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In deze gids vindt u de belangrijkste gegevens van de Hervormde 
Gemeente Oude Kerk Naaldwijk. 
Wij zijn een dorpsgemeente met een eigen identiteit. Die identiteit 
wordt voor een flink deel gevormd door het kerkgebouw dat dateert 
uit 1472. Het kerkgebouw heeft een sterk gemeenschapsvormende 
functie. Die gemeenschap reikt verder dan de eigenlijke 
geloofsgemeenschap. Ook anderen voelen zich bij het kerkgebouw 
betrokken en voelen zich daardoor bij de gemeenschap betrokken.  
In de Oude Kerk proberen we de stem op te vangen van God die we 
kennen uit de Schriften en richting geeft aan ons dagelijks leven. 
 
De gemeente van de Oude Kerk maakt dat concreet door: 

o samen kerkdiensten te houden,  
o Bijbelkringen, Leerhuis en studieprogramma’s te 

organiseren,  
o samen op te trekken,  
o naar elkaar om te zien 
o evenementen te organiseren, zoals cantates, vespers, 

curiosamarkt, kerstmarkt, concerten,  
o de kerk open te stellen. 

 
De Oude Kerk is een zelfstandige gemeenschap binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland. De samenwerking met de PgN 
(Protestantse gemeente Naaldwijk) neemt steeds meer toe. 
Daarnaast werkt de Oude Kerk samen met drie vrijzinnige 
geloofsgemeenschappen in het Westland. Samen met die drie 
organisaties wordt eenmaal in de drie weken een kerkblad 
uitgegeven: Vrije Ruimte. 
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De Oude Kerk telt zo’n 900 leden en heeft een predikant en  
cantor-organist in dienst. Alle overige functies worden door 
vrijwilligers (ca. 100) ingevuld.  
Desondanks gebeurt er veel in en rond de Oude Kerk. Bijzondere 
diensten (zoals cantatediensten, kerstnachtdienst en bijzondere 
vespers) worden goed bezocht en er is een grote groep die zich 
inzet voor behoud en onderhoud van het eeuwenoude kerkgebouw. 
 
Website www.oudekerk-naaldwijk.nl 
 
Kerkdiensten Iedere zondagmorgen 10.00 uur.  

De kerkdiensten zijn te beluisteren via 
Internet: www.kerkomroep.nl 

 
Vespers Samen met de PgN iedere zondagavond om 

19.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Achtmaal 
per jaar is er een bijzondere vesper, 
Vesperplus, met allerlei vormen van kunst. 
Folder ligt achterin de kerk. 

 
Pastoraat en huisbezoek Predikant en pastoraal medewerkers 

onderhouden de contacten met leden van de 
kerk. Wilt u het melden als er iets aan de hand 
is? Contactpersoon: Annie van Hoeven, tel. 
0174 627419. 

 

Kinderkring  Twee keer per maand, tijdens de   
   morgendienst, voor kinderen van 4 – 12 jaar. 
   Data staan in Vrije Ruimte. Contactpersoon: 
   Annemarie Voorberg. 
 
Jeugdkerk  Voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar, 
   iedere eerste zondag van de maand,  
   gedurende de morgendienst.   
   Contactpersoon: tel.  Johan van Toor tel. 0174 
   240555. 
 

http://www.oudekerk-naaldwijk.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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Crèche  Bij bijzondere diensten is opvang voor  
   kinderen jonger dan 4 jaar mogelijk. Bij twijfel 
   graag even contact zoeken. Contactpersoon: 
   Caroline Koenen: 0174 631399. 
 
Autodienst Kan iemand zelf niet naar de kerk komen, dan 

kan voor vervoer worden gezorgd. Telefoon: 
0174 648569 of tel. 06 29 04 00 29. 

 
Cantorij  Iedere vrijdagavond repetitie van 19.15 uur tot 
   20.15 uur in de Oude Kerk of in De Herberg 
   (gratis). Contactpersoon: Gerard Bal, tel.  
   0174 627986. 
 
Liturgiecommissie Namens de kerkenraad verantwoordelijk voor 

de vormgeving van de kerkdiensten. 
Contactpersoon: Marian van Toor, tel. 0174 
240555. 
 

Huwelijken Trouwlustigen doen er goed aan tijdig contact 
op te nemen met de dominee of de beheerder 
van het kerkgebouw. 

 
Rouwdienst Bij een overlijden kan contact worden 

opgenomen met iemand van de kerkenraad. 
Voorafgaand aan een uitvaart kan in de kerk 
een dienst worden gehouden. De overledene 
kan in de sacristie worden opgebaard. Het 
koor van de kerk kan gebruikt worden voor het 
condoleren van de nabestaanden. Nadere 
inlichtingen bij de beheerder van de Oude 
Kerk. 

 
Vorming en toerusting  Jaarlijks wordt samen met de  PgN een 

programma samengesteld onder de naam 
Bezinning-Beleving-Verdieping. Een 
uitgebreide folder ligt achterin de kerk. 
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ADRESSEN 
 
Adressengids Een volledige lijst met adressen van 

kerkenraad en commissies is op te vragen bij 
het kerkelijk bureau. Hier volgen enkele 
belangrijke adressen. 

 
Predikant  vacant 
 
Kerk Wilhelminaplein 5;  

www.oudekerk-naaldwijk.nl  
  

Kerkenraad   Kerkstraat 27, 2671 HC Naaldwijk. 
Voorzitter:  Erik Knoppert, tel. 0174-731308 
Scriba:   Mevr. Caroline J. Koenen-Holster, tel. 0174 
   631399; e-mail: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl. 
 
Diaconie  Postbus 356, 2670 AK Naaldwijk. 

Banknummer: NL95 RABO 0135 3601 96 
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 
Naaldwijk 

 
Kerkrentmeesters Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk. 

Banknummer NL86RABO0373725345 t.n.v. 
CVK Hervormde Gemeente Naaldwijk 

 
Cantor-Organist Dhr. G.J.J. Bal, Linde 29, 2671 PJ, Naaldwijk, 

tel. 0174 627986. 
 
Kerkelijk bureau Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk 
   Bezoekadres: De Herberg, Kerkstraat 27,  
   Naaldwijk; tel. 0174-625899;   
    bureau@oudekerk-naaldwijk.nl.  
 
Kerkgebouw Het kerkgebouw is te huur, het leent zich goed 

voor recepties, partijen en congressen. 
Contactpersoon: C.J. Middelburg; e-mail: 
verhuur@oudekerk-naaldwijk.nl,  
tel: 06 25 31 08 51 

http://www.oudekerk-naaldwijk.nl/
mailto:scriba@oudekerk-naaldwijk.nl
mailto:bureau@oudekerk-naaldwijk.nl
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Openstelling De kerk is op marktdag (woensdag) en 

zaterdagmiddag (14.00 – 16.00) uur open, 
voor bezichtiging, gesprek of verpozing.  

 
Restauratiefonds gironummer: NL49INGB0006494743. 
 
Vrije Ruimte kerkblad, komt eenmaal in de drie weken uit. 

Redactie: vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl  
 
Beleid Het beleidsplan van de Oude Kerkgemeente is 

geschreven in 2018 en te vinden achterin de 
kerk of op de website van de Kerk. 

 
De Herberg Vergaderruimtes en kerkelijk bureau van de 

Oude Kerk, Kerkstraat 27, Naaldwijk; 
Contactpersoon: dhr. H.M. de Bruin, tel.:0174-
62665/06 15 26 38 28 

 
Archivaris   Dhr. A.C. Knoppert, De Schie 20, 2673 BJ  
   Naaldwijk, tel. 0174  626923. 
   e-mail: arnold.knoppert@kabelfoon.net 
 
Over het kerkgebouw  
De toren dateert uit de 13de eeuw en is het oudste deel van de kerk. 
De kerk zelf is van latere datum en is steeds verbouwd en 
uitgebreid. De huidige vorm ontstond na de grote brand in 1472. 
Van 1933 tot 1935 vond een grote restauratie plaats. Toen kreeg de 
kerk het aanzien en indeling die we nu kennen. In 1993/’94 zijn alle 
ramen en een deel van het pleisterwerk hersteld. Van 2003 tot 2005 
is er opnieuw een restauratie uitgevoerd. Deze omvatte onder meer 
de dakconstructie, het pleisterwerk binnen, een nieuwe vloer en een 
aanpassing van de inrichting om de gebruiksmogelijkheden te 
vergroten. In 2010 is de buitenkant van de kerk aangepakt en is 
e.e.a. aan de binnenkant verbeterd, waaronder de vloer in het koor.  
Het orgel, in 1831 gebouwd door Wander Beekes, wordt in de eerste 
plaats gebruikt in de erediensten. Van tijd tot tijd worden er ook 
concerten op gegeven.  
 

mailto:vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl
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VERDERE ACTIVITEITEN 
 
Actie "Kerkbalans" 
Ieder jaar wordt in januari de landelijke, interkerkelijke actie 
"Kerkbalans" gehouden. De Oude Kerk neemt daaraan deel. Die 
actie levert een belangrijk deel van de inkomsten op. Alle leden 
krijgen thuis een envelop met het verzoek een bijdrage in het 
vooruitzicht te stellen. Bij dragen geschiedt op vrijwillige basis, er 
zijn wel enkele richtlijnen. 
 
Curiosamarkt  
Elk jaar wordt er in september een curiosamarkt gehouden. De 
opbrengsten komen volledig de kerk ten goede. Contactpersoon: 
Dhr E.J. Knoppert, tel: 0174 731308, e-mail: erik@knoppert.info  
 
Kerkelijk archief 
Het oudste en omvangrijkste gedeelte van het archief van de Oude 
Kerk (1572-1900) is ondergebracht in het Gemeentearchief van 
Naaldwijk. Veel gegevens zijn op schrift gesteld en zijn te verkrijgen 
bij de archivaris.  
Dhr Arn.C.Knoppert, tel:626932, e-mail: 
arnold.knoppert@kabelfoon.net 
 
Raad van Kerken 
In de Raad van Kerken Naaldwijk zijn de Oude Kerk, de 
Adrianusparochie en de Protestantse Gemeente te Naaldwijk 
vertegenwoordigd. De RvK wil de samenwerking en eenheid van de 
kerken bevorderen. Contactpersoon: Dhr. D. van der Laan, 0174 
640328,  email: vdlaan@kabelfoon.nl 
 
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Naaldwijk 
De Oude Kerk onderhoudt hartelijke banden met de VVP Naaldwijk. 
Een aanzienlijk aantal kerkleden is daarvan lid. Voorzitter: Dhr. H.M. 
de Bruin, Donnerlaan 65, 2672 BX Naaldwijk (tel. 626653).Secr. 
Mevr. M. Zwemstra-Boekestein, Corbulolaan 32, 2672 LE Naaldwijk, 
marlies5@caiway.nl 
 

mailto:vdlaan@kabelfoon.nl
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Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk 
Deze Stichting uit 1992 opgericht om fondsen bijeen te brengen voor 
het onderhoud en multifunctioneel maken van de Oude Kerk. Het 
bestuur wordt o.m. gevormd door vertegenwoordigers van alle 
Naaldwijkse kerken. Door € 15,- over te maken op gironummer 
NL17INGB0000389266 t.n.v. 'Stichting Vrienden van de Oude Kerk' 
wordt u donateur van de Stichting.  
Voorzitter: Dhr. W. Boekestein, Groeneweg 149, 2691 MN ’s 
Gravenzande, tel .06 41 81 64 09.  
Secretaris: Dhr. P. van Staalduinen, Postbus 227, 2671 AE 
Naaldwijk 
 
Kerstmarkt 
Sinds 2004 wordt er in de Oude Kerk Gemeente een kerstmarkt 
georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor de kerk. Wilt u iets 
maken dat zich leent voor verkoop op de kerstmarkt, dan kunt u 
contact opnemen met Dhr. W. Boekestein, tel. 0641816409; email: 
w.boekestein@kabelfoon.nl. 
 
Samenwerkingsverband Vrijzinnig Westland   
In het samenwerkingsverband Vrijzinnig Westland werkt de Oude 
Kerk samen met: VVP Honselersdijk, Uniekerk ’s-Gravenzande en 
VVP Maasdijk. 
 
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten  Honselersdijk  
Predikant:  Drs. D.C. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG  Alphen 
  aan den Rijn, tel. 0172 421357, e-mail:   
  DCPeters@wanaoo.nl. 
 
Uniekerk ’s-Gravenzande 
Predikant: Ds. C.A. Schoonenberg-Lems, Prins Clausstraat 21, 

2691 CR ´s ’s Gravenzande, tel. 0174 414740, e-mail: 
c.a.schoonenberg@planet.nl 

Postadres:  Langestraat 183, 2691 BE ‘s – Gravenzande, tel.  
  0174 417377 
 

mailto:w.boekestein@kabelfoon.nl
mailto:DCPeters@wanaoo.nl
mailto:c.a.schoonenberg@planet.nl
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Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Maasdijk  
Predikant: Drs. D.C. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG  Alphen 

aan den Rijn (tel. 0172  421357, e-mail: 
DCPeters@wanadoo.nl) 

Secretariaat: Mevr. M. de Jong , tel. 174 5111106, 
marion@concordiamaasdijk.nl 

Postadres: Maasdijk 40, 2676 AE Maasdijk 
 
 
Ook werkt de Oude Kerk intensief samen met de Protestantse 
gemeente Naaldwijk (PgN). 
 
Predikanten: Ds. E.B. Kok, tel. 0174 610421,  

e-mail: kok@pkn-naaldwijk.nl. 
Ds.  C. van der Meij tel. 070 3263019,  
e-mail: vandermeij@pkn-naaldwijk.nl. 
Ds. M.de Vries, tel: 0174-237676 
e-mail: devries@pkn-naaldwijk.nl 

Scriba:  Dhr. W. de Zeeuw scriba@pkn-naaldwijk.nl 
Postadres: Anjerlaan 47, 2671 KH Naaldwijk. 

                                                                    

mailto:DCPeters@wanadoo.nl
mailto:kok@pkn-naaldwijk.nl
mailto:vandermeij@pkn-naaldwijk.nl
mailto:scriba@pkn-naaldwijk.nl

