037 372 53 45 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk.
De opbrengst van deze collecte voor verdeeld tussen de Kerkrentmeesters en

Diaconie.

Bezinning Beleving Verdieping
‘Expressions for justice’
Van 4 tot 28 juli vindt u in de Oude Kerk werken van kunstenaars die zich hebben
verenigd in: Ars pro Deo. In een expositie met de titel ‘Expressions for Justice’
stellen zij met hun kunstwerken allerlei soorten slavernij aan de kaak. Meer over
deze kunstenaars en hun motieven vindt u op de volgende websites:
www.arsprodeo.nl en www.ijmnl.org.
U kunt de tentoonstelling bezoeken op:
zondag, van 11.00 tot 13.00 uur
woensdag, van 12.00 – 16.00 uur
zaterdag, van 14.00 – 16.00 uur
Zomerkring
Deze zomer is er op vier woensdagen een bijeenkomst voor de thuisblijvers, iedere
keer met een apart programma. De eerste is al geweest op 7 juli.
De zomerkring begint steeds om 10.30 uur en duurt ongeveer tot 12.00 uur in de
Oude Kerk.
21 juli: door ds Marjan de Vries - Stevig staan in een kwetsbare wereld
In 2020 schreef voormalig theoloog des vaderlands (2017) en Remonstrants
predikant Claartje Kruijff het boek ‘stevig staan in een kwetsbare wereld’. Van
kwetsbaarheid hebben we geleerd in de afgelopen tijd. Op deze ochtend staan we
stil bij delen van het boek en spreken we over hoe onze eigen kwetsbaarheid
zichtbaar werd in de afgelopen coronaperiode. En natuurlijk over wat ons stevig doet
staan.
Wandelend in gesprek!
Het wandelen op donderdag gaat komende tijd door, maar het is verplaatst.
Het is verplaatst van 9.30 uur i.p.v. om 13.00 uur. We starten nog altijd bij de Oude
Kerk op het Wilhelminaplein. En we lopen in tweetallen, op afstand. Wandel je een
keer mee? We gaan dan een uurtje wandelen in tweetallen, op gepaste afstand,
maar met de mogelijkheid voor ontmoeting en gesprek. Opgeven is niet nodig, we

zien wel wie er meedoet. Eén van de voorgangers van de Oude Kerk of de
Ontmoetingskerk is steeds van de partij.
Fiets over?
Hebt u een fiets staan die u niet gebruikt? Vluchtelingen die zich in het Westland
komen vestigen hebben daar misschien wat aan. Als u belt met Vluchtelingenwerk,
wordt die fiets bij u opgehaald, telefoon 0174 442120.
Op de website van de Oude Kerk kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
die er gaande zijn.

Contact
In de tussentijd: Pas op uzelf, en op uw naasten.
Kijk zeker in deze tijden om naar anderen die alleen zijn, stuur een kaart of bel
iemand even op en blijf gezond!
Wilt u zelf contact, u kunt contact opnemen met onze predikant;
ds. Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006;
e-mail: neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl
Contactpersoon pastoraat: Caroline Koenen – tel. 06-10541301,
e-mailadres:scriba@oudekerk-naaldwijk.nl
Contactpersoon pastoraat: Annie van Hoeven - tel. 0174-627419,
e-mailadres: a.vanhoeven@caiway.nl
Contactpersoon praktische zaken: Willem Jan Boerema - w.boerema@hetnet.nl

