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Lopen op het water en de uren van de nacht
Deze foto kwam ik tegen toen ik op zoek was naar een treffende
afbeelding bij onderstaand stukje. Een poos geleden heb ik in de
Oude Kerk over het lopen over het water gepreekt. Daar kwamen
veel reacties op, vandaar dat ik nu deze overdenking in een artikel
heb verwerkt. Nu vormt deze onfortuinlijke badgast een wel erg
speciaal voorbeeld van wandelen over het water. Bij de gratie van
de momentopname van de foto wordt in één seconde voor altijd
de illusie in stand gehouden dat lopen op het water voor mensen
een haalbare kaart zou zijn. Als je maar bang genoeg bent.
Dat Jezus dat wel kon, in alle kalmte, en ook nog en passant een
leerling uitnodigde, in een storm, om hetzelfde te doen, blijft
verwondering opwekken. Er is over dit Bijbelverhaal in Matteus 14
heel wat geschreven en gebakkeleid, en het geloof van mensen is
er op afgekeurd en goedgekeurd en er bestaan legio moppen
over, en dat terwijl de clou van het verhaal helemaal niet ligt in die
wandeling. De crux van het verhaal vind je in de beschrijving van
de uren van de nacht.
Matteus vertelt dat Jezus naar zijn leerlingen over het water
toeging en dat het tegen de morgen liep en het dus de vierde
nachtwake was. Dat lijkt op zich een detail zonder veel betekenis,
maar juist deze tijdsbepaling geeft een extra dimensie aan het
verhaal. Juist dat detail verheft het over het water lopen van Jezus
boven de discussie letterlijk of niet letterlijk, maar werpt op die
vraag een heel nieuw licht. Het is van belang om te weten dat
men tijdens de nacht vier nachtwakes onderscheidde. Iedere
nachtwake heeft zijn eigen sfeer en geschiedenis. De eerste
nachtwake is de avond. De tweede nachtwake is middernacht, de
derde nachtwake is rond het eerste hanengekraai en de
morgentijd is de vierde nachtwake.

belevenissen van overdag zijn nog aanwezig en de nacht moet
nog komen. Tijdens de avond keren vrede en rust terug en kan de
wereld heel worden.
In de tweede nachtwake moet een mens rusten om de nodige
slaap te krijgen. Deze nachtwake wordt genoemd naar het
eindpunt ervan: middernacht. De slaap herinnert zowel aan de
geboorte als de dood. De slapende mens is als een dode omdat
hij niet aan het leven deelneemt. Tegelijkertijd is hij als iemand die
nog niet geboren is en verzamelt hij zijn krachten. Om het leven
(opnieuw) te beginnen. Verschillende Bijbelverhalen gaan over de
tweede nachtwake. Om middernacht komt de bruidegom naar de
tien meisjes die intussen in slaap waren gevallen (Mat.24,6) en de
heer komt als een dief in de nacht wanneer iedereen slaapt en
niemand hem verwacht (Mat. 24:42 e.v.). Naar een oud joodse
traditie zou ook de Messias om middernacht komen.

Eén van de eerste avondverhalen vinden we in de bijbel in het
paradijsverhaal. In Genesis 3,8 lezen we dat Adam en Eva God
hoorden wandelen in de tuin toen de dag koel was geworden.
God en mens zijn vertrouwd met elkaar en zo gaan ze ook met
elkaar om. Aan Gods inkeer en de toewending van mensen naar
Hem herinnert de avondtijd. Ook nu mensen niet meer in het
paradijs wonen blijft de avond deze herinnering in de bijbel
houden. Dat is ook te lezen in Genesis 8,10 en verder, waar een
zelfde nieuwe Godsvrede aanbreekt in de avond. De duif die
Noach had laten uitvliegen kwam in de avond weer naar hem
terug en ze had een olijfblad afgebroken en droeg die in haar
snavel. Het olijfblad wil laten zien dat Gods toorn geluwd is en de
redding nabij.

Maar hét middernachtsverhaal gaat over de vriend die midden in
de nacht voor de gesloten deur staat. Het gaat hier dan niet alleen
om een gesloten huisdeur maar ook om het door de slaap gesloten leven. Het gaat om de kansen van de dag die nu gemist worden. Wanneer de deuren gesloten blijven gaat het gewone leven
aan de bewoners achter die deuren voorbij. In de tweede nachtwake is de mens nieuwe krachten aan het opdoen en tegelijkertijd
weerloos, zoals ook in Psalm 4 te lezen valt die nogal eens
gelezen wordt aan het begin van de tweede nachtwake. “Ik lig en
ik slaap in vrede en alleen U Heer, laat mij in veiligheid rusten”.
De derde nachtwake, de tijd van het hanengekraai, heeft alles in
zich wat de nacht als tijd van duisternis en angst kenmerkt. Het is
de tijd van nachtmerries, van geesten en demonen en vooral van
de dood. Het is niet alleen symbolisch “doodstijd” maar ook
biologisch. Deze tijd schijnt het hoogste sterftecijfer te laten zien
omdat de krachten van een mens dan het zwakste zijn. In de
derde nachtwake komen het falen en de schuld naar voren. →

Het bekendste avondverhaal is dat van de Emmaüsgangers
(Luc.24: 13-35), die nog onder de indruk zijn van de
gebeurtenissen van de dag en die een (ogenschijnlijk) vreemde
uitnodigen om met hen te eten. “Blijf bij ons, want het zal avond
worden” en daar tijdens het breken van het brood herkennen ze in
de vreemdeling de Opgestane en verspreidt zich onder hen de
vrede van God. De eerste nachtwake markeert een tussentijd: de
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Tijdens de derde nachtwake slapen de
discipelen terwijl ze hebben toegezegd met
Christus te waken en dat terwijl alle
opmerkzaamheid geboden is. In de periode
van de derde nachtwake verraadt Judas
Jezus met een kus en in dezelfde tijd ontkent
Petrus Jezus te kennen. Matteus 26 is
doordrenkt van de derde nachtwake. De
derde nachtwake als tijd van slapeloosheid,
van angst, nood en bedreiging. En de
leerlingen gaan er in Matteus 14 recht door
heen.
Dan breekt de vierde nachtwake aan en
daarmee de morgen. Het licht breekt door de
duisternis heen, zoals God licht brengt in de
mensenwereld. Van alle verhalen waarin de
vierde nachtwake wordt genoemd, springt het
verhaal van Jezus die over het water liep er
het meeste uit. In Matteüs 14 lezen we hoe
Jezus tegen de morgen, dus tijdens de vierde
nachtwake, over het water van het meer naar
zijn leerlingen toeliep. Wat de discipelen, die
net door alle angsten van de derde
nachtwake zijn heengegaan, meemaken is
mystiek, irreëel vanuit een andere
werkelijkheid. Jezus die biddend achterbleef,
is nog in de sfeer van de eerste nachtwake,
in de avond, dicht bij God. Hij weet zich
gedragen.
In deze ontmoeting ervaren de discipelen als
een soort voorproefje wat ze zullen
meemaken op Paasmorgen. In het uur dat
het licht van de dag over het duister van de
nacht heerst, het uur waarin het leven over
de dood zegeviert, in dat uur wekt God
Christus op. Daarom wordt deze vierde en
laatste nachtwake wel aangeduid als de
Opstandingstijd. Dat het water, die grote
macht, onder de voet wordt gelopen is een
ultiem beeld van de dood die vertreden wordt.
Matteüs schrijft een Opstandingsverhaal. En
niet alleen voor Pasen.
Ds. Neeltje Reijnders

Naaldwijk Oude Kerk

Wilhelminaplein
KERKDIENSTEN
De diensten van de Oude Kerk zijn alleen
digitaal te volgen via
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283.
Zolang de lockdown geldt zijn er alleen
ochtenddiensten en zullen deze uitsluitend
als online dienst worden verzorgd. Zodra er
versoepelingen worden doorgevoerd zullen
we u via de e-mail nieuwsbrief en de
website op de hoogte brengen van het
laatste nieuws. Zolang er geen publiek is
toegestaan zullen de vespers vervallen.
Zondag 16 januari
10.00 uur; Oecumenische dienst,
Adrianuskerk, pastoor Jaap
Steenvoorde, dominae Marjan de Vries
en Neeltje Reijnders. Digitale dienst
met 50 gasten. Wilt u deelnemen, geef
dat dan door: www.rkwestland.nl (vanaf
zondag 9 januari 12.00 uur).

Zondag 23 januari
10.00 uur ds Neeltje Reijnders
Zondag 30 januari
10.00 uur ds Sietske v.d. Hoek
Ontmoetingskerk
Zondag 16 januari
10.00 uur Oecumenische dienst,
Adrianuskerk, pastoor Jaap
Steenvoorde, dominae Marjan de Vries
en Neeltje Reijnders
Zondag 23 januari
10.00 uur ds Marjan de Vries
Zondag 30 januari
10.00 uur ds Carel v.d. Meij
10.00 uur ds Marjan de Vries, Hallo
Contact
ADRESSEN
Predikant: ds Neeltje
Reijnders, tel. 0174-769006
neeltje.reijnders@oudekerknaaldwijk.nl
Maandag – Vrijdag spreekuur van 9.0010.00 uur; daarbuiten bereikbaar op
afspraak en voor dringende zaken.
Contactpersoon Annie van Hoeven - tel.
0174-627419 of 06-27908029
Contactpersoon Caroline Koenen - tel.
0174-631399 of 06-10541301
Scriba kerkenraad: Mw. C.J. KoenenHolster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk,
e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl
Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl
Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton,
Kerkstraat 27, 2671 HC Naaldwijk, tel.
625899, emailadres: bureau@oudekerknaaldwijk.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
Oecumenische viering ‘Licht in het
duister’. Gebedsweek eenheid van de
Christenen, zondag 16 januari,
Adrianuskerk te Naaldwijk
Hierbij wil ik alvast uw aandacht vragen
voor de oecumenische kerkdienst van
zondag 16 januari die in de Adrianuskerk in
Naaldwijk zal plaatsvinden. De dienst wordt
digitaal uitgezonden. De dienst die in het
teken staat van de Gebedsweek voor de
Eenheid, kunt u volgen op
www.kerkdienstgemist.nl.
Ook wil ik u nu al vragen om bij die
kerkdienst die morgen - hetzij thuis, hetzij
in de Adrianuskerk - een stevig papier, een
pen/potlood en een schaar bij u in de buurt
te hebben. Waaróm dat is, verklappen we
als voorgangers (ds. Marjan de Vries,
pastoor Jaap Steenvoorden en
ondergetekende) natuurlijk nu nog niet.
Maar dat het nuttig en zinvol is, zult u wel
merken. De dienst begint om 10.00 uur.
Ds. Neeltje Reijnders
IN MEMORIAM JOOP SMIEMANS
Joop Smiemans werd geboren op 15 maart
1950 en is gestorven op 18 december
2021. Joop Smiemans leidde een intens
leven vol energie, gedrevenheid en
positiviteit. Dat uitte zich in zijn
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gedrevenheid voor zijn eigen bedrijf, in de
zorg voor zijn dierbaren en het genieten
van het samen zijn met veel mensen, in
allerlei verbanden. Joop was gastvrij en
één van zijn kwaliteiten was mogelijkheden
te zien waar anderen die niet altijd zagen.
Zijn grote liefde was zijn familie en de
plaats waar hij genoot en uitrustte was hun
huis in Italië.
De uitvaartplechtigheid vond plaats op
vrijdag 24 december in het kasje achter het
huis van Joop en zijn vrouw Marjo, een
plaats waar veel familiegebeurtenissen
hebben plaatsgevonden in het leven van
de familie Smiemans. Joop Smiemans
werd herinnerd door veel dierbaren, er
werd muziek gedraaid die voor hem
speciaal was geweest. Als Bijbellezing
werd psalm 139 gelezen, vanuit de
gedachte dat we uiteindelijk, ook in de
moeilijke tijd van ons leven, door God
gekend zijn.
We willen alle mensen die verdrietig zijn
om zijn sterven alle sterkte en goede moed
toewensen en de troost van Gods
liefdevolle nabijheid.
Ds. Neeltje Reijnders
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.
0174-627419 / a.vanhoeven@caiway.nl.
Verjaardagen
Op 22 januari: dhr. P.M. Vellekoop,
Koorlaantje 14, 2678TA De Lier, 79 jaar.
Op 24 jan: dhr. N. van der Heul, 92 jaar.
Op 29 januari: mevr. V.E. van Ham Jacobsen, 85 jaar.
Op 3 februari: mevr. G.P. van der Est - van
der Plas, 85 jaar.
Van harte gefeliciteerd namens de
Hervormde Gemeente Oude Kerk.
VAN DE PREDIKANT
Dank voor de kaarten!
Hierbij wil ik u een heel gezond en
voorspoedig 2022 toewensen! Ook wil ik
van de gelegenheid gebruik maken om u
hartelijk te bedanken voor de Kerstkaarten
die u ons stuurde. Dat maakte deze in
velerlei opzichten vreemde Kerstdagen
toch feestelijk. Fijn dat er zoveel mensen
aan ons gedacht hebben!
Ds. Neeltje Reijnders
VAN DE KERKENRAAD
Allereerst wil ik nogmaals iedereen het
allerbeste wensen voor dit jaar. Laten we
hopen dat we elkaar in 2022 weer wat
meer in persoon kunnen zien. Als we één
ding hebben geleerd van afgelopen jaar is
het wel dat we de mogelijkheden moeten
grijpen als ze zich voordoen.
Sowieso hopen we van dit jaar wel een
feestjaar te gaan maken: het is immers 450
jaar geleden dat de eerste protestantse
prediking werd gehouden in onze kerk.
De afgelopen jaren hebben ons geleerd
dat het niet nodig is om heel vaak te
vergaderen om zaken te kunnen regelen.
Daarom hebben we afgesproken dat we
als gehele Kerkenraad dit jaar minder bij
elkaar komen. In plaats van acht keer,
hebben we nu maar vier vergaderingen
gepland. Dat wil niet zeggen dat we minder
gaan doen, we willen vooral minder

vergaderen. De afzonderlijke colleges
komen nog elke maand bij elkaar en we
kunnen ook heel veel regelen
tegenwoordig zonder bij elkaar te komen,
afstemming gaat tegenwoordig prima via email!

Omdat de overheid pas een dag vooraf
weer een update geeft, kunnen wij in deze
Vrije Ruimte onmogelijk voorspellen wat er
vanaf volgende week weer mogelijk gaat
zijn. Daarvoor verwijs ik dan ook graag
naar de wekelijkse e-mail nieuwsbrief.
Erik Knoppert
GIFTEN
Voor het College van Kerkrentmeesters via
de bank een gift van € 1.000,- en een gift
van € 750,- en via de bank voor gemiste
collecte € 10,-.
Voor het restauratiefonds via de bank een
gift van € 400,-.
Hartelijk dank voor deze giften.
BIJBELLEESROOSTER
di 11 jan
Johannes 1:43-51
wo 12 jan
Psalm 46
do 13 jan
Lucas 3:1-9
vr 14 jan
Lucas 3:10-22
za 15 jan
Lucas 3:23-38
zo 16 jan
Johannes 2:1-12
ma 17 jan
Johannes 2:13-25
di 18 jan
Psalm 66
wo 19 jan
Jesaja 42:14-25
do 20 jan
Jesaja 43:1-7
vr 21 jan
Jesaja 43:8-13
za 22 jan
Jesaja 43:14-21
zo 23 jan
Jesaja 43:22-28
ma 24 jan
Jesaja 44:1-8
di 25 jan
Jesaja 44:9-17
wo 26 jan
Jesaja 44:18-23
do 27 jan
Jesaja 44:24-45:7
vr 28 jan
Jesaja 45:8-13
za 29 jan
Lucas 4:1-13
zo 30 jan
Lucas 4:14-30
ma 31 jan
Lucas 4:31-44
BEZINNING . BELEVING . VERDIEPING
Er staan twee Leerhuisavonden gepland:
‘Omgaan met fysieke en verstandelijke
beperkingen’ (12 januari) en ‘De Bijbel en
transgender personen’ (9 februari). Beide
avonden gaan niet door. Inleiders van
beide avonden hebben begrip voor dit
besluit en hebben hun medewerking
toegezegd voor als we weer met meer
personen bij elkaar durven komen.
Ook is besloten de avond ‘Katholieken en
protestanten in gesprek’ (20 januari) met
Ronald Dits en Sietske v.d. Hoek, in de
Hofstede, niet door te laten gaan.
En ook de avond ‘Bijbelen’ over Rachab
(met Neeltje Reijnders) gaat niet door.

Antwoorden: 1 Karavaan; 2 Ossekar; 3 Ezel; 4 Strijdwagen; 5 Romeins vrachtschip (galeischip geroeid door mensen)

Wat ons nog altijd bezig houdt zijn
natuurlijk de coronamaatregelen. Helaas
moesten we op zaterdag 18 december op
korte termijn besluiten om ook in de kerk
geen publiek meer toe te staan. We
danken iedereen wederom voor uw begrip
hiervoor. Zoals u hebt kunnen zien,
hebben we ons best gedaan om een aantal
mooie online-vieringen te maken rond de
feestdagen. We mochten een groot aantal
positieve reacties ontvangen op onze
kerstfilm, dank daarvoor! En natuurlijk dank
aan allen die hieraan hebben meegewerkt.

Op zondag 2 januari hebben we in de
Oude Kerk gehad over de drie wijzen.
Ze zochten en vonden Jezus en
boden hem drie geschenken aan:
goud, wierook en mirre.
Waarschijnlijk kwamen de wijzen op
kamelen, je ziet ze op het bovenste
plaatje. Ze gingen samen in een
karavaan door allerlei landen. Maar
weet je ook hoe de andere
vervoersmiddelen uit de tijd van
Jezus genoemd werden? En geef de
plaatjes maar een mooi kleurtje !
Ds. Neeltje Reijnders

De commissie ‘Bezinning . Beleving .
Verdieping’ realiseert zich dat het aanbod
zo wel erg schraal wordt en denkt na over
een alternatief programma voor de
komende periode.
TULPEN IN DE KERKTUIN VAN
ROTARYCLUB WESTLAND POLANEN
De Rotary heeft internationaal een aantal
goede doelen waar hard voor wordt
gewerkt. Eén van die goede doelen is
“Polio de wereld uit”. Om fondsen daarvoor
te werven worden er tulpenbollen verkocht
aan de leden en met die gelden wordt de
ziekte polio bestreden wereldwijd. Nu
waren er verschillende leden van de
Rotaryclub Westland Polanen die de bollen
kochten en die daarna wilden doneren. Nu
trof het dat wij als Oude Kerk zo’n
fantastische (ruime!) tuin rondom ons
gebouw hebben en een team van
gemotiveerde tuinlieden die de bollen
wilden planten. Dus de Rotarybollen zitten
nu bij ons in de grond. Wanneer u straks,
begin mei, in de kerktuin rood-gele tulpen
op ziet komen, dan weet u hoe die daar
gekomen zijn.
Ds. Neeltje Reijnders
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’s-Gravenzande

Langestraat 181
KERKDIENSTEN
Als u nu luistert naar
www.kerkomroep.nl, moet
u om de dienst te kunnen
zien, overschakelen naar
kerkdienstgemist.nl.
U kunt de QR code hier
scannen. De camera is gericht op het
liturgisch centrum. Mocht u toch in beeld
komen en dat niet wensen, geef dat dan
door aan Wim ter Haar, hij is de
coördinator van het beameren en
streamen. Zijn telefoonnummer is (06)
15 69 57 03 of per
email: beheer_bg_uniekerk@caiway.net.

Zondag 16 januari – 9.30 uur
Ds. D.C. Peters, Alphen a/d Rijn
Diaconale collecte: Stichting Tear
Zondag 23 januari – 9.30 uur
Ds. Carla Schoonenberg-Lems,
Pijnacker. Diaconale collecte: Fam.
Vogelaar, Sulawesi
Zondag 30 januari – 9.30 uur
Ds. Martine Wassenaar
Viering Avondmaal. Diaconale collecte:
Streekverband de 10: stichting Elim
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. 06-15023824, email: jengwprinot@kpnmail.nl.
Ledenadministratie: Greet Zwaanswijkde Jong, Abeelstraat 6, 2691 DH ’sGravenzande, 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/
BIJ DE KERKDIENSTEN
We hopen dat de kerkdiensten weer
spoedig bezocht kunnen worden en dat
de coronamaatregelen worden
versoepeld.
UIT DE GEMEENTE
Jarigen van 80 jaar en ouder
28 januari: dhr. J.D. Noordam, v.d.
Kasteelestraat 16A, 2691 ZN, 85 jaar.
2 februari: mevr. A.C. van Baalen-de
Jong, Braillestraat 16, 2691 HX, 82 jaar.
We wensen de jarigen een gezellige dag
toe!
Verhuizing
Dhr. P. Sonneveld uit Hoek van Holland
is verhuisd naar verzorgingstehuis ‘De
Ark’, kamer 410, Herenstraat 85, 2291
BD Wateringen.
We wensen u een goede tijd toe in uw
nieuwe woonomgeving.
Nieuw Lid
We heten welkom als nieuw lid: dhr.
Jaap (J.L.) v.d. Steen, de a.s. man van
Carla Hanemaaijer.
We hopen dat je je snel zult thuis voelen
bij de Uniekerk.

AGENDA
17 januari – 13.30 uur:
kerkenraadsvergadering
26 januari – 10.30 uur: ‘Zin in
Ouderdom’
1 februari – 14 tot 15.30 uur:
Ontmoetingsgroep in Uniecentrum
14 – 17 maart – Retraite in Abdijklooster
in Heeswijk
UIT DE KERKENRAAD
De Kerkenraad bedankt het
Verjaardagsfonds (en ieder die daaraan
heeft bijgedragen) voor de gift van €
865,-- aan “Beeld en Geluid”. Voor dit
geld is een mooie regietafel voor de
apparatuur gemaakt en kunnen tevens
alle kabels netjes worden weggewerkt.
John Prins zal de tafel nog van een likje
verf voorzien. De lectuurtafel die nu als
regietafel in gebruik is kan dan weer zijn
oude functie met allerhande folders en
tijdschriften vervullen.
Helaas is de Kerkenraad er nog niet in
geslaagd om een opvolger voor Wim de
Jong in de Commissie van
Kerkrentmeesters van de Algemene
Kerkenraad te vinden. Het gaat alleen
om een luisterend oor en een
adviserende taak in de CvK. Eén maal
per maand wordt er in De Brug
vergaderd. Wanneer deze functie u
aanspreekt, neem dan contact op met
Wim de Jong of ondergetekende voor
verdere informatie.
Nico Vreugdenhil
GIFTEN
Bij het bezorgen van de kerstattenties
voor ouderen zijn de volgende giften
ontvangen: via Dea Schwagermann
€ 50,-- en € 20,-- en via Liesbeth van
Geest totaal € 30,--.
Bij huisbezoeken van dominee Martine
Wassenaar is € 50,-- ontvangen en
€ 20,-- voor de bloemendienst.
Alle gevers hartelijk dank!
ACTIE KERKBALANS 2022 GAAT
VAN START
Het thema van de actie is ook dit jaar
weer: “Geef vandaag voor de kerk van
morgen”. Net als voor een huishouden
is een gezonde financiële situatie
belangrijk voor de kerk. Daarom vragen
we elk jaar aan al onze gemeenteleden
om een bijdrage. Het is een vrijwillige
bijdrage, maar we kunnen niet zonder! In
de week van 17 t/m 22 januari ontvangt
u een brief of mail met het verzoek om
bij te dragen. De inkomsten uit de Actie
Kerkbalans vormen de financiële basis
voor onze kerk van waaruit we onze
belangrijke taken kunnen blijven
vervullen en nieuwe plannen maken.
Wilt u meer weten over de Actie
Kerkbalans 2022 scan dan de QR code
hieronder met de
camera of QR
scanner op uw
telefoon en tik op uw
scherm. Er opent zich
dan een filmpje met
geluid in uw browser
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op uw telefoon. U kunt ook naar onze
website gaan (www.pgsgravenzande.nl)
waar u alles over de Actie Kerkbalans,
inclusief het filmpje, kunt vinden.
MENSENRECHTEN IN DE THORA
DOOR DR. PAUL GABRINER
26 januari bij Zin in Ouderdom om 10.30
uur in de Uniekerk te ’s Gravenzande
Op 10 december kopte Trouw: “De
rechten van de mens danken we aan
Mozes.” De 92-jarige Herman Praag
betoogt dat in zijn nieuwste boek. De
titel is intrigerend, voor velen verrassend
nieuws, maar niet voor mij. In een
leerhuis o.l.v. Dr. Paul Gabriner had ik
dat al geleerd.
Op 26 januari zal Paul Gabriner ons
bekend maken met deze materie, d.m.v.
teksten uit de bijbel. Na de pauze is er
gelegenheid om vragen te stellen en in
gesprek te gaan.

Paul Gabriner (Newark, New Jersey,
V.S., 1943) is docent emeritus Engelse
letterkunde bij de UvA (1975-2005) en
sinds 2008 freelance docent Thora en
Nieuw Testament bij de HOVO (VU) in
Amsterdam. Zijn laatste cursussen
aldaar zijn ‘De Thora en de kwetsbare
mens’ en ‘De Nieuw Testament gezien
door een Joodse lens’ geweest. Voorts
leidt hij verschillende privé leergroepen
over de Thora of via de email wegens
Corona of bij hem thuis in Abcoude, net
onder Amsterdam. Paul neemt actief
deel aan het Joodse leven bij zijn
synagoge in Bussum in ’t Gooi.
We kunnen 25 mensen op afstand van
elkaar herbergen, dus als u niet tot de
kring zin in ouderdom behoort, kunt u
zich aanmelden bij ds. Martine
Wassenaar, 0649704995 of
domineeuniekerk@gmail.com
U ontvangt dan vooraf het artikel in
Trouw van Herman Praag.
ONTMOETINGSGROEP
Start 4 januari Ontmoetingsgroep
Uniekerk verplaatst naar 1 februari
vanwege de lockdown.
Nu de vrouwenvereniging gestopt is
wordt er op de eerste dinsdag van de
maand een koffie-/theemoment
georganiseerd van 14.00-15.30 uur in
het Uniecentrum. Zowel mannen als
vrouwen zijn welkom. Voor vervoer kunt
u bellen met dominee Martine
Wassenaar tel. 0649704995 of per
email: domineeuniekerk@gmail.com

RETRAITE IN ABDIJKLOOSTER VAN
BERNE IN HEESWIJK 14-17 MAART
De Abdij van Berne is als bestemming
gekozen voor enkele doordeweekse
dagen in de 40- dagentijd. We laten ons
eigen ritme even achter ons en volgen
het ritme van de broeders Norbertijnen
en vieren de dagelijkse gebeden met
hen. Er is tijd om te rusten, tijd voor
bezinning en tijd voor ontmoeting,
wandelingen, museumbezoek en
gezelligheid. De retraite staat o.l.v. Ds.
Martine Wassenaar. Er is ruimte voor
een groep van ongeveer 15 mensen. De
kosten zijn € 175,- p.p. Wanneer u dit
bedrag hebt overgemaakt op het
banknummer van de Vereniging
Evangelische Unie NL33 RABO 0323
2094 75 is uw reservering definitief. Dat
betekent dat er geen geld terug gestort
kan worden (tenzij zich echt onvoorziene
omstandigheden voordoen). Enkele
dagen voor vertrek sturen wij een lijst
van deelnemers en wie met wie kan
meerijden en wat u mee moet nemen.
Heeft u geen eigen vervoer, dan hoeft
dat dus geen belemmering te zijn.

KERKDIENSTEN
Zondag 16 januari, Maasdijk, online
dienst, 10:00 uur, pastor Maria Opgelder
(Youtube Concordia Maasdijk)
Zondag 23 januari, Honselersdijk,
10.00 uur Pastor W. Hoefman (in
afwachting van persconferentie 14-1)
Zondag 30 januari – Maasdijk, online
dienst, 10.00 uur, Ds. N. Verburg
ADRESSEN
Voorganger: Pastor Maria
Opgelder. Sir Winston
Churchilllaan 663,
2287 AM Rijswijk. 06 549
11 606. E: maria.opgelder@kpnplanet.nl
Corresp.adres: Mw. H.de RijkeSchoordijk, 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 13 januari, dhr. N.A. de Jong, 77 jaar
Op 14 januari, mw. M. van Velden – v.d.
Knijff, 75 jaar
Op 22 januari, dhr. D.C. Peters, 76 jaar
Op 01 februari, mw. G.J. v.d. Lugt, 90
jaar
Van harte gefeliciteerd en een prettige
dag toegewenst.

VAN DE VOORGANGER
Voor het eerst leest u op deze plek een
stukje van mijn hand: als uw nieuwe
voorganger ben ik per 1 januari
begonnen met het werk in uw
geloofsgemeenschap. De Bevestiging
gaat, zoals het op dit moment van
schrijven tenminste wordt verwacht,
plaatsvinden op zondag 6 februari,
alhoewel dat toch nog even afwachten
blijft. Corona blijft ons bezighouden. Het
was ook al ontzettend jammer dat de
Kerstnachtdienst niet door kon gaan;
ook de dienst op Eerste Kerstdag in
Concordia kon uiteindelijk alleen online
doorgang vinden, en daar bovenop was
er die dag een probleem met de
rechtstreekse uitzending, waardoor het
pas later mogelijk was de dienst terug te
zien en mee te beleven. Maar nu ligt het
nieuwe jaar voor ons en we weten niet
wat dat ons gaat brengen of onthouden.
Wel wordt ons steeds duidelijker dat het
van groot belang is om positief te blijven
kijken en ons dagelijks door goede moed
te laten omarmen. Dat kunnen we, want
het Licht dat ons met Kerst omstraalde,
verdwijnt niet uit ons leven maar gaat
juist mee met ons, op pad, het leven
tegemoet!

Nu ik inmiddels een half jaar werkzaam
ben in Maasdijk, heb ik me natuurlijk een
redelijk helder beeld kunnen vormen van
het werk dat ds. Dick Peters allemaal
verricht heeft, niet alleen in Maasdijk
maar ook in Honselersdijk, en dat dertig
jaar lang! In zo’n periode bouw je samen
een hechte en krachtige band op die je
nooit meer vergeten zult. Dat is ook niet
wat we willen, integendeel, we willen
blijven koesteren wat er was en al het
goede dat het gebracht heeft. We willen
samen ons inzetten om dat goede voort
te zetten, om het verder te dragen, ook
in dit jaar, 2022. Graag maak ik daarom
van de gelegenheid gebruik om u allen
heil en zegen toe te wensen en veel
gezondheid en vreugdevolle momenten,
maar ook de kracht om vol te houden,
op te staan, door te gaan, als het leven
moeilijk is of zwaar.
Ik hoop in de loop van de komende
maanden u allen te ontmoeten en op te
zoeken, en met u kennis te kunnen
maken. Ook hoop ik dat we samen echt
op weg zullen gaan en nieuwe banden
zullen kunnen smeden, opdat voor een
ieder van u afzonderlijk, èn voor ons als
gehele gemeenschap, kracht en
vertrouwen te vinden blijft in goed en
waardevol onderling contact -en in
gedeeld geloof.
Met een hartelijke groet aan u allen,
Maria Opgelder
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WEEK VAN GEBED
Woensdag 19 januari 19:30 uur.
In de laatste editie van Vrije Ruimte
2021 heeft ds. Dick Peters al aandacht
besteed aan- en informatie gegeven
over de voorgenomen gezamenlijke
activiteit van de kerkgenootschappen in
Honselersdijk. Over de bijeenkomst op
de 19e januari is op dit moment nog
geen duidelijkheid, maar u krijgt bericht
of het doorgaat of niet.
Maria Opgelder
GESPREKSKRING
Donderdag 24 februari

Omdat op
dit moment nog hoogst onzeker is hoe
het verder zal gaan met de lockdown,
onze kerkdiensten en andere
activiteiten, en ook omdat ik deze eerste
maand graag zoveel mogelijk tijd aan
kennismakingsbezoeken wil besteden, is
de eerstvolgende bijeenkomst van de
gesprekskring verplaatst van januari
naar de vierde week van februari, en wel
naar donderdag 24 februari om 10.00
uur in Achter de Bergen. We zullen deze
bijeenkomst gebruiken voor nadere
kennismaking, en ook zullen we
bespreken waarover het in het komende
seizoen zal gaan in de gespreksgroep.
Ook zullen we bespreken op welk vast
dagdeel en tijdstip we voortaan bijeen
zullen komen. Ik hoop alle deelnemers
op de voorgestelde datum te mogen
ontmoeten en welkom te mogen heten.
Maria Opgelder

Maasdijk

Maasdijk 40
KERKDIENSTEN
De diensten van Maasdijk zijn alleen
ONLINE te volgen via Youtube
Concordia Maasdijk.
Zondag 16 januari – MAASDIJK
10.00 uur Pastor Maria Opgelder
Zondag 23 januari –
HONSELERSDIJK
10.00 uur Pastor W. Hoefman (in
afwachting van persconferentie 14-1)
Zondag 30 januari – MAASDIJK
10.00 uur Ds. N. Verburg

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
BIJ DE KERKDIENSTEN
23 januari Week van
gebed om eenheid
In deze jaarlijks
terugkerende week van
gebed wordt
traditiegetrouw
aandacht besteed aan
de eenheid van
gelovigen binnen de Christelijke traditie.
Ook in Maasdijk is dat het geval. De vier
geloofsgemeenschappen in het dorp
dragen elk hun steentje bij aan een
kerkdienst in de Dorpskerk, op zondag
23 januari. Namens Concordia zal ik
hieraan meewerken, al zal dat dit jaar
gebeuren met behulp van een tevoren
opgenomen videobijdrage, vanwege het
feit dat wijzelf alleen onlinediensten
hebben. Maar op deze wijze kunnen we
toch als Maasdijkse
geloofsgenootschappen samenwerken,
iets dat we van harte doen!
De dienst begint om 9.30 uur, en kan
fysiek bezocht worden door mensen die
niet over internet beschikken. Online
kunt u de dienst rechtstreeks volgen via
www.kerkdienstgemist.nl.
Maria Opgelder
16 januari
Op 16 januari Maasdijk ga ik weer voor
in Concordia. Dit zal opnieuw een alleen
online te volgen dienst zijn. Het aloude
en zeer bekende Bijbelverhaal over de
bruiloft in Kana komt dan aan de orde.
Het staat bekend als een ‘wonderverhaal’. Maar de vraag is natuurlijk: welke
betekenis kunnen wij eraan ontlenen
voor ons gewone leven van alledag?
Maria Opgelder

Lief en leed
We leven mee met Gerard en Lia
Hofman, die beiden corona kregen. We
hopen dat het weer snel de goede kant
opgaat en er volledig herstel zal zijn.
Gerard en Lia: veel sterkte!
Op deze plek ook een blijk van
medeleven met Kees en Petra Vermeer.
Soms duurt het wachten op de uitslag
van een onderzoek langer dan je lief is.
Kees en Petra: samen blijven we vol
goede moed!
Er zijn ook anderen die hier niet met
naam en toenaam genoemd worden
maar die het lichamelijk of anderszins
ook niet makkelijk hebben. Laten we
elkaar dagelijks blijven dragen! Ook
wanneer er blij nieuws is over
bijvoorbeeld een zeer goed geslaagde
operatie of andere behandeling!
Maria Opgelder
VAN DE VOORGANGER
Stille nacht? Stille dag!
Eerste Kerstdag om 10 uur, bleef het
akelig stil toen de livestream van de
Kerstdienst had moeten beginnen. U zat
wellicht thuis te wachten, maar wat er
ook kwam: geen dienst vanuit
Concordia. In de kerkzaal waren we op
dat moment met slechts een paar
mensen om de dienst plus uitzending te
verzorgen, en ook wij waren vlak tevoren
beslist nogal stilletjes. Dat je geen
Kerstdienst kunt hebben waarin we
‘allen tezamen kwamen’ was al een heel
ding, maar dat er ook niet uitgezonden
kon worden (vanwege een te zwak
internetsignaal) betekende dat we ook
niet samen de dienst konden beleven,
daar of thuis. Dus ja, het feestelijke
gevoel kreeg wel een beetje een klap.
Toch kon de dienst later alsnog worden
uitgezonden. Alle liederen zijn gezongen
door Aad Fioole, met Theo ’t Hart aan
het orgel. Kim en Rosalynn verzorgden
elk een lezing uit Lukas 2, het
geboorteverhaal. Er waren twee
bestuursleden, Kees Vermeer verzorgde
koffie voor ons en had de zaal mooi
aangekleed, Nico had voor een prachtig

UIT DE GEMEENTE
Verjaardagen
16 jan. dhr. A. Bruggeling, Oranjeplein
9, 2676 XP Maasdijk, 83 jaar
26 jan. mw. I. Poleij, Secr. Verhoefweg
13m, 2671 HT Naaldwijk, 78 jaar
27 januari dhr. J. Buisman, Alb.
Schweizerdreef 175, 3146 AA
Maassluis, 86 jaar
3 febr. mw. M. Visser-v.d. Ende, De
Ruyterstr 48, 2676 XC Maasdijk, 87
jaar.
6

versierde Adventskandelaar
gezorgd, waarvan we de vier
Adventskaarsen èn de Kerstkaars
ontstaken. Aad van Hoeven
verzorgde de techniek. Ineke had
liturgieboekjes verzorgd die erg
mooi waren maar die helaas niet
uitgedeeld konden worden, maar
die u desondanks nog hebt kunnen
zien in de uitzending.
En zo vierden we in deze situatie,
waarin alles anders en dus vooral stiller
was dan gehoopt, toch samen het
Kerstfeest, een feest waarbij de hele
wereld op z’n kop staat: een
Koningskind in een stal, een ster die de
weg wijst, herders die omringd door
engelen naar hun zang konden luisteren.
En de blijde boodschap? Wel, die was
inderdaad best blij. Wat onmogelijk
schijnt kan toch bewaarheid worden; wat
onaanzienlijk is wordt opeens juist
belangrijk; het kleine wordt groots; een
kind steekt zijn armen naar ons uit.
Dat we dit jaar, 2022, zèlf groots zijn in
het kleine. Dat het kleine onze kracht is.
Dat we wat onhaalbaar lijkt toch mogelijk
maken, dat we aanzien verlenen aan
wat onaanzienlijk schijnt. Dat wijzèlf
kijken met de ogen van een kind -opdat
wij zien wat is en ons daar aan
toevertrouwen.
Voor dit jaar wens ik u en jullie allen van
harte alle goeds, gezondheid, geluk en
vertrouwen. Dat wij samen-op blijven
gaan, ook als onze weg niet zo
eenvoudig is.
Met een hartelijke groet,
uw voorganger, Maria Opgelder
VAN HET BESTUUR
Bedankt en beste wensen voor 2022
En weer geen Kerstbuffet en geen
Kerstdienst geweest in december jl. om
te bezoeken. Hoe lang gaan de
coronaperikelen ons nog teisteren? Nu
voor de derde keer vanaf april 2020
moet ik hier in de Vrije Ruimte aangeven
dat er door de coronaproblematiek
voorlopig niets georganiseerd meer kon
worden in Concordia. We hopen toch zo
graag dat we binnenkort weer gewoon
diensten kunnen draaien en alle verdere
geplande activiteiten.
Toch is er weer van alles gepasseerd en
georganiseerd in het afgelopen jaar.
Hierbij kunnen we alle medewerkenden
dit jaar helaas dus weer niet op
persoonlijke wijze bedanken tijdens het
Kerstbuffet. Zodoende willen we via
deze weg de waardering laten blijken en
danken allen voor hun inzet en hopen
hier dit jaar op mogen te rekenen.
In het bijzonder bedanken we natuurlijk
onze ex-voorganger Dick Peters (tot 1
juli jl.) en onze huidige voorganger
Pastor Maria Opgelder voor hun inzet,
en ons kostersechtpaar Vermeer voor
alle diensten en bewaking waardoor
alles goed verlopen is in het gebouw in
verband met coronamaatregelen. En
bij de diensten uiteraard ook de
organisten bedankt.→

En verder via Silvia Solleveld voor het
Jeugdwerk en via Marga Hofman voor
het Concordia cultureel samen met alle
commissieleden; voor zover er overigens wat georganiseerd kon worden
(maar gelukkig nog wel wat met een
hele goede belangstelling en bezoek!),
en ook beiden hartelijk bedankt voor de
Grote Verloting-organisatie.
Ook de Activiteitencommissie (Ineke
Poleij, Johanna Hofman en Truus
Vreugdenhil) bedankt voor de inzet in dit
jaar. Waarbij Ineke ook weer extra
bedankt voor de liturgieën in de speciale
diensten. En Sjack voor alle
penningtellingen en secretariële zaken
als grote assistent van onze
penningmeester van het bestuur. Ook de
dames die met de verjaardagbusjes de
leden bezoeken, bedankt!
Voor al de verwerking en redactie van
de kopij voor de Vrije Ruimte bedanken
we Annie Hokke. En Nico de Jong ook
bedankt voor alle bijstand dit jaar, en
voor het advent-kaarsenstuk in de kerk
in het bijzonder. En al onze
‘vertegenwoordigers’ (o.a. Marius,
Bertus, Henny, Judith, Marga, Marion)
van dienst dit jaar. En Marius en Marion
wederom bedankt voor de
ondersteuning van het bestuur! En
Henny Immerzeel zorgt namens
Concordia voor de zondagmiddagbreek
in De Prinsenhof.
We wensen hierbij alle leden het
allerbeste in het nieuwe jaar in goede
gezondheid! En ook zoveel mogelijk en
verder in het jaar zonder
coronaperikelen !
Namens uw bestuur
Voorzitter Arie Middelburg
VERJAARDAGBUSJES EN
BLOEMENBUS
De verjaardagbusjes van het afgelopen
jaar zijn weer geleegd en geteld en
hebben het mooie bedrag van € 921,--opgebracht. Heel veel dank hiervoor.
Johanna- Annie- Sieneke - Gonnie,
bedankt voor jullie inzet om bij onze
leden langs te gaan.
Voor onze bloemenbus mochten wij €
20,- ontvangen. Ook hiervoor onze dank.
Ineke Poleij

CONCORDIA CULTUREEL
Concordia Cultureel op maandag 7
februari
Wij wensen u een goed nieuwjaar met
veel vreugde en gezondheid toe. Helaas
is op het moment dat we dit schrijven
nog niet bekend of we de avond met
onze Sterren-chefkok Marco Prins door
kunnen laten gaan. Als de
coronamaatregelen versoepeld worden
laten we u zo spoedig mogelijk weten of
deze avond doorgang kan vinden.
Concordia Cultureel, Maasdijk 40,
Maasdijk. Er is vrije toegang en vol is
vol. Na afloop van de avond wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd.
Vervolg-programma:
Donderdag 10 maart: Joop Alleblas over
Antiek.
Donderdag 7 april: Jan-Willen van den
Beukel over de WW2.
Donderdag 12 mei: Familieopstellingen
door Tietsje van der Linden-Ypma.
www.concordiamaasdijk.nl.

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. Haaring
Voor advertenties, administratie en
adreswijzigingen:
vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl
Kopij voor het kerkblad nr 2 van
3 februari dient uiterlijk 29 januari
ingeleverd te worden.
Nr. 3 verschijnt 24 februari.

MEDEDELINGEN
De website van Concordia is vernieuwd
en zeker de moeite waard om eens te
bekijken: www.concordiamaasdijk.nl.
GESPREKSKRING
Gezien het feit dat
onze diensten in elk
geval tot en met
januari alleen online
zijn en wij allen
slechts in zeer beperkte aantallen bijeen
kunnen zijn, gaat ook deze maand de
gesprekskring helaas niet door. De
leden kunnen in de eerstvolgende Vrije
Ruimte lezen over de bijeenkomst in
februari, ook in verband met de plaats
van samenkomst.
Maria Opgelder
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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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