PROGRAMMA
Ontvangst
Woord van welkom
door de predikante van de Oude Kerk Naaldwijk ds. Neeltje Reijnders
Terugblik realisatie gedenkraam
door oud-voorzitter VVP Naaldwijk de heer Henk de Bruin

uitnodiging

onthulling gedenkraam

Lezing ‘De uitzonderlijk vroege Reformatie in Naaldwijk’
door kerkhistoricus de heer Paul Abels

MAANDAG 15 AUGUSTUS 2022
OUDE KERK NAALDWIJK
VANAF 19.00 UUR

Muzikaal intermezzo
door de heer Han van der Goes

Woord namens de kerkenraad
Hervormde Gemeente Oude Kerk
door de heer Erik Knoppert
Afsluiting met hapje en drankje
Gelegenheid om de expositie te bekijken:
‘Oude Kerk, 450 jaar in woord en beeld’

foto: Glasatelier Oud Rijswijk, ’s-Gravenzande

Onthulling van het gebrandschilderde gedenkraam
door de burgemeester van Westland de heer Bouke Arends

UITNODIGING

AFD. NAALDWIJK

450 jaar geleden, om precies te zijn op 9 augustus 1572, vond de eerste
Protestantse 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.
Hierbij bent u van harte uitgenodigd om bij de onthulling van dit
gedenkraam aanwezig te zijn, die zal plaatsvinden op:

maandag 15 augustus 2022
Locatie: Oude Kerk Naaldwijk, Wilhelminaplein 5
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Met de onthulling van het gedenkraam wordt tevens de expositie ‘Oude
Kerk, 450 jaar in woord en beeld’ geopend met foto’s en attributen van
en sinds de tijd van de Reformatie. De expositie is samengesteld door de
heer Arnold Knoppert, archivaris van de Oude Kerk Naaldwijk.
Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, vragen
wij u om zich - bij voorkeur voor 1 augustus 2022 - aan te
melden via het secretariaat: marlies5@caiway.nl.
NB: er is voldoende parkeergelegenheid in de
omgeving van de Oude Kerk, maar op 15 augustus
beperkt vanwege de feestweek in Naaldwijk.

Aansluitend is er de gelegenheid om elkaar onder het genot van een
hapje en drankje te ontmoeten, het nieuwe gebrandschilderde raam te
bewonderen en de expositie te bekijken.
Graag tot 15 augustus aanstaande!
Met vriendelijke groet,
Bestuur VVP Naaldwijk

