
 
 
 

 
 
 
 
 

Groepsaanbod 
Protestantse 
Gemeente Rijswijk 

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 mensen uit alle kerken maar ook mensen van 
buiten de kerk van harte welkom. 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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Oude kerk Open 

 
Tot en met de maand september staan op woensdag en 
zaterdag de deuren van de  Oude Kerk Open (OKO). Wilt u iets 
meer van dit mooie gebouw weten, dan bent u van harte 
welkom van 12.00 tot 14.00 uur op de woensdagen 31 
augustus, 7, 14, 21 en 28 september en van 12.00 tot 15.00 
uur op de zaterdagen 27 augustus, 3, 10, 17 en 24 september. 
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 hard mensen nodig. Het is leuk en dankbaar werk! 
Kerkgangers van de Oude Kerk kunnen inlichtingen vragen bij: 
Greet Zonneveld: mj.beukenhorst@casema.nl of tel.: 
070 3989800 
Kerkgangers uit de Nieuwe Kerk kunnen terecht bij: 
Arie van den Bor: avdbor44@ziggo.nl of tel.: 070 8891167 
  

mailto:mj.beukenhorst@casema.nl
mailto:avdbor44@ziggo.nl
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Musical 'Vis- á-Vis' 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al sinds 2019 zijn wij bezig met een 
nieuwe musical. 
Na improvisaties op teksten rond het thema 'kijken en zien' is 
een mooi, leuk en soms zelfs hilarisch verhaal geschreven: de 
musical 'Vis-á-Vis'. 
Een verhaal over mensen die tegenover elkaar komen te 
staan. Dat kan verlammend werken, zie je dan nog wel een 
uitweg....is er wel een oplossing? Komen nog meer mensen 
tegenover elkaar te staan, of komt de oplossing uit 
onverwachte hoek? 
U kunt het allemaal gaan zien in onze musical 'Vis-á-Vis'. 
Door Corona is de musical al vier keer uitgesteld! 
Sinds maart zijn de repetities weer in volle gang. 
De uitvoeringen zijn: 7, 8 en 9 oktober 2022 in de Nieuwe 
Kerk. Op 7 en 8 oktober begint de musical om 20.00 uur en 9 
oktober om 15.00 uur. 
Noteert u de datums alvast in uw agenda? 
Laten we hopen dat Corona dit keer geen roet in het eten 
gooit....! 
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Kaarsje aansteken op zaterdagmiddag 29 oktober 
 
Op deze zaterdag(middag) is de Nieuwe Kerk geopend voor 
ieder die een kaarsje wil aansteken om een dierbare te 
herdenken. Het maakt niet uit hoe lang geleden het is dat ze 
gestorven zijn, want ze worden nooit vergeten, degenen van 

wie wij houden. Woorden zijn niet altijd 
makkelijk te vinden.  
Het licht van een kaarsje kan dan voor 
zichzelf spreken.  
Opnieuw kunnen we genieten van het 
prachtige harpspel van Carla Bos die heel 
graag op deze middag speelt.  
Natuurlijk is er koffie en thee. U bent van 

harte welkom tussen 15.00 en 17.00 uur. 

 
 

Als de muziek zwijgt 

Soms zwijgt de muziek, maar is het lied nog niet ten 
einde. 

De ongespeelde noten blijven zweven in de lucht, 
de ongezongen woorden veranderen in een zucht. 

Een zucht van verdriet en gemis, 
van alles wat niet meer is, 
en nooit meer komen zal. 

 
Maar in de verte klinkt zacht een melodie, 

een melodie van herinneringen, van alles wat geweest 
is 

en nooit verdwijnen zal. Een melodie van hoop en 
liefde, die de weg plaveit. 

De lange, hobbelige weg die we moeten gaan, totdat 
alle tranen zijn geschreid. 

              Marja  
                https://www.memori.nl/gedichten?cat=algemeen&page=2 

  

https://www.memori.nl/gedichten?cat=algemeen&page=2
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Kroontjestocht 
 
Afgelopen twee jaar hingen er overal in Rijswijk kroontjes in 
de vensters. Ze verwezen naar Driekoningen, de wijze 
koningen uit het Oosten die onderweg waren om een 
koningskind te zoeken. Uiteindelijk vinden ze het kindje Jezus 
in een niet echt koninklijke omgeving, toch herkennen ze in 
dit baby-tje de Vredevorst.  
De kinderen van Rijswijk mogen ook dit jaar weer gaan 
speuren naar kroontjes. Hun volle spaarkaart (spaarkaart is te 
halen bij de kerk) mogen ze op vrijdag 6 januari inleveren bij 
de Oude Kerk. Daar kunnen ze net als de koningen in de stal 
kijken en ontvangen ze een geschenk wat past bij       
Driekoningen. Nadere informatie over de spaarkaarten en 
stickers volgt in het kerkblad. 

 
Van harte welkom dus op vrijdagmiddag 6 januari, van 14.00 
tot 17.30, bij de Oude Kerk, met het Kerkteam Oude Kerk.  
Alle kinderen (kerkelijk en niet-kerkelijk) van harte welkom! 
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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. 
Op de zondagen 7 augustus, 2 
oktober en 4 december staan 
ze met een tafel achter in de 
Oude kerk. 

Als het aanslaat doen ze dat om de maand op de 1e zondag. 
Inlichtingen bij Elfriede, Tini, Jantine en Elvi 
 
 

Kerstvieringen voor oudere gemeenteleden 
 
Op dinsdag 20 en woensdag 21 december zal door de 
diaconie voor iedereen van 70 jaar en ouder een kerstviering 
worden georganiseerd. Dinsdag 20 december kunt u in de 
Oude Kerk terecht en op woensdag 21 december in de 
Nieuwe Kerk. We beginnen de middag met samen thee/koffie 
te drinken en bij te praten.  
Daarna volgt een laagdrempelige viering. 
We besluiten het samenzijn met een drankje en daarna een 
gezamenlijke kerstmaaltijd. 
Alle kerkleden die binnen deze 
leeftijdscategorie vallen krijgen 
hiervoor een uitnodiging.  
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Dank God voor techniek 

 

Wij zitten vaak met techniek in de klem: 
apparaten die net op het verkeerde moment 
niet meer werken, of computers die plotseling 
niet doen wat ze moeten doen. “Is techniek een 
vloek of een zegen?”  
Maaike Harmsen is op donderdag 6 oktober onze spreker. Zij 
is auteur en woonachtig in Rijswijk. Zij groeide op in een 
ander deel van de wereld zonder moderne technieken. Zij 
roept op om God dankbaar te zijn voor techniek. Maar de 
techniek kent ook zijn valkuilen. Het ligt niet aan de 
uitvindingen zelf, maar aan de manier waarop wij er mee 
omgaan, betoogt Harmsen. Op deze avond is er ruim tijd voor 
gesprek met de spreker én voor het onderlinge gesprek.  
Deze avond wordt georganiseerd door de PGR in 
samenwerking met de Leeuwendaalkerk op donderdagavond 
6 oktober om 20.00 uur in de Oude Kerk. 
 
 

Nieuwe taal voor het levend Woord - De nieuwste 
Bijbelvertaling uitgespeld 
 
Bijbel vertalen is een hele kunst: je wilt 
recht doen aan de oude woorden uit 
het Grieks of het Hebreeuws, maar je 
wilt het ook in begrijpelijk en correct 
Nederlands vertalen. Dat is een 
spanningsveld. Omdat het Nederlands 
verandert, blijft het nodig om de bijbel 
opnieuw en opnieuw te blijven 
vertalen. 
Op dinsdagavond 1 november geeft Cor Hoogerwerf, een 
lezing over de nieuwste Bijbelvertaling die in oktober 2021 is 
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uitgebracht, de NBV21. Cor Hoogerwerf is werkzaam bij het 
Nederlands Bijbelgenootschap en specialist op het gebied van 
vertalen en de exegese van het Nieuwe Testament. Op deze 
avond laat hij verschillende voorbeelden de revue passeren 

waarin de vertalers voor lastige keuzes stonden.  
De lezing is op 1 november van 20.00 tot 21.30 uur in de Oude 
Kerk. Ook zal er ruim de gelegenheid zijn voor het stellen van 
vragen. 

 
 

Filmavond - Hier ben ik 
 
Het is goed om het leven af en toe op een afstandje te 
bekijken. In de film “Hier ben ik” kijken we mee door de ogen 
van enkele Bloemendalers die worstelen met hun levens, 
waarin ambitie en gejaagdheid de standaard zijn geworden. 
Twee documentairemakers volgden hen en een dominee, Ad 
van Nieuwpoort. Van Nieuwpoort probeert de menselijke 
maat terug te brengen in de op rendement gerichte wereld 
van de succesvolle managers om hem heen, maar ook in 
zichzelf en zijn gezin. Daartoe besluit hij zich voor het eerst in 
zijn leven te wagen aan het meest omstreden verhaal in de 
Bijbel waarin Abraham zijn eigen en enige zoon Isaak moet 
offeren aan God. Een moeilijke opdracht waarbij ook Van 
Nieuwpoort hard op zichzelf wordt teruggeworpen. 
Deze filmavond is vrijdagavond 25 november in de Nieuwe 
Kerk. Inloop vanaf 19.45 uur, film begint om 20.00 uur.  
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Groene Kerk 
 
De invloed van ons menselijk handelen op ons klimaat en 
onze leefomgeving is een belangrijk thema in het nieuws en 
beroert velen. Al te vaak is het een aanleiding om daar 
polariserend over te spreken en helaas ook te handelen. In 
het evangelie wordt radicaliteit niet geschuwd, maar bovenal 
wordt geleerd de liefde boven alles te stellen. Hoe bereiken 
we elkaar en hoe doen we het goede en hoe zorgen we dat 
het niet alleen bij woorden blijft. 
De Groene Kerk is een landelijke beweging van kerken die 
zoeken hoe we onze bezorgdheid over de aantasting van onze 
leefomgeving op een positieve manier kunnen inzetten voor 
een betere wereld. 

 
 
Op deze manier is de Groene Kerk het onderwerp van onze 
startzondag op 18 september in de Nieuwe Kerk 
Als werkgroep Groene Kerk in oprichting willen we daarna 
verder gaan en  we zoeken meedenkers en meedoeners. Wil 
je in contact komen en blijven met dit initiatief geef je dan op 
bij Leendert Verzijden: lverzijden@icloud.com of bel /app 
even 06 22413825 
  

mailto:lverzijden@icloud.com


11 
 

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. 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 

 
 
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! Het programma staat elke 
maand in het kerkblad en we starten weer op 13 september. 
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 

  

mailto:wilelf39@gmail.com
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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 
 
 

Strijpavonden 
 
In de wijk De Strijp wordt regelmatig een ontmoetingsavond 
georganiseerd. Bedoeld voor kerkleden in de wijk, maar ook 
anderen zijn van harte welkom. De onderwerpen die we 
bespreken zijn heel divers. De ene keer kan het over 
gedichten gaan. De andere keer over een Bijbeltekst. Steeds 
zoeken we hoe we in deze tijd, waarin geloof en kerk verre 
van vanzelfsprekend zijn, inspiratie kunnen vinden. Het 
onderlinge contact is daarbij heel belangrijk. Meer informatie 
zal in het kerkblad te vinden zijn. Inlichtingen bij Cora van den 
Berge: coravandenberge@hotmail.com of tel.: 070 4492269 

 
 

  

mailto:hansvandenberge@hotmail.com
mailto:coravandenberge@hotmail.com
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Bijeenkomst in zorgcentrum Steenvoorde 
 
In het najaar van het nieuwe seizoen zal er een ontmoetings-
middag plaatsvinden in Steenvoorde. Waarschijnlijk zal dat 
zijn in oktober of november. Er komen interessante 
onderwerpen aan de orde, onderwerpen die we allemaal 
tegenkomen in ons leven, en we gaan met elkaar praten over 
hoe we zulke thema’s uit het dagelijkse leven kunnen 
koppelen aan ons geloof. Misschien kunnen ook bepaalde 
Bijbelverhalen ons hierbij behulpzaam zijn.  
Pastor Maria Opgelder en onze ouderling in Steenvoorde, 
Florence Kuipers zijn bij deze bijeenkomst betrokken. 
Het kunnen fijne gesprekken worden, met een goed kopje 
koffie of thee erbij, en natuurlijk iets lekkers. We zien uit naar 
de ontmoeting. Kerkleden in zorgcentrum Steenvoorde 
krijgen persoonlijk een uitnodiging en ook in het Kerkblad 
wordt de middag aangekondigd. 
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Bijeenkomsten Kerk aan Huis 
 
In het voorjaar van 
2022 zijn er weer 
twee mooie en 
succesvolle Kerk 
aan Huis-
bijeenkomsten 
geweest. Op deze 
bijeenkomsten 
gaan we aan de 

hand van een bepaald thema met elkaar in gesprek over onze 
eigen ervaringen in en met ons geloof. Deze bijeenkomsten 
vinden plaats in woonkamers van gemeenteleden. Daarom 
noemen we het ook ‘Kerk aan huis’: in de dagelijkse 
woonomgeving van één van de deelnemers ontmoeten wij 
elkaar. En dan is het ook letterlijk: ont-moeten. 
De ervaringen van afgelopen voorjaar waren zo positief, dat 
besloten is deze bijeenkomsten opnieuw aan te bieden, en 
ook voor leden van de Nieuwe Kerk. In het voorliggende 
winterseizoen worden twee bijeenkomsten gehouden in de 
wijk Nieuwe Kerk, en dan in het voorjaar 2023-2024 weer in 
de wijk Oude Kerk. De organisatie en gespreksleiding worden 
verzorgd door pastor Maria Opgelder. 
U wordt via het Kerkblad en via mededelingen in de diensten 
verder geïnformeerd over datums, tijdstippen, de plaats van 
samenkomst en het thema (voor alle vier de bijeenkomsten 
houden we hetzelfde thema aan). Ook zullen we, net als 
afgelopen seizoen, weer een middag- èn een 
avondbijeenkomst plannen, zodat u kunt kiezen wat u het 
beste schikt. Aan de hand van de nadere berichtgeving kunt u 
zich te zijner tijd aanmelden, maar u mag u natuurlijk ook 
meteen opgeven. Doet u dat dan aan Maria Opgelder: 
maria.opgelder@kpnplanet.nl of tel.: telefoon 06 54911606 

mailto:maria.opgelder@kpnplanet.nl
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Kindercatechese  
 
Bij de kindercatechese proberen 
we op een speelse manier de 
kinderen vertrouwd te maken met de wereld van geloven. 
Bijbelverhalen spelen hierbij altijd een rol en er is een leuke 
creatieve verwerking. De catechese zal in november gegeven 
worden in de Nieuwe Kerk, de dag wordt in onderling overleg 
vastgesteld. 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 
 
 

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 gaan we een 
Bijbelboek onder de loep nemen en met elkaar bespreken wat 
het ons zegt. Dit najaar gaan we het Bijbelboek Jona 

bestuderen. Dit Bijbelboek staat vol relevante 
onderwerpen: Waar word je toe geroepen? Hoe 
spreek je met God (Jona was erg uitgesproken!) 
Hoe ga je om met teleurstellingen op je pad? 
Mocht je ook bij de doelgroep horen en je willen 

aansluiten, van harte welkom. App even je naam en 
telefoonnummer aan Jeroen Voogt (06 15143807) en we 
zetten je in de datumprikker voor de eerste bijeenkomst. De 
avonden vinden op maandagavond plaats. 

mailto:ffkuipers@ziggo.nl
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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.  

Dit najaar beginnen we met een nieuw 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 Dick van Dam 
(tel.: 06 42820151), dan ontvang je de uitnodiging voor de 
kringavonden. De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats 
op verschillende avonden door de week.  
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De Verdiepingskring  

 

In deze kring komen we bijeen om verder te groeien in het 
geloof. Daarvoor zullen we dit najaar beginnen 
aan 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. Zij plant de eerste bijeenkomst van 
de groep in september.  

 
 
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. De eerste 
bijeenkomst is op 12 september. 
Inlichtingen en opgave bij Cora van den Berge: 
coravandenberge@hotmail.com of tel.: 070 4492269 
 

file:///C:/Users/nelet/pkn/Van%20Binnenuit/folder/Najaar2022/nellyvos1969@gmail.com
mailto:coravandenberge@hotmail.com
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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 12 september, 10 oktober en 14 november 
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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 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.  Hiervoor geef je als 
leeskring een lijst van boeken, die je graag met elkaar zou 
willen bespreken, aan de bibliotheek op.  Deze lijst 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. Dus als je 
belangstelling hebt, geef dat dat aan bij onderstaande 
coördinator. 
We komen op woensdagavonden om de 5 weken, tussen 
september en begin juni bijeen, van 20.00 tot ongeveer 21.30 
uur in de Nieuwe kerk. 
We bespreken en voorbereiden de avond met elkaar. Elly 
Herbschleb-Voogt coördineert de avonden. 
Kosten maximaal euro 2,50 per keer voor de leeskoffer 
(inclusief een koekje en koffie/thee) 
Inlichtingen bij Elly Herbschleb: eherbie@ziggo.nl of tel.: 
070 3940459 of 06 12896468 
  

mailto:eherbie@ziggo.nl
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Filosofiegroep 
 
In de afgelopen periode hebben we de vraag naar ‘zingeving’ 
bekeken. In het vervolg daarop gaan we in het nieuwe seizoen 
ons 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 8 bijeenkomsten vinden plaats op de eerste woensdag van 
de maand. Voor de komende periode is dat: 7 september, 5 
oktober, 2 november en 7 december 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 in 1999 

Gianni Vattimo in het kort uit Wikipedia 
 
Gianni Vattimo (Turijn, 1936) is een Italiaans 
filosoof en politicus. Hij publiceert geregeld 
opiniestukken in Italiaanse kranten en is 
momenteel professor in de Theoretische 
Filosofie in zijn geboortestad.  
Vattimo is een van de belangrijkste 
postmoderne denkers en de filosoof van het 
pensiero debole (het zwakke denken). 

 

mailto:kimanjanti@gmail.com
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Gespreksgroep Lief & Leed 
 
 

 
 
In een nieuwe groep van maximaal 10 deelnemers, geleid 
door Maria Opgelder, 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 
onzekerheid. Voor inlichtingen en opgave kunt u bij pastor 
Maria Opgelder terecht: maria.opgelder@kpnplanet.nl of  
tel.: 06 54911606 
 
 
  

mailto:maria.opgelder@kpnplanet.nl
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Overzicht van de Activiteiten 
 
Activiteiten op de maandagavond: 

 De Open Cirkel, 12 september, 10 oktober, 14 november, van 
20.00 tot 21.30 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 18 

 Druk, druk, druk, start op 12 september, daarna datums in 
overleg, van 20.00 tot 21.30 uur, zie blz. 17 

 Kring 2.0, op maandagavond, datums worden nog vastgesteld, 
zie blz. 15 

 
Activiteit op dinsdagochtend: 

 Crea-ochtenden, iedere dinsdagochtend, van 10.00 tot 12.00 uur 
in de Oude Kerk, zie blz. 11 

Activiteiten op de dinsdagmiddag: 

 Ontmoeting, iedere 2 weken, van 14.00 tot ongeveer 16 uur, in 
de Nieuwe Kerk, zie blz. 11 

 Kerstviering oudere gemeenteleden, 20 december, van 15.00 tot 
18.30 uur, in de Oude Kerk, zie blz. 7 

Activiteit op de dinsdagavond: 

 De nieuwste Bijbelvertaling uitgespeld, 1 november, van 20.00 
tot 21.30 uur, in de Oude Kerk, zie blz. 8 
 

Activiteit op de woensdagochtend: 

 Filosofiegroep, 7 september, 5 oktober, 2 november, 7 
december, van 10.00 tot 11.30 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 20 

Activiteiten op de woensdagmiddag: 

 Oude Kerk open, 31 augustus, 7 september, 14 september, 21 
september, 28 september van 12.00 tot 14.00 uur, zie blz. 3 

 Kerstviering voor oudere gemeenteleden, 21 december, van 
15.30 tot 19.00 uur in de Nieuwe Kerk, zie blz. 7 

Activiteit op de woensdagavond: 

 Literatuurgroep, 21 september, 26 oktober, 30 november van 
20.00 tot 21.30 uur in de Nieuwe Kerk, zie blz. 19 

 
Activiteit op de donderdagochtend: 

 Koffieochtend, elke donderdagochtend, van 10.00 tot 11.30 uur, 
in de Nieuwe Kerk, zie blz. 12 
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Activiteiten op de donderdagavond: 

 Dank God voor techniek, 6 oktober, van 20.00 tot 21.30 uur, in 
de Oude Kerk, zie blz. 8 

 

Activiteit op de vrijdagmiddag: 

 Kroontjestocht, 6 januari 2023, van 14.00 tot 17.30 uur, in de 
Oude Kerk, zie blz. 6 

Activiteiten op de vrijdagavond: 

 Filmavond ‘Hier ben ik’, 25 november, inloop om 19.45 uur, start 
om 20.00 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 9 

 Musicaluitvoering Vis-a-Vis, 7 oktober, om 20.00 uur, in de 
Nieuwe Kerk, zie blz 4 

 

Activiteiten op de zaterdagmiddag: 

 Oude kerk Open, 27 augustus, 3 september, 10 september, 17 
september, 24 september, van 12.00 tot 15.00 uur, zie blz. 3 

 Kaarsje aansteken ter gedachtenis, 29 oktober, van 15.00 tot 
17.00 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 5 

Activiteit op de zaterdagmiddag: 

 Musicaluitvoering Vis-a-Vis, 8 oktober, om 20.00 uur, in de 
Nieuwe Kerk, zie blz. 4 

 

Activiteit op de zondagochtend: 

 Crea-club verkoop, 7 augustus, 2 oktober, 4 december, na de 
kerkdienst, in de Oude Kerk, zie blz. 7 

Activiteit op de zondagmiddag: 

 Musicaluitvoering Vis-a-Vis, 9 oktober, om 15.00 uur, in de 
Nieuwe Kerk, zie blz. 4 

 

Activiteiten waarvan de datums nog vastgesteld moeten worden: 

 Groene Kerk, zie blz. 10 

 Strijpavond, zie blz. 12 

 Bijeenkomst in zorgcentrum Steenvoorde, zie blz. 13 

 Kerk aan huis, zie blz. 14 

 Kindercatechese in de Nieuwe Kerk, zie blz. 15 

 Kring 3:0, zie blz. 16 

 De verdiepingskring, zie blz. 17 

 Lief en leed, zie blz. 21 
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De Oude Kerk 
Herenstraat 62b 

 
 
 
 
 
 

De Oude Kerk 

 

De Nieuwe Kerk 
Steenvoordelaan 364 

Van Binnenuit is een folder van de Protestantse 
Gemeente Rijswijk, met activiteiten in het najaar 2022. 
 
De activiteiten zijn: 

 Creatieve groepen 
 Lezingen 
 Gespreksgroepen 
 Eenmalige activiteiten 
 Wijkbijeenkomsten 

 
 
De meeste activiteiten vinden plaats in: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
     

Of of 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

De Nieuwe Kerk 


