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Wijsheid als Levensboom
(Spreuken 3 :17-18)

Een paar weken geleden kwam mijn dochter na 2
maanden backpakken terug uit Costa Rica. Ze had een
tattoo laten zetten en ze droeg een ketting met een
boom. Vanaf die tijd zag ik bij verschillende mensen
een ketting met een boom.
Ik vroeg haar wat de boom voor haar betekende. Ze zei
dat ze in de indrukwekkende jungle had gelopen en
onder de indruk was gekomen dat bomen aan het begin
staan van alle leven; zonder bomen geen leven. Een
levensboom dus.
N.a.v. een preek over Spreuken 3: 17-18 De wegen van
de wijsheid zijn lieflijk, al haar paden vredig. Ze is een
levensboom voor wie haar omhelst, wie haar omarmt,
mag zich gelukkig prijzen, verdiepte ik me in
levensbomen.

christendom. Het is een universeel symbool.
Bomen zijn zoals goede vrienden. Ze bieden
zuurstof en beschutting, rust en wijsheid, ze bekijken de
wereld vanuit een ander perspectief, ze zijn een
uitkijkpost. Zoals één vriend jouw rots in de branding is,
zo kan één boom een volledig landschap domineren.
En hij houdt heel lang stand.
Een boom wordt ook gezien als spiegel voor de
mens, zoals de levensboom van Niki de Sint Phalle (+
1970). Deze litho ‘l’Arbre de la vie’ (de levensboom)
was te zien in Museum Beelden aan Zee. Niki’s moeder
was Française, haar vader Amerikaan. In 1933 verhuist
het gezin naar Amerika; haar vader misbruikt haar, ze
gaat het klooster in, trouwt als ze 19 is, krijgt twee
kinderen en in 1951 verlaat ze haar gezin en gaat terug
naar Parijs.
Niki is als kunstenaar autodidact; veel mensen kennen
haar kleurige levensgrote polyester vrouwenfiguren, de
Nana’s.
Deze boom somt in zwart-wit de nare, moeilijke kanten
van het leven op zoals de dood, het niets, haat,
intolerantie, ziekte, honger, het kwaad. Het tegenbeeld
staat in kleur met
woorden als de liefde, God, het leven,
de dans, gezondheid,
brood, wijn, kinderen,
kleuren, bloemen.

De Tree of life is een eeuwenoud symbool dat ook al
eeuwenlang wordt gebruikt. Het symbool kan
verschillende vormen aannemen, echter is zijn meest
bekende vorm een boom met daar omheen een cirkel.
De wortels en takken van de boom groeien in
tegengestelde richting. Vaak precies in symmetrie.
Deze symmetrie geeft evenwicht aan. De cirkel om de
boom zorgt ervoor dat
alles op zijn plek blijft
en er geen chaos
ontstaat.
Bomen zijn langlevende wezens met gevoel
die voor altijd rustig
zijn. Er wordt beweerd
dat alleen het aanraken van zo’n boom al
inzicht kan geven in
jezelf.
In oude culturen werden bomen al vereerd.
Er zijn verslagen van
de Noorse mythologie
tot
de
Egyptische
mythologie; van het
Midden-Oosten
tot
Meso-Amerika;
van
het boeddhisme tot het

In de Bijbel zijn bomen ook geliefkoosd
symbool. Als verbinding van hemel en
aarde, als teken van
hoop en van nieuw
leven. Al in Genesis
wordt gesproken over
de boom van het
eeuwige leven. De
boom wordt in Psalmen en Spreuken
ook
gebruikt
als
beeld voor de mens
op de goede weg.
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Een bekende Icoon is die van Jezus
als een wijnstok. Jezus vergelijkt
zich bijvoorbeeld met de wijnstok
waarvan wij de ranken zijn.
Zo beschouwd is een boom een
treffend en rijk beeld. Je zou kunnen
zeggen dat het vooral verbinding
uitdrukt, de verbinding tussen hemel
en aarde, tussen de werkelijkheid
van God en die van de mensen. Een
boom verbeeldt al duizenden jaren
met zijn wortels diep in de aarde en
zijn takken reikend tot in de hemel
dat die verbinding mogelijk is. Het
kruis van Christus kun je dus ook
kunt opvatten als een levensboom.
De boom als symbool van
verbinding tussen wat je onder- en
bovenwereld, dood en leven, kunt
noemen.
Het getuigt van wijsheid, die cirkel;
die verbondenheid van leven en
dood te omarmen, als iets wat is en
altijd zal zijn.
Ds. Martine Wassenaar

SAMENWERKINGSVERBAND
VRIJZINNIG WESTLAND

Naaldwijk Oude Kerk

Wilhelminaplein
gooit. Van alle vier de gemeenten
van het Samenwerkingsverband
Vrijzinnig Westland waren er
bezoekers. Na afloop vertelde Erik
Jan dat hij in januari voor 9
maanden een wereldreis gaat
maken met zijn vrouw en twee
kinderen. Er is geen vast reisplan.
Hij begint in Egypte en bekijkt ter
plekke wel waar de reis hem
heenvoert. Het lijkt me reuze
ontspannen als je zo avontuurlijk op
reis zou kunnen gaan. Ik denk dat
de meesten van ons waaronder
ikzelf niet zo gauw op reis zouden
gaan zonder niet alles zoveel
mogelijk van te voren uitgestippeld
te hebben. Hij wordt op kantoor in
Utrecht deels vervangen maar
dankzij de digitale mogelijkheden
werkt hij ook nog eens op afstand
door. Ik denk dat we van die
wereldreis nog wel een keer iets
terug zullen zien in het programma
Vrijzinnig Perspectief.
Dick Peters

KERKDIENSTEN
De diensten vanuit de Oude Kerk
zijn thuis te volgen via Kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/
10283.
Zondag 28 november
10.00 uur 1e Advent, ds Neeltje
Reijnders
19.00 uur Commissie Bijzondere
Diensten (dienst van de PgN)
Zondag 5 december
10.00 uur 2e Advent, ds Neeltje
Reijnders, streekdienst
19.00 uur Vesper, ds Carel v.d.
Meij, Psalm 80
Zondag 12 december
10.00 uur 3e Advent, dienst van
Schrift en Tafel, ds Neeltje
Reijnders
19.00 uur Festival of Lessons and
Carols, ds Marjan de Vries;
lezingen, liederen en muziek op
weg naar de geboorte van
Christus.
Ontmoetingskerk
28 november,
10.00 uur, 1e Advent, ds Ron
Lock, Project
19.00 uur, ds Dirk van
Duivenboden (Hoek van
Holland), Cie. Bijzondere
Diensten
5 december, 10.00 uur, 2e Advent,
Net ff andersdienst, ds Carel v.d.
Meij, m.m.v. Pieter van Velden
12 december, 10.00 uur, 3e Advent,
ontbijt, ds Marjan de Vries, Heilig
Avondmaal

TERUGBLIK REGIOAVOND
woensdag 3 november
Een avond met Reli-theater
Erik Jan Tillema kwam met
scheppingsverhalen vanuit de hele
wereld en werd muzikaal met zang,
piano en saxofoon bijgestaan door
Victor Posch. De reacties waren
positief. De beleidssecretaris van de
VVP Nederland zette een vlotte
voorstelling neer en was uitstekend
verstaanbaar zonder versterking.
Met de nodige humor nam hij ons
mee door scheppingsverhalen uit de
hele wereld die hij ook in boekvorm
heeft uitgebracht. Er was een prima
timing en samenspel met musicus
Posch die over een goede zangstem
bleek te beschikken. Fijn dat de
regioavonden weer zijn opgestart en
al moeten we nog afwachten of
corona niet opnieuw roet in het eten

ADRESSEN
Predikant: ds Neeltje
Reijnders, tel. 0174769006
neeltje.reijnders@oudekerknaaldwijk.nl
Maandag – Vrijdag spreekuur van
9.00-10.00 uur; daarbuiten
bereikbaar op afspraak en voor
dringende zaken.
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Contactpersoon Annie van Hoeven tel. 0174-627419 of 06-27908029
Contactpersoon Caroline Koenen tel. 0174-631399 of 06-10541301
Scriba kerkenraad: Mw. C.J.
Koenen- Holster, Postbus 228, 2670
AE Naaldwijk, e-mailadres:
scriba@oudekerk-naaldwijk.nl
Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl
Kerkelijk bureau: Sylvia MiddelburgVerton, Kerkstraat 27, 2671 HC
Naaldwijk, tel. 625899, emailadres:
bureau@oudekerk-naaldwijk.nl.
Bank: NL.86.RABO0373725345
t.n.v. CvK Hervormde Gemeente
Naaldwijk
Diaconie Hervormde Gemeente
Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601
96.
diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl
Per 01-01-2021 is het
rekeningnummer voor het
restauratiefonds:
NL11RABO0373725337.
BIJ DE KERKDIENSTEN
Collecte
Bij de uitgang van de diensten 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.
Doop van Gerwin Jaromir Bal,
zondag 14 november 2021

samen met de andere kinderen van
de Krinderkring een mooi cadeau
gemaakt: een groot knutselwerk
gebaseerd op het waterverhaal van
Noach en de ark. Het was een
geheel om nog lang van na te
genieten.
Herdenking der gestorvenen,
21 november 2021
Wanneer u dit leest, is de viering die
ook intensief is, de Herdenking der
gestorvenen, al geweest. Maar ook
die persoonlijke dienst hoort in het
leven van onze gemeente. Het begin
en het eind. Het een aanmerkelijk
makkelijker
dan
het
andere.
Gelukkig dat we dat met elkaar
allemaal kunnen delen.
Dan is vervolgens de Adventstijd
aangebroken. Op zondag 28
november is het de eerste Advent
en is er ook Kinderkring waarin het
zal gaan over de vraag wat Advent
is. Ik wil daar met de kinderen ook in
de dienst even bij stil staan.
’s Avonds is er de versper
voorbereid door de commissie
Bijzondere Vieringen.
Zondag 5 december is het de
veelzeggende datum 5 december en
het is de Streekdienst. De leden van
de Vrijzinnige Kerken van de
omliggende dorpen komen naar de
Oude Kerk. Het thema van de dienst
is “Sinterklaas en andere heiligen”
en we zullen stilstaan bij de
praktische en actuele betekenis van
het begrip ‘heilig’. Wie dan ’s avonds
Pakjesavond viert, kan daar wel
eens met een heel andere blik naar
kijken!
’s Avonds is er de vesper, die geleid
wordt door ds. Carel van der Meij.
Alle activiteiten en plannen gaan
door zolang we daar van overheidswege toestemming voor hebben.
Maar we houden u op de hoogte.
Ds. Neeltje Reijnders

(foto Arie de Jong)

Wat bleef hij stralend naar me
lachen, die kleine Gerwin. Ook toen
hij drie handjes water over zijn hoofd
heen kreeg om gedoopt te worden.
Het was een fijne dienst, met het
Bijbel
lezen
door
zijn
ene
grootouderpaar en de muziek van
zijn andere grootouders en natuurlijk
niet te vergeten zijn trotse ouders
die zoveel zelf aan de dienst hadden
voorbereid. Zijn zusjes hadden

UIT DE GEMEENTE
Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en
leed' doorgeven; neem dan contact
op met
Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te
Naaldwijk, tel. 0174-627419 of
a.vanhoeven@caiway.nl).
Verjaardagen
Op 6-dec dhr. J.J. van Zanten,
Koningstraat 33, 2671 JS Naaldwijk,
81 jaar.
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Op 18-dec Mevr. J. Knoppert –
Burgersdijk, Schiereiland 76, 2673
CZ Naaldwijk, 92 jaar.
Op 18-dec Dhr. C.A. Kruithof,
Esdoorn 2, 2671 PS Naaldwijk, 81
jaar.
Van harte gefeliciteerd namens de
Hervormde Gemeente Oude Kerk
Nieuw ingekomen leden
Mevr. Spaargaren – Zaalberg
Van harte welkom namens de
Hervormde Gemeente Oude Kerk.
VAN DE KERKENRAAD
Vorige week hielden we in het koor
van de kerk een gemeenteavond,
waar we zo’n 30 gemeenteleden
mochten ontvangen. We hebben
hen bijgepraat over wat er afgelopen
1,5 jaar allemaal is gebeurd in de
gemeente, en Neeltje Reijnders gaf
een uitleg over hoe een liturgie in
elkaar zit. Daarnaast was er weer
eens tijd om elkaar te spreken, waar
ook uitgebreid gebruik van werd
gemaakt. Al met al een geslaagde
avond, en goed dat het weer kon.
Deze week vergadert de Kerkenraad
voor de laatste keer dit jaar. We
gaan de puntjes op de i zetten voor
de afronding van dit jaar, en ons dan
opmaken voor de diensten rond
kerst.
Bij deze Vrije Ruimte ontvangt u ook
onze kerstgroet; kijkt u ook naar de
achterkant, daarop kunt u alle
diensten en activiteiten terugvinden
die we de komende periode zullen
houden.
Stoelenploeg
We noemen ze vaak, de stoelenploeg, maar daarmee doen we een
groep mensen eigenlijk tekort! Elke
maandagmorgen komt er een groep
mensen bijeen die er samen voor
zorgen dat de kerk er altijd netjes
bijstaat. Tijdens drukke perioden met
veel activiteiten of verhuur komt
deze groep soms zelfs wel meerdere
keren per week bijeen. Maar de
groep is wat kleiner geworden omdat
mensen hebben moeten afhaken
wegens gezondheid of ouderdom.
Dus bij deze een oproep aan
mannen of vrouwen die deze groep
met helden wil komen versterken!
In principe komen deze mensen
altijd op maandagmorgen bij elkaar,
en soms dus ook op andere
momenten. Vindt u het leuk om af en
toe de handen uit de mouwen te
steken? Dan is dit wellicht iets voor
u! Heb u interesse of vragen, kunt u

dat laten weten bij Henk de Bruin, of
bij ondergetekende.
Corona
We hoopten dat we allemaal steeds
weer
meer
mochten
gaan
ondernemen, maar helaas moeten
we toch weer wat maatregelen
nemen. Het meest zichtbaar is het
vasthouden aan de 1,5 meter
afstand, en het verzoek om een
mondkapje te dragen bij het zich
verplaatsen in de kerk. Ik hoop
oprecht dat de huidige maatregelen
leiden tot een ommekeer in de
hoeveelheid besmettingen, niet in de
laatste plaats omdat we dit jaar
natuurlijk hopen niet weer dicht te
moeten in de kerstperiode.
Erik Knoppert
GIFTEN
Voor het College van
Kerkrentmeesters via de bank €
10,00.
Voor gemiste collecte via ds. A.C.
Reijnders € 10,00.
Hartelijk dank voor deze giften.

Het is opvallend hoezeer de Bijbelse
verhalen tot op de dag van vandaag
actueel zijn én herkenning oproepen
in
de
levens
van
de
gesprekpartners. We kunnen nog
een paar leden gebruiken, dus
mocht u willen aansluiten: van harte
welkom. U kunt zich opgeven bij
ondergetekende (0174 769006).
De laatste keren Bijbelkring van
2021 zijn
Woensdag 24 november
Woensdag 8 december (op deze
datum worden de data van 2021
afgesproken)
Telkens tussen 9.30 en 11.00 uur in
de Herberg
Ds. Neeltje Reijnders
BEZINNING * BELEVING * VERDIEPING
Bijbelen
Samen lezen in de Bijbel. Ditmaal
over het jongetje met de vijf broden
en twee vissen, in Johannes 6: 1-15.
Onder leiding van ds Marjan de
Vries, op 29 november om 20.00 uur
in de Ontmoetingskerk.

CONTACT EN COMMUNICATIE
Kathleen Ferrier, over Het belang
van zachte krachten

Bij deze een oproep aan u allen om
eens na te gaan of wij u als Oude
Kerk kunnen bereiken. Vaak willen
we een verandering in afspraken of
speciale activiteit met veel mensen
delen, maar we hebben niet van
iedereen een e-mailadres (en zelfs
niet een telefoonnummer). Toch is
dat zeker in deze coronatijd van
groot belang. Zou u uw e-mailadres
aan de scriba Caroline Koenen
scriba@oudekerk-naaldwijk.nl willen
doorgeven? Dan houden we contact!
Ds. Neeltje Reijnders
BIJBELKRING
Nog een paar keer komt de
Bijbelkring samen dit jaar. Tijdens de
laatste bijeenkomst van dit jaar
zullen we de nieuwe data in overleg
vaststellen. Het zijn interessante
bijeenkomsten, waarin zowel de
Bijbel als de verhalen van de leden
van de Bijbelkring uitgebreid aan de
orde komen. We starten elke keer
met een kort speels moment waarin
iedereen zijn of haar bijdrage kan
geven en we allemaal ‘wakker’ zijn
en geconcentreerd voor het vervolg.

voor menselijkheid, nieuwsgierigheid
en de verbindende kracht van
verhalen” beschrijft ze de ervaringen
die ze heeft opgedaan in Suriname,
Chili, Hong Kong en Nederland.
‘Wie is je vader, wie is je moeder?’
Als je iemands verhaal niet kent en
daar ook niet nieuwsgierig naar
bent, liggen snel oordelen op de
loer. Vaak worden die ingegeven
door angst. Nepnieuws verspreidt
zich razendsnel. Intussen groeit
ongelijkheid, verdiepen breuklijnen
en blijft de achterstand van vrouwen
en van mensen met een bi-culturele
achtergrond bestaan, tot wanhoop
en frustratie van velen. Hoe komen
we uit deze veelgelaagde crisis?
Hierover wil mevrouw Ferrier met
ons in gesprek gaan.
Gasten zijn welkom vanaf 19.00 uur.
Coronapas is verplicht, evenals het
dragen van een mondkapje totdat
men zit.
Thuis kunt u het gesprek volgen via
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/
10283. En vragen kunt u telefonisch
kwijt
op:
06-29040029
(ook
Whatsapp).
Aan de uitgang is er een collecte ten
behoeve van Stichting Johan
Ferrier Fonds.
Deze avond wordt georganiseerd
door de Protestantse gemeentes in
Naaldwijk,
’s-Gravenzande
en
Monster.
GEDICHTEN GEMAAKT OP DE
STARTZONDAG 12 SEPTEMBER
2021
Het thema van de startzondag was
‘sterren’. Abraham telde de sterren
in de nacht. God beloofde… zo groot
wordt jouw nageslacht. De laatste
twee van de gedichtjes die naar
aanleiding van dit onderwerp zijn
gemaakt gaan als volgt:

Woensdag 1 december om 19.30
uur in de Oude Kerk Naaldwijk.
Kathleen Ferrier is voorzitter van de
Nederlandse Unesco commissie,
voormalig 2e kamerlid en secretaris
van het SKIN (platform van
migrantenkerken).
Vanuit
haar
huidige werk komt ze tot drie pijlers
voor een goede internationale
samenleving:
1. Eerlijke verdeling welvaart
2. Internationale rechtspraak
3. Verbinden van mensen
Vooral dat laatste punt betekent veel
werk aan de winkel, ook voor de
kerken. In haar boekje “‘Hoe wij hier
ook samen kwamen’ Een pleidooi
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Abraham kijkt in het donker naar
de fonkelende sterren aan de
hemel
Ze stralen zo licht als de zon en
de maan
Hij droomt van de liefde van God

Als de zon is ondergegaan
Stralen en fonkelen de sterren
aan de hemel
Dan kan Abraham fijn dromen
In het licht van de maan
en over de liefde van God

EEN KAARTJE STUREN GEEFT
TWEEMAAL VREUGDE
Het coronavirus beheerst ons leven.
Hierdoor zijn er tot op de huidige
dag veel beperkingen die ons leven
niet plezieriger maken. 15 maart
2020 is niemand ontgaan. Vanaf dat
moment veranderde de wereld voor
iedereen, niemand uitgezonderd. Wij
kregen te maken met een onbekend
en gevaarlijk virus. Velen werden en
worden nog steeds getroffen door dit
virus. Wij kijken allemaal uit naar het
moment dat het leven weer normaal
gaat worden zodat wij elkaar weer
kunnen
gaan
ontmoeten
en
bezoeken. De onderlinge contacten
werden minder. Vooral ouderen
hebben hiervan het meest te lijden.
Zij kijken altijd graag uit naar een
bezoekje. Helaas is dat bijna niet
meer mogelijk.
Er is natuurlijk wel een gelegenheid
om de eenzaamheid voor hen te
verminderen door het zenden van
een kaartje met wat persoonlijke
informatie. De ervaring leert ons dat
dit zeer op prijs wordt gesteld.
Kaarten zijn wel prijzig maar daar is
gelukkig een oplossing voor. Er zijn
mooie dubbele fotokaarten te koop,
inclusief envelop. Het aanbod is
inmiddels weer uitgebreid met vier
nieuwe kaarten waaronder de veel
gevraagde
kaart
met
de
opengeslagen Bijbel.
Deze kaarten zijn te koop tijdens de
kerkopenstelling of bij kerkdiensten.
Ook ondergetekende kan u van
dienst zijn. De kaarten zijn laag
geprijsd. Per stuk € 0,70 en vanaf 10
stuks zelfs € 0,60 p/s.
Met de aankoop komt u in het bezit
van unieke fotokaarten en steunt u
teven het kerkonderhoud. Uw

Ende (06 47952683) of Arie van
Spronsen (06 24622335). De loten
kosten zoals elk jaar € 1,50 per stuk,
en de opbrengst hiervan is ook dit
jaar extra hard nodig met het
wegvallen
van
veel
verhuuractiviteiten en de curiosamarkt zelf.
We hopen erop dat velen gehoor
geven aan deze oproep!

genoegen van het sturen van een
kaartje maakt ook de ontvanger
beslist heel blij.
Vragen over aanschaf van de wenskaarten bij de fam. AC Knoppert of
via arnold.knoppert@kabelfoon.net
BIJBELLEESROOSTER
23 november Marcus 13:14-23
24 november Marcus 13:24-37
25 november Sefanja 1:1-13
26 november Sefanja 1:14–2:3
27 november Sefanja 2:4-15
Advent
28 november Lucas 1:1-25
29 november Lucas 1:26-38
30 november Lucas 1:39-56
1 december Maleachi 1:1-9
2 december Maleachi 1:10–2:9
3 december Maleachi 2:10-16
4 december Maleachi 2:17-3:5
2e Advent
5 december Maleachi 3:6-12
6 december Maleachi 3:13-18
7 december Maleachi 3:19-24
8 december Psalm 28
9 december Sefanja 3:1-13
10 december Sefanja 3:14-20
11 december Psalm 72
3e Advent
12 december Jesaja 5:1-7
13 december Jesaja 5:8-19
14 december Jesaja 5:20-30
Curiosamarkt / Loterij
Zoals vorige keer vermeld, zijn de
loten
voor
de
loterij
weer
beschikbaar en tot het einde van het
jaar in de verkoop. We hebben een
aantal hele nieuwe, mooie prijzen,
waaronder een puzzelrit met een
2CV van Eendentours Westland of
een bon voor een overnachting bij
een Van der Valk hotel. De loten
kunnen worden besteld bij Jolijn vd
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KERSTMARKT OUDE KERK
Gezien de oplopende besmettingen
met het gevolg dat er extra
maatregelen bij zijn gekomen heeft
de commissie besloten om het
evenement, net als vorig jaar te
annuleren.
De commissie heeft dit besluit
genomen een paar dagen voor de
persconferentie om onzekerheden
weg te nemen en niet tot het laatste
moment te willen wachten.
De maatregelen die door het kabinet
zijn genomen en bekend werden
gemaakt tijdens deze persconferentie waren een bevestiging dat we
de
juiste
beslissing
hebben
genomen.
De teleurstelling is groot, heel groot,
dat de sfeervolle kerstmarkt voor de
tweede keer niet door kan gaan.
Hopelijk kan het volgend jaar weer
plaatsvinden.
Mvg. Marjo van Erven
Kerstmarktcommissie van de Oude
Kerk Naaldwijk.
OUDE KERK KLASSIEK
Helaas gaat ook het concert van
Oude Kerk Klassiek op 28 november
niet door vanwege de toenemende
besmettingen en de maatregelen
rond het coronavirus.
Marjo van Erven
SENIOREN KERSTFEEST
Maandag 13 december

Graag nodigen wij ook dit jaar onze
gemeenteleden van 70 jaar en
ouder uit voor een gezellige
Kerstviering
die
vanwege
de
coronamaatregelen iets eenvoudiger
zal zijn dan u van ons gewend bent.
We
hebben
dit
jaar
geen
broodmaaltijd verzorgd maar we
voorzien wel koffie en thee en iets
lekkers en een Kerstverhaal waar u
nog jaren aan terug denkt. Ook krijgt
u een aardigheidje mee naar huis

om ook deze opnieuw aparte
Kersttijd op te luisteren.
De Kerstviering is op maandag 13
december
tussen
16.00
en
(ongeveer) 17.00 uur in het schip
van de Oude Kerk. U kunt op het
Wilhelminaplein parkeren.
We vragen u om via de hoofdingang
van de kerk binnen te komen en om
uw QR-code te laten zien. Alle
aanwezigen dragen een mondkapje
bij het heen en weer lopen. Wanneer
u op uw zitplaats bent aangekomen,
mag het kapje af. En we houden de
anderhalve meter afstand van
elkaar. Verder gaan we ervan uit dat
u bij klachten thuis blijft. Als u wilt
deelnemen aan deze kerstviering,
kunt u dit uiterlijk 7 december a.s.
telefonisch doorgeven aan één van
de hieronder genoemde dames.
Dineke van Hoeven
Tel. 0174-237522
Joke Weerdenburg
Tel. 0174-648569
Ds. Neeltje Reijnders

roepende in de woestijn” (Markus
1:3). Hiëronymus verbindt deze roepende stem met de leeuw, die zijn
gebrul over de kale vlakten laat
horen. Omdat men van de leeuw
meent dat hij leeft in de woestijn, is
de leeuw in deze context ook een
verwijzing naar het leven dat
Johannes de Doper heeft geleid.
Wanneer we de leeuw tegenkomen,
vechtende met een draak of een
soortgelijk monster is hij de
vertegenwoordiger van het goede,
dat vecht tegen het kwaad. Als
daarentegen de leeuw verschijnt
vechtend met een lam, of een mens,
dan vertegenwoordigt hij het kwaad.
Naast psalm 91:13 wordt de leeuw
ook in het Nieuwe Testament, onder
andere in I Petrus 5:8 en in II
Timotheüs 4:17 genoemd, als

belichaming van het kwaad.
Soms kom je leeuwen tegen als
drager van zuilen of pilaren. In dat
geval vertegenwoordigt hij het
kwaad, dat door de kerk, het lichaam
van Christus, is overwonnen. Wanneer hij daarentegen als standbeeld
bij de ingang van een kathedraal of
kerk staat, is hij het symbool van de
waakzaamheid. In de Middeleeuwen
gelooft men namelijk, dat leeuwen
slapen met open ogen. Een uitstekende deurwachter die bovendien
eventuele kwaadwillende indringers
ontzag en schrik inboezemt.
Een volgende editie leest u de
laatste bijdrage over de symbooldieren, dit keer over de fabeldieren, met
speciale
aandacht
voor
de
eenhoorn.
Ds. Neeltje Reijnders

SYMBOOLDIEREN (2): DE LEEUW
De vorige Vrije Ruimte stonden we
stil bij het symbooldier het hert.
Deze keer is de leeuw aan de beurt.

De leeuw is in de christelijke symbooltaak een tweeslachtig wezen.
Hij kan zowel goed als kwaad
symboliseren. Wanneer het gaat om
bijvoorbeeld een afbeelding die een
leeuwin met welpen laat zien, dan
hebben we te maken met de
verwijzing van Christus’ opstanding.
In de Middeleeuwen doet namelijk
het verhaal de ronde, dat de leeuwin
haar jongen dood ter wereld brengt.
Na drie dagen worden de welpen
door de moeder ten leven gewekt.
Dit gebeurt volgens het ene verhaal
door het gebrul van de moeder,
volgens het andere door haar adem.
De overeenkomst met Christus is
dat ook hij na drie dagen is
opgewekt, door de stem of de adem
van de Vader.
Ook is de leeuw symbool van de
evangelist Markus. Het is kerkvader
Hiëronymus geweest die de evangelisten aan een symbool heeft verbonden. Markus krijgt de leeuw als
symbool, omdat hij zijn evangelie
begint met de “stem van de

We gaan de tijd van de Advent in. Advent betekent (aan)komst. En we zijn in de
verwachting van de komst van het Jezuskind met Kerst. In de tijd van Advent
lezen we vier zondagen in de kerk verhalen over Elisabeth, Jozef en Maria en
Zacharias. Een aantal van hen krijgt bezoek van een engel. Dat is het speciale van
de Adventsverhalen. Daarom dacht ik dat je het wel leuk vond om een engel te
kleuren, ze staat op een mooi raam. Maak het maar heel licht en doorschijnend!
Veel plezier, goede Advent en tot ziens in de Oude Kerk!
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’s-Gravenzande

Langestraat 181

KERKDIENSTEN
Zondag 28 november – 1e Advent
– 9.30 uur
Ds. Martine Wassenaar
Diaconale collecte: jongerenwerk

BIJ DE KERKDIENSTEN
Op zondag 12 december wordt
gedoopt Merel Aline Johanna
Willems.
I.v.m de coronamaatregelen is de
doop van Merel Willems lange tijd
uitgesteld, ze zal dus zelf kunnen
staan aan het doopvont. We
verheugen ons om dit peutertje
welkom te heten in de gemeente.
Merel is de dochter van Leanne de
Jong en Erik Willems en zusje van
Roos.

FILMAVOND MET
NABESPREKING
In de uniekerk
Op 3 december in de Uniezaal van
de Uniekerk te ’s Gravenzande
wordt weer een film vertoond.
Dit jaar worden er elke maand films
vertoond die betrekking hebben op
de
zeven
werken
van
barmhartigheid. De opdracht uit de
Bergrede om de hongerigen eten te
geven, de dorstigen drinken te
geven, de vreemdeling te

Zondag 5 december – 2e Advent
Geen kerkdienst in de Uniekerk
Streekdienst in de ‘Oude Kerk’ te
Naaldwijk om 10 uur
Zondag 12 december – 3e Advent
– 9.30 uur
Doopdienst: Merel Willems wordt
gedoopt
Ds. Martine Wassenaar. Mmv he
koor Canto libre.
Diaconale collecte: fam. Wierstra in
Mozambique
ADRESSEN
Predikant: Ds. Martine
Wassenaar, SandAmbachtstraat 140c,
2691 BN ’s-Gravenzande, tel. 0649704995, e-mail:
domineeuniekerk@gmail.com
Scriba: Nico Vreugdenhil, tel. 0622616034.
Postadres scribaat: Langestraat 183,
2691 BE ‘s - Gravenzande.
Koster: John Prins, tel. 0615023824, e-mail:
jengwprinot@kpnmail.nl.
Ledenadministratie: Greet
Zwaanswijk-de Jong, Abeelstraat 6,
2691 DH ’s-Gravenzande, tel. 0174
417658, e-mail:
famzwaanswijk@outlook.com
Autodienst: Ruud Alleblas, tel. 0174
416023 of Wim de Jong, tel. 0174
418620. Bij geen gehoor kunt u op
zondagmorgen bellen naar het
Uniecentrum, tel. 0174 417377.
Bank: NL33 RABO 0323 2094 75
t.n.v. Vereniging Evangelische Unie
e-mail:
uniekerk@pgsgravenzande.nl
Website: www.pgsgravenzande.nl
Twitter:
https://twitter.com/SUniekerk/
status/1321808614030495744?s=20
Facebook:
https://www.facebook.com/
Uniekerk/

AGENDA
3 december: 19.30 uur - filmavond in
het Uniecentrum
6 december: 13.30 uur –
kerkenraadsvergadering
15 december: 15.00 uur – V & T
bloemschikken o.l.v. Corine
Bongaards in het Uniecentrum
UIT DE GEMEENTE
Verjaardagen van 80 jaar en ouder
In deze periode zijn er geen jarigen
van 80 en ouder te vermelden.
Huwelijksjubileum
Op 15 december zijn dhr. en mevr.
K. van Rijn-v.d. Weiden,
Wagenaarhof 15, 2692 BJ, 50 jaar
getrouwd.
Van harte geluk gewenst en een
mooie dag met uw naasten!
Verhuizing
Via de LRP is binnen gekomen de
verhuizing van dhr. O.D.V. van Luijk
van
de
Unicefstraat
naar
Amsterdam.
GIFTEN
Voor de bloemendienst is via Wil
Ruinard € 20,-- ontvangen.
Bij het bezorgen van een fruitbakje
na de Oogstdienst is via Kitty
Poortman € 5,-- ontvangen.
Via de dominee is een gift van € 20,- ontvangen.
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huisvesten, de naakten te kleden, de
zieken te verzorgen, de gevangenen
te bezoeken en de doden te
begraven.
3 December, de derde filmavond
heeft als thema: de vreemdeling
huisvesten.
We gaan kijken naar een film/
documentaire uit 2016. In een
observerende stijl worden vier
leerlingen in de klas van juf Kiet
gevolgd. De kinderen komen uit alle
windstreken.
De film wordt vanuit het perspectief
van de kinderen verteld: we zien hun
geworstel met elkaar en met de
nieuwe taal, ruzies en ontluikende
liefdes, vriendschappen die ontstaan
en weer teloorgaan. De liefdevolle,
maar strenge hand van juf Kiet werkt
helend voor de kinderen. Langzamerhand winnen ze aan zelfvertrouwen. Dankzij het geduld en de
toewijding van de onderwijzeres
ontstaat uiteindelijk een liefdevolle
gemeenschap.
De kosten zijn € 5,-.
Wanneer u meer wilt weten over
deze film dan kunt u contact opnemen met ds. Martine Wassenaar
telefoon 06-49704995 of per email:
domineeuniekerk@gmail.com.
Graag van tevoren aanmelden. Er
kunnen 25 mensen toegelaten
worden.

OPBRENGST KLEDING
INZAMELING najaar 2021
De opbrengst van de najaarsinzameling was weer geweldig, de bus
was voor 95 % gevuld. Wij danken
de personen die zaterdag in
Naaldwijk en maandag en dinsdag in
het Uniecentrum de kleding hebben
gebracht.
Ook veel gaven zijn gekomen van
Re-Sell Recycling en dozen voor de
verpakking van de kleding van
Firma P. Haak.
De kleding is dinsdag 16 november
ingeladen voor verzending naar Kiev
Ukraine, waar het nog steeds met
open armen wordt ontvangen.
Het breiwerk van de dames is
gegaan naar Roemenië en Ukraine
en wikkeldekentjes naar het Ronald
Macdonaldhuis.
De babyspullen zijn weer afgegeven
bij mevr. Bakema voor stg. Baby
Spullen.
De volgende inzameling zal plaatsvinden in mei.
Mocht er kleding bij u weg moeten,
bel mij gerust en het wordt
opgehaald: tel. 06 10853399.
Veel dank namens Dik en Nijs voor
de geleverde spullen.
BOEKJE ‘DAG IN DAG UIT 2022’
bestellen bij de diaconie
Half december verzorgt de diaconie
weer de jaarlijkse kerstattenties voor
de ouderen in onze gemeente.
Het dagboekje voor 2022 kunt u tot
1 december a.s. kosteloos bestellen
bij de diaconie.
U kunt hiervoor mailen naar
helenejaq@gmail.com, met
vermelding van uw naam en adres.
Telefonisch bestellen kan ook bij
Helene van den Hil: 0624562723.
Het
dagboekje
wordt
bij
u
thuisbezorgd.

KERKDIENSTEN
Zondag, 28 november, Maasdijk,
10:00 uur, ds. Dick Peters,
herdenkingsdienst
Zondag, 5 december, Naaldwijk,
10:00 uur, ds Neeltje Reijnders,
streekdienst
Zondag, 12 december,
Honselersdijk, 10:00 uur ds. Aries
van Meeteren
ADRESSEN
Predikant: ds. D.C.
Peters, Doornenburg
128, 2402 KG Alphen
aan den Rijn, tel. (0172) 421357.
Correspondentieadres:
Mw. H.de Rijke-Schoordijk
Anjerhof 46, 2671 ZW Naaldwijk.
Tel. 0174-730616.
Email:
vvphonselersdijk@outlook.com
Bank: NL50 RABO 0343603128
t.n.v. VVP Honselersdijk.
Website:
https://www.vvphonselersdijk.nl
VERJAARDAGEN
Op 28 november, mevr. E.M.
Waasdorp – Bouwmeester, 90 jaar
Op 1 december, mevr. M.A.C.
Bouwman – Boers, 82 jaar
Op 2 december, mevr. C.P.
Kraayeveld – Knoppert, 93 jaar
Op 5 december, dhr. L. van
Staalduinen, 82 jaar
Van harte gefeliciteerd en een
prettige dag toegewenst.
VAN DE VOORGANGER
In de maand november denken we
mede vanwege de herdenkingsdiensten en bijeenkomsten wellicht
meer dan in andere maanden terug
aan allerlei mensen die ons zijn
voorgegaan. In de eerste plaats
natuurlijk onze dierbaren maar ook
buren,
vrienden,
collega’s
of
bijvoorbeeld
gemeenteleden die
kortere of langere tijd in ons leven
waren. Dan gebeurt het dat je je wel
eens afvraagt of mensen nog in
leven zijn die je hebt gekend maar
waarvan het contact verloren is
gegaan. Ik ben altijd aangenaam
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verrast als min of meer toevallig
ineens
weer
iemand
opduikt
waarvan je tientallen jaren niets
meer had vernomen. Het gebeurt
ook wel dat iemand bewust naar mij
op zoek ging. Dat is een stuk
makkelijker geworden met die
sociale media. Ik ben geabonneerd
op het blad Boekenpost. Ik bladerde
door het recent verschenen nummer
en zie ineens een artikel over Jos
Albers. Hij was nu zo iemand
waarvan ik me wel eens afvroeg of
hij nog in leven zou zijn en hoe het
met hem zou zijn. Wie was Jos
Albers? Was, want ik las in dat
artikel dat hij inmiddels is overleden.
Jos had 45 jaar een boekenkraam
op het Waterlooplein. Toen ik nog in
Amsterdam werkte en in de buurt
moest zijn ging ik geregeld bij hem
in zijn boekenkraam snuffelen. En
ook later maar veel minder frequent
ging ik bij hem langs als ik een keer
in Amsterdam moest zijn. Een paar
jaar geleden waren hij en zijn kraam
er ineens niet meer.
GESPREKSKRING
Donderdag 25 november
Van 10:00 tot 12:00 uur in Achter de
Bergen. We gaan verder en tevens
voor de laatste keer met het boek
‘Eindelijk volwassen. De wijsheid
van de tweede levensfase’. In
december geen bijeenkomst van de
gesprekskring. De start in januari en
de datum is nog in overleg met de
nieuwe voorganger.
Ds. Dick Peters

Maasdijk

Maasdijk 40

KERKDIENSTEN
Zondag 28 november – 1e
ADVENT – Maasdijk
10.00 uur Ds. D. Peters –
HERDENKINGSDIENST
Zondag 5 december
STREEKDIENST – Naaldwijk
Zondag 12 december –
Honselersdijk
10.00 uur Ds. A. v. Meeteren

ADRESSEN
Voorganger: Pastor
Maria Opgelder. Sir
Winston Churchilllaan
663,
2287 AM Rijswijk. 06 549 11 606. E:
maria.opgelder@kpnplanet.nl
Voorzitter: Arie Middelburg,
Zomereik 54, 2498 BR Den Haag,
telefoon 015 380 5220,
arie@concordiamaasdijk.nl.
Secretaris: vacant, postadres
Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk,
gerard@concordiamaasdijk.nl.
Bestuurslid: Truus Vreugdenhil,
Lange Kruisweg 73, 2676 BP
Maasdijk, 06 11116392,
truus@concordiamaasdijk.nl.
V.V.P. Maasdijk en Vereniging
Concordia, Maasdijk 40, 2676AE
Maasdijk. Telefoon: 0174 512095
Bank: NL 85 RABO 0103 684 735
AGENDA
28 november Herdenkingsdienst 10.00 uur
29 november Gesprekskring - 19.30
uur
5 december Streekdienst Naaldwijk
15 december Kerstbuffet
LIEF EN LEED
We leven mee met Bareld en Truus
Vreugdenhil.
Bareld
ondergaat
momenteel een behandeltraject en
zal daar bovenop binnenkort ook
nog een onderzoekstraject in gaan.
Dat is al met al behoorlijk pittig. Veel
sterkte, Bareld en Truus!
Ook leven we mee met Arie
Middelburg. Zijn knieoperatie is
gelukkig goed geslaagd, maar het
kost natuurlijk wel de nodige tijd om
te herstellen. Nog even rustig aan,
Arie, en veel sterkte!
Maria Opgelder

Verjaardagen
26 november Mw. A.W. HokkeVoogt, Korte Kruisweg 61, 2676 XL
Maasdijk, 75 jaar
VAN DE VOORGANGER
Daagt het in het oosten?
De eerste Adventszondag komt er
aan, op 28 november is het al zover.
Advent is een periode van inkeer,
bezinning en uitzien naar. Vier
weken lang is er tijd om steeds meer
reikhalzend uit te zien naar dat Kind
dat ons geboren zal worden. We
gaan weer bezig met lichtjes en dat
is natuurlijk niet voor niks. Want in
ons eigen gewone dagelijkse leven
merken we vooral hoe dònker het
juist is. In de ochtend wordt het
steeds later pas licht en als je even
niet oplet blijkt het daglicht steeds
vroeger in de middag alweer over te
gaan in schemer. Langzaam gaat
het Licht ons op in het oosten maar
het donker is dus overal en
donkerder zal het nog steeds blijven
worden, tot de winterzonnewende op
21 december. Een paar dagen voor
Kerst. Niet dat je daarvan dan al
concreet iets merkt, maar toch.
Veel mensen hebben het jaarlijks
over ‘de donkere dagen voor Kerst’.
Voor de één is dat een periode van
somberte, voor de ander van grote
gezelligheid. Maar mijzelf frappeert
het elk jaar weer dat uitgerekend die
allerkortste dag, met erg weinig
daglicht en soms zelfs ook totaal
geen zonneschijn, het begin van iets
nieuws is: van de wending van de
seizoenen, meer daglicht, langere
dagen, een nieuw voorjaar, al is dat
dan op die kortste dag nog een heel
eind weg. Maar we gaan. Dwars
door de winter op naar de zomer,
want die komt beslist, net als het
Licht dat ons langzaam tegemoet zal
gloren. Met die levenshouding
komen we een heel eind. Dagelijks
kunnen we het licht laten gloren in
ons hart. Dat is wat
dichterbij. Dat is
wel prettig voor
jezelf. En je naaste
heeft er ook nog
wat aan.
pastor Maria
Opgelder
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RESULTATEN RAD VAN
AVONTUUR EN GROTE
VERLOTING
Vrijdag 29 oktober j.l. vond het
jaarlijkse Rad van Avontuur plaats.
Nadat Marga Hofman de avond had
geopend, draaide het Rad al gauw
op volle toeren en werden er veel
prijzen gewonnen door de
enthousiaste bezoekers.
Na afloop van het Rad werd er nog
gedraaid voor het koud buffet en
vond de trekking van de grote
verloting plaats met een aantal
mooie prijzen.
We kunnen terugzien op een gezellige en succesvolle avond voor onze
vereniging Concordia met een netto
opbrengst van het Rad, inclusief het
Koud Buffet en grote verloting van
€ 10.500,-- Een geweldig resultaat.
Dank aan allen die dit mogelijk
hebben gemaakt.
Grote verloting
Na afloop van het Rad van Avontuur
vond de trekking van de Grote Verloting plaats. Alle winnaars hebben al
persoonlijk bericht ontvangen. De
winnaars zijn:
1e prijs Giant E-bike van Kleijn
rijwielen: € 2.099,00; 1143; Andre
Vreugdenhil (JP)
2e prijs Reischeque van de
Travelclub Maasdijk: € 250,00; 770;
Joris Groot
3e prijs Likeurpakket van Lenteren:
€ 150,00; 744; Arie Middelburg
4e prijs Dekbed 4 seizoenen van
Bezz: € 150,00; 564; Jorien van
Lenteren
5e prijs Kerstfiguur van Intratuin:
€ 25,00; 273; Bellissimo
6e prijs Cadeaubon slagerij van
Strien: € 25,00; 48; Toos van
Staalduinen
7e prijs Cadeaubon slagerij van
Strien: € 25,00; 394; Marjan van
Delft
8e prijs Cadeaubon Boer salades:
€ 25,00; 563; Jorien van Lenteren
9e prijs Cadeaubon Jeannet
Zwinkels, pers.styling: € 25,00; 32;
Jake van Mil
10e prijs Cadeaubon Jeannet
Zwinkels, pers.styling: € 25,00; 646;
Peter van Dijk
11e prijs Verlichting Kerstballenset:
€ 15,00; 146; Aad van den Marel
12e prijs van Haasteren 1000 stukjes
puzzel: € 13,50; 1103; Annie
Beekenkamp
13e prijs Wijnpakket van Lenteren:
€ 12,50; 133; Rina van Staalduinen
14e prijs Whiskeyset: € 16,00; 456;
Piet Solleveld

15e prijs Wijnkoeler met fles:
€ 12,50; 955; Peter Hulsebosch
16e prijs Leifheit Thermoskan:
€ 16,00; 41; Toos van Staalduinen
17e prijs Wijnpakket van Lenteren:
€ 12,50; 645; Peter van Dijk
18e prijs Cadeaubon Boer salades:
€ 12,50; 446; Piet Solleveld
19e prijs Wijnpakket van Lenteren:
€ 12,50; 78; Jan van Staalduinen
20e prijs Amuseset: € 7,50; 124;
Rina van Staalduinen
Winnaar koud buffet
Het koud buffet t.w.v. € 100,-- is dit
jaar gewonnen door Heleen Smitv.d. Plas met lotnr: 115. Er waren
ook nog twee troostprijsjes weg te
geven, die werden gewonnen door
Cees v.d. Hout, met lotnr, 7 en
Anneke v.d. Helm met lotnr. 66.
Van
harte
gefeliciteerd.
Eet
smakelijk en geniet ervan!
Sjack en Ineke Poleij
EENDRACHT MAAKT MACHT 2
In de vorige editie van Vrije Ruimte
schreef ik iets over het enorme
bedrag dat bij elkaar was gefietst
door Team Westland. En dat ik bijna
van mijn stoel viel van verrassing en
verwondering toen ik dat hoorde.
Inmiddels ben ik nòg een keer bijna
van mijn stoel gevallen, en dat was
toen ik hoorde wat het resultaat was
van de feestelijke avond in
Concordia, met het Rad van
Avontuur en de Grote Verloting, op
vrijdag 29 oktober. Wàt een
enthousiasme, die avond, wat een
prijzentafels, wat een tempo aan het
Rad. Wat een geroutineerde club
jongeren die de lootjes steeds in no
time verkochten en wat een mooie
club kinderen die met de prijzen
klaarstonden en bij je aan tafel
brachten als je had gewonnen. Aan
de bar kon je iets te drinken halen,
bij de geldwisseltafel stonden de
euromunten in bekertjes voor je
klaar -tenminste, als je er een briefje
voor teruggaf natuurlijk .
En zo werd dan, in alle ontspannen
gezelligheid, een enorm bedrag
(maar liefst € 10.500,-) bij elkaar
gebracht! Dat is nou samen de
schouders eronder zetten, eendrachtig werken aan je doel, je inzetten en je bijdrage leveren. Zo komen
we er. Met elkaar en voor elkaar.
Maria Opgelder

vergadering al geweest, op donderdag 18 november. Helaas kon ik
daar geen acte de présence geven.
Via voorzitter Arie Middelburg heb ik
toch enige inhoudelijke informatie
kunnen doorgeven, zoals over de
oecumenische samenwerking in
Maasdijk. Er zijn twee wisselingen
van voorgangers geweest: ds. Floris
den Ouden trad aan als nieuwe
predikant van de Protestantse
Gemeente
Maasdijk,
in
de
Dorpskerk, en ikzelf volgde ds. Dick
Peters op in onze eigen geloofsgemeenschap.
Ondanks
deze
wijzigingen loopt de samenwerking
in de nieuwe samenstelling prima,
hetgeen binnenkort resulteert in de
Kerstzangdienst,
die
zal
plaatsvinden op 19 december om
19.00 uur in de Dorpskerk.
Maria Opgelder

GESPREKSKRING
Op maandagavond 29 november
komen we weer bij elkaar, op het
normale tijdstip, 19.30 uur, in
Concordia. We gaan het dan hebben
over het thema ‘bidden’, een thema
waar heel divers over wordt gedacht.
We werken vanuit een alleraardigst
boekje dat de titel ‘Tussen vraag en
antwoord. Vrijzinnig bidden in de
praktijk’ draagt. Aan het boekje, dat
stamt uit 2017, werkten diverse
vrijzinnige predikanten mee, en het
geheel staat onder redactie van Erik
Jan Tillema. Het boekje is te

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Als deze editie van Vrije Ruimte
verschijnt, is de Algemene Leden10

bestellen
via
de
website
www.vrijzinnig.nl. Het is aan te bevelen maar niet persé noodzakelijk het
boekje aan te schaffen, want in de
bijeenkomst zal ik een overzicht
geven van allerlei verschillende
visies op bidden. En dan komen we
vanzelf met elkaar in gesprek over
onze
eigen
gedachten
en
ervaringen. Dus heel graag tot 29
november!
Maria Opgelder
CONCORDIA CULTUREEL EN
CORONA
Helaas, helaas, in verband met
corona hebben wij besloten om onze
Midwinteravond op 9 december niet
door te laten gaan. Op 1 januari
2022 zullen wij de situatie opnieuw
beoordelen, wij hopen dan op een
verantwoorde, maar vooral gezellige
manier door te gaan met Concordia
Cultureel. Wij wensen u een
sfeervolle decembermaand toe.
Een hartelijke groet van ons alle vijf,
Geeske, Martine, Rina,
Saskia en Marga
www.concordiamaasdijk.nl
KERSTVIERING
Woensdag 15 december a.s. houden wij onze Kerstviering met broodmaaltijd. De avond beging om 18.30
uur. De zaal is om 18.15 uur open.
Samen met u willen wij er een mooie
sfeervolle kerstviering van maken en
zo toeleven naar het Kerstfeest.
Iedereen is die avond van harte welkom, jong en oud. Uiteraard houden
wij rekening met de coronaregels.
Voor de inkoop willen wij graag
weten op hoeveel personen wij
mogen rekenen. Tot dinsdag 7
december kunt u zich opgeven bij
onderstaande adressen. Geen
vervoer? Geef dit dan ook even

door. Na afloop wordt er een
vrijwillige bijdrage aan u gevraagd.
Graag tot 15 december, wij zien
naar u en jou uit. Welkom!
Johanna Hofman, tel: 0174-417542,
email:marius@concordiamaasdijk.nl
Ineke
Poleij,
tel:0174-513903,
email:japoleij@caiway.nl
Truus Vreugdenhil,tel:0611116392,
email:truus@concordiamaasdijk.nl
De activiteitencommissie
Ineke-Johanna-Truus
Kerstdienst zaterdag 25 december
Over deze dienst meld ik u alvast
dat twee jongeren zich bereid
lezingen in deze dienst voor hun
rekening te nemen. Dat is ontzettend
hebben verklaard een deel van de
fijn, want wat willen we nou liever
dan dat er ook jongeren in de

diensten zijn, en zeker met zo’n
Kerstdienst! Top, meiden, alvast
bedankt voor jullie toezegging. Dat
zijn echt mooie kadootjes die jullie
hiermee aan ons allen geven!
Ook hebben we zanger Aad Fioole
bereid gevonden om in deze dienst
te komen zingen. Hij zou vorig jaar
komen, maar toen moest vlak
tevoren de dienst worden afgelast
wegens de coronamaatregelen.
Vooralsnog gaan we er van uit dat
het dit jaar door kan gaan, hoewel
we nog niks zeker weten. Gewoon
de moed er in houden, zou ik
zeggen. En de maatregelen in acht
nemen, natuurlijk. Want géén
Kerstdienst is echt niet leuk.
Maria Opgelder

Colofon
Kopijbewerking, lay-out en
eindredactie:
R. Scheepers en mw. H. van Rossem
e-mail: vrijeruimte@vrijeruimtewestland.nl
Productieteam: Mw. G. Zwaanswijk,
W. de Bloois en R. Scheepers
Voor advertenties, administratie en
adreswijzigingen:
vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl
Kopij voor het kerkblad nr 16 van
16 december dient uiterlijk 11
december ingeleverd te worden.
Nr. 1 van 2021 verschijnt 13 januari.
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CV-installaties
Service & Onderhoud
Airconditioning
Elektra

Loodgieter
Rioleringswerken
Ontstoppen met hoge druk
Dak / Zinkwerk

Nobelstraat 18, 2693 BC, ’s-Gravenzande
Tel: 0174-446000
E-mail: info@gstvanpaassen.nl / www.gstvanpaassen.nl
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