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Bla bla 
  

Najaar 2021 

Iedereen is welkom, zowel perso-
nen uit andere kerken als perso-
nen van buiten een kerk 
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Activiteiten na Corona  

 
Van harte hopen we dat het veelzijdige aanbod van activiteiten 
dat u in deze folder vindt, ook echt door kan gaan. Mensen ver-
langen meer dan ooit om elkaar ook in groepsverband weer te 
kunnen ontmoeten. Alles hangt echter af van de corona-situatie 
in het najaar. We zijn daar optimistisch over maar absolute  
zekerheid is er helaas niet. Daarom is het extra belangrijk dat u 
zich van tevoren opgeeft voor elke activiteit waaraan u mee wilt 
gaan doen. U vindt bij ieder aanbod gegevens bij wie dat kan. We 
willen voorkomen dat mensen voor dichte deuren komen te 
staan. Bij een activiteit waarbij staat dat opgave niet nodig is, 
hoeft dat natuurlijk niet. Het meeste aanbod is kosteloos. Soms 
wordt een kleine bijdrage gevraagd. Dan wordt het erbij ver-
meld. Als een groep vol is, is het mogelijk om op de wachtlijst 
geplaatst te worden. Bij alle activiteiten houden we ons aan de 
eventuele corona-regels. Dat betekent dat we zoveel mogelijk in 
grote ruimtes bijeenkomen, goed ventileren en anderhalve me-
ter afstand houden. We hopen op een inspirerend en gezellig 
kerkelijk seizoen. 
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Oude Kerk Open 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Oude Kerk Open (OKO) is nog tot en met 25 september op 
zaterdag, van 11.00 tot 15.00 uur, geopend voor bezoekers.  
Er is een tentoonstelling te zien in het koor van de kerk. De naam 
is: Ongeziene schoonheid, ‘samen’ leven in corona-tijd.  
Een enthousiaste groep rondleiders vertelt desgewenst, met 
inachtneming van de corona-regels, interessante verhalen over 
deze prachtige kerk.  
Als u zelf graag op deze dagen rondleidingen wilt geven, dan 
bent u van harte welkom bij het OKO-team. We hebben nog 
steeds 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.: 3989800 
Kerkgangers van de Nieuwe Kerk kunnen terecht bij: 
Arie van den Bor: avdbor44@ziggo.nl of tel.: 8891167 
  

mailto:mj.beukenhorst@casema.nl
mailto:avdbor44@ziggo.nl
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Kaarsje aansteken op zaterdagmiddag 30 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. Woor-
den 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. Ook zullen er 
gedichten worden voorgedragen. Speciale aandacht zal er zijn 
voor de corona-doden wereldwijd. En natuurlijk is er koffie en 
thee. U bent van harte welkom tussen 15.00 en 17.00 uur. 
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Postpreekpraat 
 

Sommige preken zetten je aan tot actie, andere preken stemmen 
tot nadenken en weer andere zetten aan tot suffen. Elke preek is 
anders en het is wel eens leuk om daar inhoudelijk over na te 
praten. Want een preek roept bij ieder iets anders op en raakt 
een andere snaar. Iedereen die het leuk vindt, mag aanschuiven 
bij de Postpreekpraat in de crèche-ruimte van de Oude Kerk.  
Bij de Postpreekpraat kan u vertellen wat u bij de preek dacht en 
wat voor vragen u bij de bijbeltekst had. Dit vindt plaats op zon-
dag 10 oktober met ds Sifra Baayen.   
Opgave vooraf is niet nodig. 
  



6 
 

Een rondgang door het lied-
boek 
 
Inmiddels is het ‘nieuwe’ lied-
boek niet zo heel nieuw meer. Al 
acht jaar zingen wij iedere zon-
dag uit de bundel. Veel nieuwe 
liederen zijn inmiddels bekend 
en geliefd geworden, maar nog 
veel meer liederen zijn tot nog 
toe onaangeroerd gebleven. Tijd 
om de stand van zaken op te 
maken.  
Tijdens deze middag gaan we vooral veel zingen. Bekende en 
onbekende liederen zullen we uitvoeren, samen met de Cantorij 
van de Oude Kerk en enkele instrumentalisten. 
Ds Sifra Baayen zal ingaan op o.a. de opzet van het liedboek en 
Henny Heikens zal ons meenemen op vogelvlucht door het bonte 
repertoire van het liedboek: liederen uit een ver verleden van 
oude reformatorische liederen tot de nieuwste composities uit 
de bundel zoals het opwekkingslied.  Dit zal plaatsvinden op zon-
dagmiddag 31 oktober van 14.30 tot 16.30 uur. Opgave vooraf 
niet nodig.  
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Vooraankondiging: Lezing God en de pandemie 
 
Sommigen zien het coronavirus als een aankondiging van de 
eindtijd. Anderen zien het virus als een manier waarop God ons 
wakker schudt. Door de eeuwen heen hebben rampen en virus-
sen een eigen duiding gekregen in de theologie en in het geloof. 

Vertelt deze pandemie ons iets over God? Of vertelt het de kerk 
iets van wat zij kan doen of laten?  
Ds Sifra Baayen neemt jullie mee in deze vragen. Verschillende 
hedendaagse denkers en theologen hebben nagedacht over pre-
cies deze vragen. De avond wordt afgesloten met een paar rake 
gedichten over de corona-tijd die wij doorleefd hebben. Dit vindt 
plaats op dinsdagavond 18 januari 2022 in de Nieuwe Kerk van 
20.00 tot 21.30 uur. Opgave vooraf is niet nodig. 
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Kroontjestocht 
 
Afgelopen jaar hingen er overal in Rijswijk kroontjes in de ven-
sters. Ze verwezen naar Driekoningen, de wijze koningen uit het 
Oosten die onderweg waren om een koningskind te zoeken. Uit-
eindelijk vinden ze het kindje Jezus in een niet echt koninklijke 
omgeving. Toch herkennen ze in dit kleine kind de Vredevorst. 
De kinderen van Rijswijk mogen ook dit jaar weer gaan speuren 
naar kroontjes. Hun volle spaarkaart mogen ze op donderdag 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. 
Dit vindt plaats op donderdagmiddag 
6 januari 2022 van 14.00 tot 17.30 
uur, bij de Oude Kerk, met het Kerk-
team Oude Kerk. 
Alle kinderen (kerkelijk en niet-
kerkelijk, buurkinderen en vriendjes) 
van harte welkom! 
Inlichtingen bij ds Sifra Baayen  
sifrabaayen@pgrijswijk.nl of tel.: 
0638777744 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sifrabaayen@pgrijswijk.nl
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Bijeenkomst met oud-ambtsdragers Oude Kerk en Nieuwe 
Kerk 

 
Dit seizoen willen wij, Henny Aartsen en Maria Opgelder, vanuit 
de Taakgroep Pastoraat, graag opnieuw een ontmoeting  met 
oud-ambtsdragers aanbieden. In deze bijeenkomst is het de be-
doeling om ruimte te scheppen voor onderling contact en met 
elkaar te praten over de ervaringen die ambtsdragers in hun 
ambtstermijn(en) opbouwen. Onderdeel van het gesprek is o.a. 
de vraag naar uw ervaringen bij afronding van de ambtsperiode, 
en de tijd daarna. Ook aan handreikingen en adviezen die u als 
oud-ambtsdrager kunt geven, zal aandacht worden besteed. 
Voor deze bijeenkomst ontvangt elke oud-ambtsdrager in sep-
tember opnieuw een persoonlijke uitnodiging, waarna u zich 
kunt aanmelden.  
Een concrete datum is op het moment dat deze brochure ter 
perse gaat, nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het in oktober 
2021 zal zijn. De leiding zal in handen van Maria Opgelder zijn.  
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Bijeenkomsten in zorgcentrum Steenvoorde 
 
Vanuit onze kerk worden regelmatig bijeenkomsten in zorgcen-
trum Steenvoorde georganiseerd.  
De inhoud daarvan is zeer divers. Soms staat een Bijbeltekst cen-
traal. Een andere keer kan het gaan over een inspirerende figuur. 
Leden van onze geloofsgemeenschap ontvangen hiervoor een 
uitnodiging. Maar ook andere bewoners zijn van harte welkom 
Of de middagen door kunnen gaan hangt af van de corona-
situatie van dat moment. Inlichtingen bij Florence Kuipers (ou-
derling voor Steenvoorde) ffkuipers@ziggo.nl of tel.: 2159349  

 
Strijpavonden 
 
In de wijk De Strijp wordt in het komende najaar en voorjaar 
weer een avond 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 ge-
dichten gaan. De andere keer misschien 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 informa-
tie zal in het kerkblad te vinden zijn. Inlichtingen bij Cora van den 
Berge coravandenberge@hotmail.com of tel.: 0651945342 

mailto:ffkuipers@ziggo.nlt
mailto:coravandenberge@hotmail.com
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Kindercatechese : Licht 

 
Bij de kindercatechese proberen we op een speelse manier de 
kinderen vertrouwd te maken met de wereld van geloven. Bij-
belverhalen spelen hierbij altijd een rol en er is een leuke crea-
tieve verwerking. Deze keer zal het thema Licht zijn. Het Licht dat 
donker uiteindelijk zal overwinnen. De catechese zal gegeven 
worden in de Nieuwe Kerk op de dinsdagmiddagen 2, 9, 16, 23 
en 30 november. 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.: 2159349 of bij Nel van Tol tolnel@ziggo.nl of tel.: 3942351 
of bij ds Susan Karreman ls.karreman@gmail.com of tel.: 
0646462356  
  

mailto:ffkuipers@ziggo.nl
mailto:tolnel@ziggo.nl3
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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 het afgelopen jaar zijn er 
verschillende online-bijeenkomsten geweest, maar dit nieuwe 
jaar starten we weer met live-ontmoetingen. De eerste bijeen-
komst wordt nog gepland. Mocht je ook twintiger zijn en je wil-
len aansluiten, van harte welkom. Mail of app even je naam en 
telefoonnummer aan ds Sifra Baayen sifrabaayen@pgrijswijk.nl 
of tel.: 0638777744 en we zetten je in de datumprikker voor de 
eerste bijeenkomst.  

Kring 3.0 
 
Deze kring is voor de dertigers. Als dertiger zit je in het spitsuur 
van het leven met carrière, relatie, eventuele kinderen, nascho-
ling en wat dies meer zij. Het navigeren door het leven kan niet 
zonder geloof en verdieping en dat is exact wat we op deze kring 
doen. Ben je dertiger en wil je je aansluiten? Van harte welkom 
bij de kring. Stuur jij je naam en telefoonnummer aan ds Sifra 
Baayen sifrabaayen@pgrijswijk.nl of tel.: 0638777744 dan prik-
ken we de datum voor de eerste bijeenkomst met jou.  
 
 
  

mailto:sifrabaayen@pgrijswijk.nl
mailto:sifrabaayen@pgrijswijk.nl
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Verdiepingskring 
 
De afgelopen jaren waren stormachtig, dus de eerste bijeen-
komst van de Verdiepingskring vindt plaats op een pittoresk ter-
rasje. Gewoon om bij te praten en te horen hoe het iedereen is 
vergaan. De eerste bijeenkomst vindt plaats op zaterdagmiddag 
18 september van 15.00 tot 17.00 uur in de Halve Maan. Op deze 
bijeenkomst wordt besloten waar we het komend jaar over gaan 
praten met Sifra Baayen in de kring. Zo kan er gekozen worden of 
de maandelijkse gespreksavonden gaan draaien om een schilde-
rij met een bijbels thema of wellicht om een muziekstuk met 
bijbels onderwerp. Ook kan er gekozen worden voor gespreks-
avonden rond de gevangenisbrief van Paulus: De brief aan de 
Filippenzen. In deze brief moet Paulus de touwtjes uit handen 
geven en dat is een hele kunst. Veertigers en vijftigers die zich bij 
deze kring willen aansluiten zijn van harte welkom.  
Opgave bij ds Sifra Baayen sifrabaayen@pgrijswijk.nl  
of tel.: 0638777744  

mailto:sifrabaayen@pgrijswijk.nl
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Kring: In den beginne 
 
Dit jaar start er een nieuwe, verdiepen-
de gespreksgroep.  
We volgen het toegankelijk geschreven 
boek “In den beginne” van Meir Shalev.  
In dit boek onderzoekt hij waar een 
woord voor het eerst wordt genoemd in de bijbel: Zo ontdekt hij 
dat de eerste kus in de bijbel geen liefdeskus is, de eerste liefde 
is niet de liefde tussen man en vrouw, en de eerste dromer in de 
bijbel is maar een onbekende Filistijnse vorst.  
De groep staat open voor iedereen die graag een boek leest! De 
eerste avond is op 21 september bij Jantine Hamelink thuis. De 
volgende (maandelijkse) kringmomenten worden op die avond 
gepland, met het hoofdstuk erbij wat we voor die avond gaan 
bespreken. Schaffen jullie het boek van tevoren aan?  
Mocht je meer informatie willen, neem dan contact op met  
ds Sifra Baayen sifrabaayen@pgrijswijk.nl of 0638777744 
 
 
  

mailto:sifrabaayen@pgrijswijk.nl
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De Open Cirkel 
 
De Open Cirkel is een oergezellige, gespreks- en ontmoetings-
groep voor mensen ongeveer tussen de 50 en 70 jaar. De groep 
is oecumenisch: zowel protestanten als rooms-katholieken en 
ook mensen van buiten doen enthousiast mee. We gaan in het 
komende seizoen verder met het boek van Claartje Kruijff, ‘Leeg-
te achter de dingen’. Claartje was in 2017 theoloog des vader-
lands. Haar boek gaat over levensthema’s zoals trouw zijn, naas-
te zijn, verbondenheid, het lichaam en verdriet. Steeds vanuit de 
eigen ervaring geschreven. Het is handig om dit boek zelf aan te 
schaffen of om met iemand samen te doen. Instappen is altijd 
mogelijk als de hoofdstukken die we al behandeld hebben zelf 
worden gelezen. Wel zijn we al vrij ver gekomen in het boek. We 
komen bij elkaar in de Nieuwe Kerk op de maandagavonden 13 
september, 4 oktober en 8 november van 20.00 tot 21.30 uur, 
met een vervolg ( met waarschijnlijk een ander boek) in januari. 
Inlichtingen en opgave bij Rina van den Broeke tel.: 0623103605 
of ds Susan Karreman ls.karreman@gmail.com of  
tel.: 0646462356  
  

mailto:ls.karreman@gmail.com
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Het grote godsdiensttoernooi  

 
Deze kring wordt opnieuw aangeboden nadat 
ziekte en corona de voortgang hadden verhin-
derd. Het boek De koning, de wijze en de nar 
van Shafique Keshavjee is een verhaal over een koning 
die merkt dat zijn onderdanen alles hebben en toch 
iets missen. De koning komt tot de conclusie dat dat 
iets een besef van de diepere zin van het leven is. Hij 
besluit een toernooi te organiseren waar vertegenwoordigers 
van de vijf grote godsdiensten hun eigen geloof mogen komen 
toelichten. En de zesde die mag komen is een atheïst. We zullen 
gedeelten uit dit humoristische boek met elkaar lezen en bespre-
ken en al doende veel kennis en inzicht over de verschillende 
levensbeschouwingen opdoen.  
Het boek is niet meer nieuw maar nog wel volop tweedehands 
verkrijgbaar bij boekwinkeltjes.nl  
Het is de bedoeling om na zo’n lange tijd weer bij het begin te 
beginnen We ontmoeten elkaar in het najaar op de maandag-
ochtenden 27 september, 25 oktober en 29 november van 10.30 
tot 12.00 uur in de Nieuwe Kerk. Inlichtingen en opgave bij  
ds Susan Karreman ls.karreman@gmail.com of tel.: 0646462356 
  

http://boekwinkeltjes.nl/
mailto:ls.karreman@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.  
Hiervoor geef je als leeskring een lijst 
van boeken, die je graag met elkaar 
zou willen bespreken, aan de biblio-
theek op.  Deze lijst proberen we met 
inbreng van de leden samen te stellen.  
Vaak wordt er gekozen voor boeken 
van Nederlandse schrijvers en schrijf-
sters, 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 boe-
ken leest, die je zelf niet direct zelf uit 
de bibliotheek zou meenemen. Op dit moment is er nog geen 
plaats voor nieuwe leden. Maar er is ook geen wachtlijst. Dus als 
je belangstelling hebt, geef dat dan aan bij ondergetekende. 
We komen bij elkaar op woensdagavonden van 20.00 tot 21.30 
uur, eens in de zes weken, tussen september en eind mei in de 
Nieuwe Kerk. De kosten bedragen maximaal euro 2,50 per keer 
voor de leeskoffer (inclusief een koekje en koffie/thee) Inlichtin-
gen en opgave bij Elly Herbschleb eherbie@ziggo.nl of tel.: 
3940459 of 0612896468  

mailto:eherbie@ziggo.nl
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Filosofiegroep 
 
In dit seizoen zal het gaan over filosofie en zingeving. 
In de coronacrisis worden we op onszelf teruggeworpen. Wat 
ons in de regel bezig houdt en de regelmatige omgang met ande-
re mensen vallen ineens weg. We worden niet afgeleid en zijn 
aangewezen op de eigen, meestal traditionele, zingeving. 
In afwachting van de resultaten die de wetenschap ons in het 
vooruitzien heeft gesteld: terug naar het (nieuwe) normaal.  
Een tijd voor bezinning: wat zijn onze kaders, wat vinden we 
uiteindelijk het belangrijkste en hoe kijken we tegen de wereld 
aan? En wat kunnen we met filosofie in deze omstandigheden?  
In onze bijeenkomsten bekijken we wat het moderne denken ons 
op dit gebied kan leren, waarbij tenminste twee ontwikkelingen 
een belangrijke rol spelen: de opkomst van de wetenschap en de 
menselijke eindigheid. De leiding is in handen van filosoof Bob 
Lanswyer. We komen vijf keer bij elkaar op de eerste woensdag-
ochtend van de maand van 10.00 tot 11.30 uur in de Nieuwe 
Kerk. Nieuwe mensen van harte welkom! Inlichtingen en opgave 
bij Anneke Kim kremerkimm@hetnet.nl of tel.: 3941832 
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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, meestal op een donderdagavond. Samen bespreken 
we de invulling van de avonden. En met elkaar stellen we de 
datums vast. Omdat de groep momenteel erg klein geworden is, 
is het nog niet helemaal zeker of we in het najaar weer door-
gaan. Maar dat is wel wat we graag willen. Nieuwe mensen zijn 
dus extra welkom. Inlichtingen en opgave: bij Cora van den Berge 
coravandenberge@hotmail.com of tel.: 0651945342  
 
 
Groepen voor christelijke meditatie 

 
Met de deelnemers van de groepen die eerder meededen wordt 
contact opgenomen. Wie ook mee wil doen kan vragen of er nog 
plaats is bij ds Susan Karreman  
ls.karreman@gmail.com of tel.: 0646462356 
  

mailto:coravandenberge@hotmail.com
mailto:ls.karreman@gmail.com
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Gespreksgroep Lief & Leed 
 
 
 
In deze 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 an-
der 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 erva-
ringen 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. Door deze dingen 
samen te delen, leren we van elkaar en met elkaar hoe we ons 
krachtig(er) en misschien ook wel evenwichtiger kunnen verhou-
den 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 een heel seizoen met elkaar optrekken en daarna bekijken 
we of en hoe we verder gaan. We zullen eens per maand bijeen-
komen. Samen spreken we een geschikt tijdstip af. Zowel leden 
van de Oude Kerk als de Nieuwe Kerk kunnen deelnemen aan 
deze gespreksgroep. De locatie is op dit moment nog niet be-
kend. U kunt zich aanmelden bij Maria Opgelder  
maria.opgelder@kpnplanet.nl of tel.: 0654911606. Ook graag 
opnieuw aanmelden als u eerder al belangstelling toonde. Wan-
neer er een volle groep is aangemeld, neemt Maria contact met 
u op om de eerste bijeenkomst af te spreken. De groep die in 
september 2019 is begonnen, gaat ook weer door. Hiervoor is 
aanmelding niet meer mogelijk. 

mailto:maria.opgelder@kpnplanet.nl
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Ontmoeting 

 
In september hopen we met de Ontmoeting voor ouderen weer 
van start te kunnen gaan.  
Er staan leuke activiteiten op het programma waarbij ‘elkaar 
ontmoeten’ de boventoon voert. 
We komen bijeen in de Nieuwe Kerk op een aantal dinsdagmid-
dagen van 14.00 tot 16.00 uur. De zaal is vanaf 13.30 uur open. 
Voor koffie/thee met koek vragen we een bijdrage van € 2.-  
De volgende middagen staan gepland: 14 september, 28 sep-
tember, 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november, 7 
december en 21 december. 
Inlichtingen bij: Elly Herbschleb tel.: 3940459, Rijn en Siebrigje 
van Kooij tel.: 3944508 of Anneke Kim tel.: 3941832 
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Kerk en buurtkoffie 
 
Elke donderdagochtend van 10.00 uur 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. Kosten: vrijwillige bijdrage. 
Meer info bij Therese van Kampen tvankampen66@gmail.com of 
app op 0622124488, dan bel ik u terug! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerk en buurtlunch 
 
Maandagmiddag om de week, in de oneven weken is er een ge-
zellige lunchontmoeting van 12.30 tot 13.30 uur in de Ottoburg, 
Esdoornlaan 3. Dit is een samenwerking van  buurt-  
vereniging Leeuwendaalkerk en de Protestantse Gemeente  
Rijswijk. U bent na opgave zeer welkom!  

Kosten: vrijwillige bijdrage.  
Opgave en info bij Therese van Kampen, 
via tvankampen66@gmail.com of via app 
op 0622124488, dan bel ik u terug!  

mailto:tvankampen66@gmail.com
mailto:tvankampen66@gmail.com
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Crea-ochtenden in Oude en Nieuwe Kerk 
 

Op iedere dinsdagochtend bent u van harte welkom  in de Oude 
Kerk 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. Alleen een kopje 
koffie drinken mag natuurlijk ook.  
Contactpersoon: Elfriede Vijverman wilelf39@gmail.com of tel.: 
3991835  
Nieuwe Kerk Er wordt overlegd of ook in de Nieuwe Kerk de 
crea-ochtend weer van start kan gaan. Als dat mogelijk is zal dat 
in het kerkblad worden aangekondigd. 
 
 

mailto:wilelf39@gmail.com
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Musical 'Vis- a-Vis' 
 
Al 15 jaar organiseert de musicalgroep van De Nieuwe Kerk in 
Rijswijk een musical. Een initiatief voor en door enthousiaste 
mensen van binnen en buiten onze kerk. 
N.a.v. improvisaties rond het thema 'kijken en zien' is een mooi, 
leuk en soms hilarisch verhaal geschreven. Ook de liederen en de 
muziek voor het stuk zijn zelf geschreven.  
De uitvoering zal zijn op 11, 12 en 13 maart 2022. 
In oktober  beginnen de repetities. Iedereen die zin heeft om te 
spelen of te zingen is van harte welkom. We kunnen ook andere 
enthousiaste mensen gebruiken. Dus kunt u een instrument be-
spelen, kunt u goed coördineren, heeft u financieel inzicht of 
helpt u juist graag met PR, decor, grime of catering u bent van 
harte welkom! 
De repetities starten op donderdag 7 oktober a.s. van 20.00 tot 
22.00 uur. De repetities zijn altijd op donderdagavond in de 
Nieuwe Kerk in Rijswijk, Steenvoordelaan 364. 
Het is vooral leuk om met elkaar dit project in te gaan en uitein-
delijk een mooie musical neer te zetten! 
U kunt zich opgeven op: musicalprojectnk@gmail.com 
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Overzicht van de Activiteiten 
 
Activiteit op de maandagochtend: 
• Het grote godsdiensttoernooi, 27 september, 25 oktober, 29 no-

vember, van 10.30 tot 12.00 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 16 
 
Activiteiten op de maandagmiddag: 
• Kerk en buurtlunch, oneven weken, van 12.30 tot 13.30 uur, in de 

Ottoburg, zie blz. 22 
 
Activiteiten op de maandagavond:  
• De open cirkel, 13 september, 4 oktober, 8 november, van 20.00 tot 

21.30 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 15 
 
Activiteit op de dinsdagochtend: 
• Crea, iedere dinsdagochtend, van 10.00 uur tot 12.00 uur, in de 

Oude Kerk, zie blz. 23 
 
Activiteiten op de dinsdagmiddag: 
• Ontmoeting, 14 september, 28 september, 12 oktober, 26 oktober, 

9 november, 23 november, 7 december, 21 december, van 14.00 
uur tot 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur), in de Nieuwe Kerk, zie 
blz. 21 

• Kindercatechese, 2 november, 9 november, 16 november, 23 no-
vember, 30 november van 16.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 
15.30 uur), in de Nieuwe Kerk, zie blz. 11 

•  
Activiteiten op de dinsdagavond: 
• God en de pandemie, 18 januari 2022, van 20.00 tot 21.30 uur in de 

Nieuwe Kerk, zie blz. 7 
• In den beginne, start op 21 september bij Jantine Hamelink, zie blz. 

14 
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Activiteit op de woensdagochtend: 
• Filosofiegroep, 1.september, 6 oktober, 3 november, 1 december, 5 

januari van 10.00 tot 11.30 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 18 
 
Activiteit op de woensdagavond: 
• Literatuurgroep, van 20.00 tot 21.30 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 

17 
 
Activiteiten op de donderdagochtend: 
• Kerk en buurtkoffie, elke donderdag, van 10.00 uur tot 11.30 uur, in 

de Nieuwe Kerk, zie blz. 22 
 

Activiteiten op de donderdagmiddag: 
• Kroontjestocht, 6 januari 2022, van 14.00 tot 17.30 uur, in de Oude 

Kerk, zie blz. 8 
 
Activiteiten op de donderdagavond: 
• Musical ‘Vis-a-vis”, vanaf 7 oktober, van 20.00 tot 22.00 uur, in de 

Nieuwe Kerk, zie blz. 24 
• Druk, druk, druk, nog af te spreken, bij deelnemers thuis, blz. 19 
 
Activiteiten op de zaterdag: 
Oude Kerk Open, 4 september, 11 september, 18 september, 25 sep-
tember, van 11.00 tot 15.00 uur, in de Oude Kerk, zie blz. 3 
 
Activiteiten op de zaterdagmiddag: 
• Kaarsje aansteken ter gedachtenis, 30 oktober, van 15.00 tot 17.00 

uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 4 
• Verdiepingskring, 18 september, van 15.00 tot 17.00 uur, in de Hal-

ve Maan, zie blz. 13 
 
Activiteiten op de zondagochtend: 
Postpreekpraat, 10 oktober, na de kerkdienst, in de Oude Kerk, zie blz.5 
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Activiteit op de zondagmiddag: 
• Een rondgang door het liedboek, 31 oktober, van 14.30 tot 16.30 

uur, in de Oude Kerk, zie blz. 6 
 
Activiteiten waarvan de datums nog vastgesteld moeten worden: 
• Bijeenkomst met oud ambtsdragers, oktober, in de Nieuwe Kerk, zie 

blz. 9 
• Bijeenkomsten in zorgcentrum Steenvoorde, in Steenvoorde, zie blz. 

10 
• Bijeenkomsten in de Strijp, zie blz. 10 
• Kring 2.0, zie blz. 12 
• Kring 3.0, zie blz. 12 
• Gespreksgroep lief en leed, zie blz. 20 
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Van Binnenuit is een folder van de Protestantse Gemeente Rijs-
wijk, met activiteiten in het najaar 2021 en januari 2022. 
 
De meeste activiteiten vinden plaats in: 
 
 
 
 
 
 
 
 
of 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor informatie over de Protestantse Gemeente Rijswijk: 
http://www.pgrijswijk.nl 
 
In deze folder treft u de activiteiten aan die in augustus 2021 
bekend waren. Er kunnen nieuwe activiteiten bijkomen of soms 
juist afvallen. Houdt u daarom het kerkblad en de website 
http://www.van-binnenuit.nl in de gaten.  

De Nieuwe Kerk,  

Steenvoordelaan 364  

De Oude Kerk,  

Herenstraat 62b 

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

