
 

Van Binnenuit 

Groepsaanbod Voorjaar 2023 

 

 

 

Iedereen is van harte welkom, zowel 

personen uit andere kerken als 

personen buiten een kerk 
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Informatie over de activiteiten 

 

Bij het groepswerk van de Protestantse Gemeente Rijswijk 
(PGR) zijn alle mensen van harte welkom. Het maakt niet uit 
of u tot een kerk behoort of alleen geïnteresseerd bent in één 
van de activiteiten. Het meeste aanbod is kosteloos. Soms 
wordt een kleine bijdrage gevraagd. 

Dan wordt het erbij vermeld. Als een groep vol is, is het 
mogelijk om op de wachtlijst geplaatst te worden. 

De locatie van de meeste activiteiten is: 
de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364 of 
de Oude Kerk, Herenstraat 62b. 
 

Een aantal activiteiten vindt bij de mensen thuis plaats. 
Nog meer aanbod? Dat is best mogelijk. 
Houd daarvoor het kerkblad in de gaten of kijk op de website 
https://www.pgrijswijk.nl/van-binnenuit/ 

Voor informatie over de Protestantse Gemeente Rijswijk: 

http://www.pgrijswijk.nl 

https://www.pgrijswijk.nl/van-binnenuit/
http://www.pgrijswijk.nl/
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De Paasnacht: mooier wordt het niet 
 
Elke Pasen begint diep in de nacht, de nacht waarin de 
opstanding van Christus wordt gevierd. Na 40 dagen 
ingetogen muziek klinkt er dan in deze gedenkwaardige nacht 
het “Halleluja” uit volle borst. “Het is voor mij de mooiste 
nacht van het jaar”, zo vertelt Henny Heikens, de 
cantor/organist van de Oude Kerk. 

  
Hij leidt ieder jaar weer studenten in in de bijzonderheden 
van de Stille week, als docent kerkmuziek aan het 
Conservatorium van Amsterdam. 
Dit jaar zal hij, samen met ds Sifra Baayen over dit thema een 
muzikale avond verzorgen op donderdag 16 maart, van 20.00 
tot 22.00 uur in de Oude Kerk.  
De cantorij van de Oude Kerk zal haar muzikale bijdrage 
leveren aan deze avond. 
Ook alle deelnemers aan de avond kunnen uitgebreid 
meezingen met de muziek van die heilige Nacht. 
De inloop is vanaf 19.45 uur, de avond begint om 20.00 uur. 
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Kerk aan huis Oude Kerk 

In de maand mei zullen 
er weer twee Kerk-aan-
huis-bijeenkomsten 
zijn. Kerk-aan-huis is 
een activiteit die 
speciaal bedoeld is om 
elkaar in een 
ongedwongen sfeer te 
ontmoeten en te 
komen tot een 

geloofsgesprek.  
In de voorgaande jaren was er veel belangstelling voor de 
bijeenkomsten van Kerk aan huis. Na afloop was iedereen 
steeds van mening dat deze ontmoetingen vaker gehouden 
zouden moeten worden. Zoals een deelnemer het 
verwoordde: ‘Je leert elkaar op een heel andere manier 
kennen, en dat is versterkend, ook voor je eigen geloof’. 
U kunt kiezen uit twee gelegenheden. Er zal een 
middagbijeenkomst en een avondbijeenkomst worden 
aangeboden (NB: op beide data wordt hetzelfde programma 
gevolgd), zodat u kunt kiezen voor een datum en tijdstip dat u 
het prettigst vindt. 
De bijeenkomsten worden gehouden ten huize van enkele 
gemeenteleden, en per keer kunnen er ongeveer dertien 
deelnemers worden ontvangen. Eventueel kan er, als er erg 
veel belangstelling is, nog een extra bijeenkomst worden 
gepland. 
Via het Kerkblad wordt u nader geïnformeerd over het thema, 
de datums en tijdstippen, en over de plek van de 
bijeenkomsten. Ook zal in twee voorafgaande kerkdiensten 
nadere informatie worden gegeven. 
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Daarbij wordt ook aangegeven hoe u zich kunt aanmelden 
voor deelname aan één van deze bijeenkomsten. 
Wij hopen weer op een goede opkomst en mooie 
ontmoetingen.  
Inlichtingen bij pastor Maria Opgelder: 
maria.opgelder@kpnplanet.nl of tel.: 06 54911606 
 
 

Oude kerk Open 

 
 
 
Vanaf zaterdag 6 mei tot en met 30 
september 2023 staan op zaterdag de 
deuren van de  Oude Kerk weer voor u 
open. 
Wilt u iets meer van dit mooie 
gebouw weten, dan bent u van harte 
welkom van 11.00 tot 15.00 uur. Komt 
u gerust eens binnen voor bezinning, 
een kaarsje aansteken of een goed 
gesprek.  
Een enthousiaste groep rondleiders vertelt dan desgewenst 
interessante verhalen over deze prachtige kerk.  
Als u zelf graag op zaterdagen rondleidingen wilt geven, dan 
bent u van harte welkom bij het OKO-team. Wij hebben nog 
steeds vrijwilligers nodig. Het is leuk en dankbaar werk! 
U kunt inlichtingen vragen bij: 
Greet Zonneveld: mj.beukenhorst@casema.nl of tel.: 

070 3989800  

Arie van den Bor: avdbor44@ziggo.nl of tel.: 070 8891167 

  

mailto:maria.opgelder@kpnplanet.nl
mailto:mj.beukenhorst@casema.nl
mailto:avdbor44@ziggo.nl
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Filmavond(en) 

 
 
 
 
 
 
Vorig jaar hebben we naar de film “Hier ben ik” gekeken.  
Het bleek een goede manier te zijn om met elkaar in gesprek 
te gaan, om te kijken wat andere mensen beweegt en 
vervolgens ook wat ons zelf beweegt. 
Ook dit seizoen willen we weer samen naar een film of 
documentaire kijken en daarna over de inhoud doorpraten. 
De film en het tijdstip zijn nu nog onbekend, maar zullen in de 

kerkdienst afgekondigd worden en op de website 

https://www.pgrijswijk.nl/van-binnenuit/ 

vermeld worden. 
 
 

Crea-club van de Oude Kerk: verkoop 

 
De crea-club van de Oude Kerk wil 
graag de spulletjes die ze maken op 
hun koffie- en knutselochtenden 
verkopen. 
U kunt deze spullen om de maand op 
de 1e zondag in de Oude Kerk kopen 

 
Inlichtingen bij Elfriede, Tini, Jantine en Elvi 
 
 

https://www.pgrijswijk.nl/van-binnenuit/
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Kindercatechese Nieuwe Kerk 

 
In het voorjaar, ergens in maart, zal de kindercatechese weer 
gaan starten. We gaan verder met ‘De bijzondere betekenis 
van getallen in de Bijbel’. Met name het getal veertig zal in 
deze tijd voor Pasen aan de orde komen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarschijnlijk zal de catechese weer op de dinsdagmiddag of 
donderdagmiddag zijn. We stemmen af met de ouders welke 
middag voor de meeste kinderen het beste uitkomt. 
De inloop is vanaf 15.30 uur. Van 16.00 tot 17.00 uur gaan we 
met de kinderen aan de slag.  
Kinderen vanaf vier jaar en ook vriendjes en vriendinnetjes 
zijn van harte welkom. We hebben in de afgelopen jaren 
ervaren dat een groepje kinderen van verschillende leeftijden 
heel goed werkt en erg gezellig is. Wel graag opgave vooraf 
i.v.m. het aan te schaffen materiaal.  
Inlichtingen en opgave bij Florence Kuipers: 
ffkuipers@ziggo.nl of tel.: 06 20970868 
 

  

mailto:ffkuipers@ziggo.nl
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Kring 2.0  
 

De naam van de kring zegt het eigenlijk al: dit is een kring voor 
twintigers en de bijna twintigers. In deze kring hebben we 
afgelopen keer het Bijbelboek Jona onder de loep genomen 
en met elkaar besproken wat het ons zegt. De Bijbelboeken 
staan vol relevante onderwerpen, en geven vaak stof tot 
nadenken.  
Mocht je ook bij de doelgroep horen en je willen aansluiten, 
van harte welkom. App even je naam en telefoonnummer aan 
06 38777744 (ds Sifra Baayen) en dan hoor je wanneer we 
weer afspreken. De avonden vinden op maandagavond plaats. 
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Kring 3.0 

 
De dertigers van de PGR komen samen in deze kring: Vaak 
zitten we in de drukte van het leven met carrière, relatie, 
eventuele kinderen, scholing en nascholing en nog veel meer. 

Intussen zijn er ook de zorgen rond 
klimaat, huis en wereld die op de 
achtergrond rommelen. Een druk 
bestaan dus, waar we af en toe van op 
adem moeten komen.  
In de bijbel klinkt een roep om 
eenvoudig te leven, het goede leven. 
Vorig jaar zijn we begonnen met een 
bijbelstudieboek: Eenvoudig leven, van 
Sam Janse. In elk hoofdstuk van dit boek 
wordt er een nieuwe Bijbeltekst 
uitgewerkt waarin het gaat over het leven 

in balans met aarde, dier en mens. Ter voorbereiding op elke 
avond lezen we zo’n hoofdstuk. 
Hoor je (ongeveer) bij de doelgroep en wil je je aansluiten? 
Van harte welkom bij de kring. 
Stuur je naam en telefoonnummer aan ds Sifra Baayen  (tel.: 
06 38777744), dan ontvang je de uitnodiging voor de 
kringavonden. De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats 
op verschillende avonden door de week.  
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Lief en leed-groep 
 
In deze groep (maximaal 9 
deelnemers) praten we met 
elkaar over wat ons in het 
leven bezig houdt aan zowel 
lief als leed. We proberen 
het één met het ander in 
verbinding te brengen. Want 
het is nooit of-of in het 
leven, maar altijd en-en. In tijden van leed kun je veel hebben 
aan ervaringen met de zonnige kanten van het leven. Mooie 
en goede ervaringen kunnen je versterken in tijden dat je te 
kampen hebt met verdriet, eenzaamheid of pijn. Door deze 
dingen samen te delen, leren we van elkaar en met elkaar hoe 
we ons krachtig(er) en misschien ook wel evenwichtiger 
kunnen verhouden tot alles wat het leven met zich 
meebrengt. Hierin betrekken we ook ons geloof. We zullen 
kijken wat er in de bijbel te lezen is over het vieren en het 
dragen van onze levenservaringen. Het is de bedoeling dat dit 
een vaste gespreksgroep wordt. We zullen eens per maand 
bijeenkomen.  
 
NB Reeds drie jaar bestaat de groep Lief en Leed; deze heeft 
een vaste samenstelling. Nieuwe leden kunnen niet meer 
worden toegevoegd. 
Per januari 2023 start een tweede groep Lief en Leed, onder 
de naam ‘Groep Lief en Leed 2’. Voor deze groep zijn al 
voldoende aanmeldingen binnen om te starten, maar een 
enkele extra deelnemer kan nog worden toegevoegd. 
Voor inlichtingen en opgave kunt u bij pastor Maria Opgelder 
terecht: maria.opgelder@kpnplanet.nl of  
tel.: 06 54911606 

mailto:maria.opgelder@kpnplanet.nl


11 
 

Filosofiegroep 
 
In voorgaande periodes hebben we de vraag naar ‘zingeving’ 
bekeken. In het vervolg daarop zijn we ons gaan richten op de 
vraag hoe we onze (christelijk) waarden, nu ons de 
metafysische grondslag daarvan is komen te ontvallen 
(nihilisme), alsnog kunnen voorzien van een hecht fundament. 
Daarvoor moeten we ons verdiepen in de verhouding tussen 
de moderne filosofie (nihilisme) en de huidige theologie. 
We bekijken daarvoor de bijzondere opvatting van Gianni 
Vattimo, die op basis van een zwak denken een ethiek van 
caritas, van naastenliefde, bepleit. 
De leiding is in handen van filosoof Bob Lanswyer. 
De 4 bijeenkomsten vinden plaats op de eerste woensdag van 
de maand. We starten op 4 januari met een vervolg op 
1 februari, 1 maart en 5 april van 10.00 tot 11.30 uur in de 
Nieuwe Kerk.  
Nieuwe mensen zijn van harte welkom. 
Inlichtingen en opgave bij Anneke Kim: 
kimanjanti@gmail.com of tel.: 070 3941832 
 

 

 

 

 

 

Gianni Vattimo  

mailto:kimanjanti@gmail.com
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Literatuurgroep 
 
In deze groep lezen en bespreken  we gezamenlijk een boek. 
We lezen boeken uit een leeskoffer van de bibliotheek, dus je 
hoeft de boeken niet zelf aan te schaffen. De lijst van de te 
lezen boeken proberen we met inbreng van de leden samen 
te stellen.   
Vaak wordt er gekozen voor boeken van Nederlandse 
schrijvers en  schrijfsters, maar er staan ook boeken uit 
andere landen op. Boeken, die we graag met elkaar zouden 
willen lezen. Het leuke is dat je op die manier boeken leest, 
die je zelf niet direct uit de bibliotheek zou meenemen.  
Op dit moment is er plaats voor één nieuw lid. Er is geen 
wachtlijst, dus als je belangstelling hebt, geef dat dat aan bij 
ondergetekende. 
Wanneer: Op woensdagavonden ongeveer één keer in de 5 
weken, tussen januari en juni 
Tijd: van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur 
Plaats: Nieuwe kerk 
Door wie: met elkaar, coördinatie: Elly Herbschleb-Voogt 
Kosten maximaal euro 2,50 per keer voor de leeskoffer 
(inclusief een koekje en koffie/thee) 
Inlichtingen bij Elly: eherbie@ziggo.nl, 070 3940459 of 06 
12896468  

mailto:eherbie@ziggo.nl
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De Open Cirkel 

 

De Open Cirkel is een gezellige, gespreks- en 
ontmoetingsgroep voor mensen vanaf ongeveer 50 jaar. De 
groep is oecumenisch: zowel protestanten als rooms-
katholieken en ook mensen van buiten doen enthousiast mee. 
We gaan verder  met een nieuw boek met een actueel thema 
van Claartje Kruijff: “Stevig staan in een kwetsbare wereld”. 
Claartje was in 2017 theoloog des vaderlands. Haar boek gaat 
over levensthema’s zoals trouw zijn, naaste zijn, 
verbondenheid, het lichaam en verdriet. Steeds vanuit de 
eigen ervaring geschreven. Het is handig om dit boek zelf aan 
te schaffen of om dat met iemand samen te doen. We komen 
maandelijks bij elkaar in de Nieuwe Kerk op de 
maandagavonden 9 januari, 13 februari, 13 maart, 8 mei en 
12 juni van 20.00 uur tot 21.30 uur. Inlichtingen en opgave bij 
Rina van den Broeke: rvdbroeke@casema.nl of tel.: 
06 23103605  

mailto:rvdbroeke@casema.nl
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Druk, druk, druk! 

 

Dit is een al langer bestaande 
gespreksgroep van mensen die over 
geloofszaken van gedachten willen wisselen, 
maar het best wel druk hebben. De naam zegt 
het al. Toch lukt het vaak wel om ongeveer één 
keer per maand af te spreken. Samen bespreken 
we de invulling van de avonden en op dit moment maken we 
daarbij gebruik van het boek “God is niet te vangen” van Jan 
Offringa en Evert van Baaren.  
Met elkaar stellen we de datums vast.  
Inlichtingen en opgave bij Cora van den Berge: 
coravandenberge@hotmail.com of tel.: 070 4492269 
 
 

De Verdiepingskring  

 

In deze kring komen we 
bijeen om verder te groeien 
in het geloof. 
We gebruiken daarbij het 
GemeenteGroeiboekje 
“Over de grens met Paulus”. 

In dit boekje volg je de geloofsreis van Paulus op de voet. 
Daarbij is er ruimte voor alle vragen die zich op de geloofsreis 
van Paulus voordoen. Deze groep leest met elkaar de 
Bijbeltekst en de uitleg op de avond zelf, en bespreekt dit met 
alle eigen vragen. Mocht je willen aanhaken, van harte 
welkom. Neem contact op met Nelly Vos: 
nellyvos1969@gmail.com 

mailto:coravandenberge@hotmail.com
file:///C:/Users/nelet/pkn/Van%20Binnenuit/folder/Najaar2022/nellyvos1969@gmail.com
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De Ontmoeting  

 
‘De Ontmoeting’, eens in de twee weken op dinsdagmiddag, is 
zo geliefd bij de ouderen van onze gemeente.  En ook bij 
mensen van buiten. 
Leuke activiteiten, zoals interessante presentaties, films, 
spelletjes en bingo staan altijd op het programma.  
En natuurlijk elkaar ontmoeten!  
Wij komen weer bij elkaar op 10 januari, 24 januari, 
7 februari, 21 februari, 7 maart, 21 maart, 4 april, 18 april, 
2 mei, 16 mei, 30 mei en 13 juni. De middagen beginnen om 
14.00 uur en eindigen meestal rond 16.00 uur  
Het programma staat elke maand in het kerkblad. Ook kunt u 
altijd om inlichtingen vragen bij: 
Elly Herbschleb tel.: 070 3940459, 
Rijn en Siebrigje van Kooij tel.: 070 3944508 of 
Anneke Kim tel.: 070 3941832 
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Koffieochtenden in de Nieuwe kerk 

 
Elke donderdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur is er koffie en 
gezelligheid. Tegelijk is er ook tijd voor een serieus gesprek, 
het komt zoals het komt.  
U bent van harte welkom in zaal 4 van de Nieuwe Kerk. Een 
vrijwillige bijdrage in geld of natura wordt zeer op prijs 
gesteld. 
Meer info bij Hans van den Berge: 
hansvandenberge@hotmail.com of tel.: 06 51945342 
 
 
 

 

 

 

 

 

Crea-club van de Oude Kerk: zelf creatief bezig zijn 

 

Op iedere dinsdagochtend bent u van 
harte welkom van 10.00 tot 12.00 uur in 
de Oude Kerk. 
U kunt ieder moment binnen lopen. De 
deelnemers mogen zelf kiezen wat ze op 
deze ochtenden willen doen. Er kan 
gehaakt, gebreid worden of wat u maar 
wilt. Het is gezellig om samen, creatief 
bezig te zijn.  

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Elfriede Vijverman: 
wilelf39@gmail.com of tel.: 070 3991835  

mailto:hansvandenberge@hotmail.com
mailto:wilelf39@gmail.com
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Groene Kerk 
 
Om te zorgen dat wij en ons nageslacht in een leefbaar 
klimaat kunnen wonen, werken en plezier hebben, moeten 
we nu ons gedrag veranderen. 
De Politiek en grote bedrijven hebben de grootste invloed als 
ze doorpakken. Maar ook als gewone mensen en als Kerk zijn 
we aan zet.  
Soms horen we een aansprekende preek hierover, of lezen we 
van een leuk initiatief hier of daar. 
Sommige mensen worden er somber van dat er alleen maar 
over crisis wordt gesproken, maar er zijn ook wel successen te 
melden.  
Om te zoeken naar hoe we op een inspirerende wijze met dit 
probleem bezig kunnen zijn gaan we met een initiatief-groep 
aan de slag . 
Dat kost je tijd, en creativiteit. Als je mee wilt denken of mee 
wilt doen kan je contact opnemen met lverzijden@icloud.com  

mailto:lverzijden@icloud.com
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Overzicht van de Activiteiten 
 
Activiteiten op de maandagavond: 

• De Open Cirkel, 9 januari, 13 februari, 13 maart, 8 mei, 
12 juni, van 20.00 tot 21.30 uur, in de Nieuwe Kerk,  
zie blz. 13 

• Kring 2.0, op maandagavond, datums worden nog 
vastgesteld, zie blz. 8 

 
Activiteit op dinsdagochtend: 

• Crea-ochtenden, iedere dinsdagochtend, van 10.00 tot 
12.00 uur in de Oude Kerk, zie blz. 16 

Activiteiten op de dinsdagmiddag: 

• Ontmoeting, 10 januari, 24 januari, 7 februari, 21 februari, 
7 maart, 21 maart, 4 april, 18 april, 2 mei, 16 mei, 30 mei 
en 13 juni, van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur, in de Nieuwe 
Kerk, zie blz. 15 

 
Activiteit op de woensdagochtend: 

• Filosofiegroep, 4 januari, 1 februari, 1 maart en 5 april, van 
10.00 tot 11.30 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 11 

Activiteit op de woensdagavond: 

• Literatuurgroep, 18 januari, 22 februari, 29 maart, 3 mei, 
7 juni, van 20.00 tot 21.30 uur, in de Nieuwe Kerk,  
zie blz. 12 

 

Activiteit op de donderdagochtend: 

• Koffieochtend, elke donderdagochtend, van 10.00 tot 
11.30 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 16 

Activiteit op de donderdagavond: 

• De Paasnacht: mooier wordt het niet, 16 maart, inloop om 
19.45 uur, avond van 20.00 tot 22.00 uur, in de Oude  
Kerk, zie blz. 3 
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Activiteiten op de zaterdagmiddag: 

• Oude kerk Open, 6, 13, 20, 27 mei, 3, 10, 17, 24 juni, 1, 8, 
15, 22, 29 juli, 5, 12, 19, 26 augustus, 2, 9, 16, 23, 30 
september, van 11.00 tot 15.00 uur, zie blz. 5 

 
Activiteit op de zondagochtend: 

• Crea-club verkoop, om de maand op de eerste zondag, na 
de kerkdienst, in de Oude Kerk, zie blz. 6 

 
Activiteiten waarvan de datums nog vastgesteld moeten 
worden: 

• Kerk aan huis, zie blz. 4 

• Filmavond, zie blz. 6 

• Kindercatechese in de Nieuwe Kerk, zie blz. 7 

• Kring 3:0, zie blz. 9 

• Lief en leed, zie blz. 10 

• Druk, druk, druk, zie blz 14 

• De verdiepingskring, zie blz. 14 

• Groene Kerk, zie blz. 17 
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     De Oude Kerk 

     Herenstraat 62b 
 

       De Nieuwe Kerk 

       Steenvoordelaan 364 

Van Binnenuit is een folder van de Protestantse 
Gemeente Rijswijk, met activiteiten in het voorjaar 2023. 
 
De activiteiten zijn: 

 Creatieve groepen 
 Lezingen 
 Gespreksgroepen 
 Eenmalige activiteiten 
 Wijkbijeenkomsten 

 
 
De meeste activiteiten vinden plaats in: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
     

Of  
 

 

 
 


