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 GEDENKRAAM 

450 jaar geleden, om precies te zijn op 9 
augustus 1572, vond de eerste Protestante 
prediking plaats in de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein in Naaldwijk. De 
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten 
Naaldwijk is sinds haar oprichting in 1921 
(destijds onder de noemer Vereniging 
van Vrijzinnige Hervormden afdeling 
Naaldwijk-Honselersdijk) nauw verbonden 
met de Oude Kerk. Ter gelegenheid 
van deze historische gebeurtenis in het 
kerkgebouw biedt de Vereniging van 
Vrijzinnige Protestanten Naaldwijk 
een gebrandschilderd raam aan aan de 
Hervormde Gemeente Oude Kerk.

Het gebrandschilderde raam in het koor 
van de kerk is meer dan 4 meter hoog en 
ontworpen door hans van der Valk. Hans 
is glasschilder en ontwerper bij Glasatelier 
Oud Rijswijk. 



 VVP 

De Vrijzinnigheid in de Oude Kerk te 
Naaldwijk is al meer dan 100 jaar oud, zij 
is in ter tijd opgericht als tegenhanger 
van de Orthodoxie in de toenmalige Ned. 
Hervormde Kerk.

Wat zijn de kenmerken van het Vrijzinnig zijn?

Vrijzinnig protestantisme is een stroming 
binnen het protestantisme van mensen die 
hun christelijk geloof sterk laten bepalen door 
een ondogmatische houding waarin vrijheid 
van denken en geloven op basis van eigen 
inzichten centraal staat.

Vrijzinnigheid is mensenwerk en laten zich 
niet voorschrijven wat ze moeten geloven. 
Ze durven alles in twijfel te trekken kiezen 
zodoende voor onzekerheid in het geloof, 
er is geen houvast. Vrijzinnig zijn is een 

levenshouding dat als bijvoeglijk naamwoord 
voor andere woorden geplakt moet worden. 

Daarom noemt men zich “vrijzinnig christelijk. 
Deze vrijzinnige houding kenmerkt zich niet 
alleen door openheid, maar ook door een 
gerichtheid op de medemens.”

Gelukkig wordt ook in velen  Orthodoxe kerken 
dit denken onderstreept en ziet men een sterke 
samenwerking wat van de  “Vrijzinnigen” van 
harte wordt toegejuicht. 
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 GLASATELIER OUD RIJSWIJK

Al 45 jaar dé specialist in glas in lood van 
Nederland!

Glasatelier Oud Rijswijk is sinds de oprichting 
in 1975 expert op het gebied van hoogwaardig 
glas-in-lood. Onze kernactiviteiten zijn 
het maken, restaureren, ontwerpen en 
repareren van glas-in-lood voor kerken, 
rijksmonumenten en particulieren. 
Daarnaast hebben wij een ruime ervaring 
in glasbewerking zoals brandschilderen en 
isolatie.

Glasatelier Oud Rijswijk is opgericht in 
Rijswijk door Peter Heijman. Van 1998 tot 
2018 werkten we vanuit de Loodstraat in 
Zoetermeer. Sinds 2018 is het atelier gevestigd 
in ‘s-Gravenzande. Wij staan voor het ambacht 
en de kwaliteit van ons glas-in-lood. Door ons 
flexibele team van glasexperts kunnen wij al 
uw glas in lood-wensen realiseren.

www.glasatelier.nl

http://www.glasatelier.nl

