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Kritiek en tolerantie
Momenteel volg ik een webinar van het
Remonstrantse en Doopsgezinde seminarium:
Tolerantie en turbulentie. Nederlanders staan bekend
om hun(vermeende) tolerantie. Voor de vrijzinnigheid
is het een belangrijke waarde. We laten ons erop
voorstaan. Maar die tolerantie staat onder druk, er zijn
grenzen, maar wat zijn dan de criteria om te zeggen
ho stop!, dit is niet meer acceptabel?
N.a.v. Numeri 16, het verhaal van de opstand van
Korach tegen Mozes kwamen we leerzame zaken
tegen die ik u graag doorgeef. Ik hoop dat u het
verhaal gaat lezen.

macht heeft in opdracht van God. Mozes wordt
miskend en reageert dan ook woedend, laat zien dat
hij legitiem handelt en het slot van het verhaal is dat
Korach en zijn hele familie door de Eeuwige door een
scheur in de aarde levend begraven worden en de
250 andere mannen in een brand door hun gloeiende
kolen ook sterven. Een gruwelijk verhaal, waaruit ik
vroeger de les leerde dat je maar beter geen kritiek
kan hebben op “Godmensen”.
Maar natuurlijk is onze democratie geënt op openlijk
kritiek kunnen uitoefenen op machthebbers. Zo zien
wij momenteel de Tweede Kamer stevige kritiek
hebben op de handelswijze van een aantal
ministers omtrent de toeslagenaffaire en
het coronabeleid.
Het verschil met de situatie bij
Mozes is dat de debatten gevoerd
blijven worden. Dat is een goede
zaak: Macht en zeker misbruik
van macht moeten aan de
kaak gesteld kunnen worden.
Helaas heb ik bij sommige
debaters wel het gevoel, dat
ze voor het eigen gewin gaan
en we zien ook dat
klokkenluiders en debaters de
mond gesnoerd wordt. En om een
goed gesprek te kunnen voeren is
het natuurlijk ook nodig dat de
partijen over gelijke informatie
beschikken, ook dat zien we momenteel in
ons demissionaire kabinet niet gebeuren. Het
klimaat moet ook veilig zijn.

Korach en nog 252 respectvolle mannen
komen in opstand tegen Mozes en
Aaron. Ze belasteren hen door te
zeggen dat zij denken beter te
zijn dan de andere Israëlieten,
terwijl het hele volk heilig is.
Mozes brengt het volk niet
naar een land waar genoeg
te eten en te drinken is, maar
hij is destructief bezig. En
alsof dat niet genoeg is,
spelen ze ook nog de baas
over het volk.
Ik denk dat deze opstandige
woorden wel te vergelijken
zijn met ons gemor over de
toeslagenaffaire en het
coronabeleid.
Hoe reageert Mozes?
Mozes gaat niet in op de laster die over hem
wordt uitgegoten, hij zoekt aanvankelijk het gesprek
en stelt een godsgericht voor met gloeiende kooltjes
op een schaal. Maar Korach en de zijnen gaan niet
democratisch in gesprek. Korach nuanceert niet en
misinterpreteert de bedoelingen van Mozes. Hij stelt
geen essentiële vragen, maar retorische.
Mozes wordt geframed zouden wij zeggen. Wie een
frame gebruikt, probeert via woorden, en de beelden
en gevoelens die ze oproepen, de manier waarop
anderen naar de werkelijkheid kijken te beïnvloeden.

In de turbulente tijden ten tijde van Mozes en ook in
onze tijd, zien we dat ons tolerantievermogen stevig
onder druk staat. Het roept ook veel vragen op, waar
ik ook niet het antwoord direct op weet. Bijvoorbeeld
Is de bijbel wel een bron voor tolerant leven?
Onze ethische vragen kunnen niet zomaar opgelost
worden met teksten uit de bijbel. Maar wat ik wel
onthouden heb van deze seminar is dat als de uitleg
van een tekst mensen schaadt, dan is de grens
bereikt.
Ds. Martine Wassenaar

Korach ziet niet dat Mozes een taak heeft uit te
voeren, een opdracht van God, dat hij legitiem de
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Naaldwijk Oude Kerk

Wilhelminaplein
KERKDIENSTEN
Met ingang van 2 mei kunt u ook
weer diensten in de kerk bijwonen
met maximaal dertig personen.
Vergeet niet u vooraf aan te melden.
Graag vóór vrijdag 12.00 uur, via
* aanmelden@oudekerknaaldwijk.nl;
* Arie van Spronsen (06-24622335)
* Dineke van Hoeven (0174- 237522
of 06-51436712).
De ochtenddiensten worden ook nog
online uitgezonden, zodat mensen
die niet naar de kerk kunnen of
willen komen de dienst kunnen
volgen via Kerkomroep.nl/YouTube.
Zondag 2 mei
15.00 uur; verbintenisdienst van ds.
Neeltje Reijnders; voorg: ds.
Marise Boon, Boxmeer.
Thema: “Door het oog van de
naald”
Zondag 9 mei
10.00 uur; ds. Neeltje Reijnders
Zondag 16 mei
10.00 uur; ds. Sietske v.d. Hoek,
Amstelveen (tevens officieel
afscheid van Sietske vd Hoek).
Ontmoetingskerk
Zondag 2 mei
9.30 uur, Rode Loperviering, ds
Marjan de Vries
Paralleldienst, ds Carel v.d. Meij
Zondag 9 mei
9.30 uur, ds Carel v.d. Meij
Donderdag 13 mei
9.30 uur, Hemelvaartsdag, ds
Marjan de Vries
Zondag 16 mei
9.30 uur, Carel van der Meij
ADRESSEN
Predikant: miv. 2 mei: ds
Neeltje Reijnders, tel.
0174 – 769006,
neeltjereijnders@oudekerknaaldwijk.nl.
Maandag – Vrijdag spreekuur van
9.00-10.00 uur; daarbuiten

bereikbaar op afspraak en voor
dringende zaken.
Tot 2 mei: ds. Sietske van der Hoek,
tel. 06-23741921; e-mail:
sietske.vander.hoek@oudekerknaaldwijk.nl.
Contactpersoon Annie van Hoeven tel. 0174-627419 of 06-27908029
Contactpersoon Caroline Koenen tel. 0174-631399 of 06-10541301
Scriba kerkenraad: Mw. C.J.
Koenen- Holster, Postbus 228, 2670
AE Naaldwijk, e-mailadres:
scriba@oudekerk-naaldwijk.nl
Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl
Kerkelijk bureau: Sylvia MiddelburgVerton en Paula Knoppert-Groot,
Kerkstraat 27, 2671 HC Naaldwijk,
tel. 625899, emailadres:
bureau@oudekerk-naaldwijk.nl.
Bank: NL.86.RABO0373725345
t.n.v. CvK Hervormde Gemeente
Naaldwijk
Diaconie Hervormde Gemeente
Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601
96.
diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl
Per 01-01-2021 is het
rekeningnummer voor het
restauratiefonds:
NL11RABO0373725337.
UIT DE GEMEENTE
Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en
leed' doorgeven; neem dan contact
op met
Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te
Naaldwijk, tel. 0174-627419 of
a.vanhoeven@caiway.nl).
Verjaardagen
Op 4-mei, mevr. H.A. de Visser - van
der Plas, Schiereiland 85, 2673CZ
Naaldwijk, 94 jaar.
Op 8-mei, mevr. T.J.
de Bloois – Kool,
Hoofdstraat 104
/108, 2678CM De
Lier, 96 jaar.
Op 10-mei, dhr. H.
de Liefde, 86 jaar.
Op 20-mei, mevr.
N.C. Middelburg van Staalduinen,
Achterlaantje 6 A,
2678TC De Lier, 93
jaar.
Op 22-mei, dhr. P.P.
Poot, Van der
Doortogestraat 8,
2671BR Naaldwijk,
81 jaar.
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Op 22-mei, dhr. M.J. Varekamp,
Opstalweg 5 A, 2671LW Naaldwijk,
79 jaar.
Van harte gefeliciteerd namens de
Hervormde Gemeente Oude Kerk.
Huwelijksjubileum
Op 14 mei a.s. zijn dhr. en mevr.
Duyvesteijn – van der Lugt,
Havenhof 9, 2694 CJ ’s
Gravenzande, 50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd namens de
Hervormde Gemeente Oude Kerk.
DANKJEWEL
Wij willen iedereen bedanken, die na
het ongeluk van Wim op één of
andere manier meegeleefd heeft.
Als zoiets je overkomt, besef je eens
te meer hoe belangrijk en fijn het is
om tot een gemeenschap als de
onze te behoren. Inmiddels is er op
21 april begonnen met
immunotherapie. In de zomer weten
we of deze therapie aanslaat. Eind
mei verwachten we met de
verbrijzelde voet te kunnen gaan
revalideren.
Vriendelijke groeten,
Nel en Wim Boekestein
VAN DE KERKENRAAD
Verbintenisdienst
Na ruim twee jaar zonder eigen
predikant is het komende zondag
zover. Ds. Neeltje Reijnders zal
worden verbonden aan onze Kerk,
zoals dat heet in kerkelijke kringen.
Afgelopen week is ze met het gezin
verhuisd naar Naaldwijk waar ze hun
intrek hebben genomen in de
woning aan het Zuideinde.
De verbintenisdienst vangt aan om
15:00 uur, en zal worden geleid door

Ds. Marise Boon, een vriendin van
Neeltje Reijnders, die ook haar
eerdere bevestiging in Krommenie
voor haar rekening heeft genomen.
Helaas zijn we gebonden aan een
beperkt aantal bezoekers, dus een
volle kerk is helaas niet mogelijk.
Gelukkig kunnen we nu wel een
klein aantal bezoekers in de kerk
toelaten. Een deel van de plekken is
gereserveerd voor een aantal
gasten, waaronder uiteraard de
familie van onze nieuwe predikant,
maar er is zeker plek voor
gemeenteleden!
Wilt u bij deze dienst aanwezig zijn,
dan kunt u dat op de gebruikelijke
manier melden.
Uiteraard wordt ook deze dienst
online uitgezonden. Speciaal deze
keer doen we dat ook via ZOOM,
waarmee u ook zelf via uw webcam
zichtbaar wordt in de Kerk. Speciaal
dus voor alle mensen die iets meer
ervaring hebben met computers! Alle
mogelijkheden om deze dienst
online te kijken zijn te vinden op de
website van de kerk en via de
digitale uitnodiging die u deze week
in de nieuwsbrief zult vinden.
Bezoek
Met de verruimingen die de overheid
heeft aangekondigd is het ook weer
mogelijk geworden dat we tot 30
personen mogen ontvangen in de
kerk. Dus vanaf 2 mei wordt 30
bezoekers weer de norm. We hopen
velen van u weer te mogen
ontvangen, maar nog steeds vragen
we u voorzichtig te zijn en u aan de
regels te houden:
- Hebt u klachten, blijf dan thuis
- Houdt afstand en reinig uw handen
- Draag een mondkapje als u zich
verplaatst door de Kerk.
Bedanken Sietske
Ruim een jaar heeft Sietske van der
Hoek zich de predikant van onze
gemeente mogen noemen. Op
zondag 16 mei gaat ze nog een
keertje voor en dan willen we graag
stil staan bij haar afscheid. Definitief
wordt het afscheid nog niet, want
Sietske zal later dit jaar weer starten
bij de PGN in Naaldwijk om daar te
assisteren, aangezien zowel Carel
van der Meij als Eibert Kok dit jaar
afscheid nemen.
Erik Knoppert

GIFTEN
Via Willem Jan Boerema mocht de
Diaconie een gift van € 25,ontvangen.
De gever daarvoor hartelijk dank.
Voor het College van
Kerkrentmeesters via de bank € 20,voor de paascollecte.
ACCEPTGIRO VRIJE RUIMTE
Bij deze uitgave van Vrije Ruimte
vindt u een acceptgiro. Aan de
productie van ons informatieblad zijn
kosten verbonden. Mogen wij u
vragen die te helpen bestrijden met
een vrijwillige bijdrage? Als alle
lezers € 20,- betalen, komen we uit
de kosten. Krijgt u Vrije Ruimte over
de post? Dan krijgt u de acceptgiro
apart toegestuurd.
Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking.
BEZINNING  BELEVING  VERDIEPING

‘Dichterbij Vroman’
De tentoonstelling
van gedichten en
tekeningen
van Leo
Vroman
blijft nog
tot 20 mei
te zien in
de Oude
Kerk.

Openstelling op
woensdag, van
12.00 - 16.00 uur
zaterdag van
14.00 – 16.00 uur
Leo Vroman (1915-2014) was
dichter, bioloog en tekenaar, en één
van de meest veelzijdige
kunstenaars van zijn tijd.
“Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
en herhaal ze honderd malen
Alle malen zal ik wenen”
(uit: ‘Vrede’, Slaapwandelen, 1957)
Er zou een VesperPlus zijn, waarin
zijn gedichten centraal zouden
staan. Deze kon helaas niet
doorgaan, daarom heeft Rianne de
Zeeuw een filmpje gemaakt, waarin
enkele van zijn mooiste gedichten te
horen zijn en kort worden toegelicht.
De link voor dit filmpje;
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https://www.facebook.com/7075496
15962830/videos/45275794935217.
U kunt het filmpje vinden via de
website van de Oude Kerk en van
de Ontmoetingskerk.
‘De maakbaarheid van succes is
een illusie’
Tweemaal
hebben we
moeten
besluiten de
avond met
de
Leuvense
professor
Dirk de
Wachter uit te stellen. Maar nu gaat
het toch gebeuren! Op de avond van
woensdag 26 mei organiseren we
een digitale ontmoeting met deze
interessante psychiater vanuit de
Oude Kerk in Naalkdwijk. Kaarten à
€ 6,-. zijn te bestellen via www.ticket
kantoor.nl/shop/dewachter. Zo’n
honderdzestig personen hebben
zich al aangemeld.
Dirk de Wachter zal in deze webinar
uitleggen wat hij bedoelt met:
‘Onze westerse samenleving
voldoet aan alle negen criteria van
borderline. Ik pleit voor gewonigheid.
De zin van het leven is het zoeken!’
Deze avond wordt georganiseerd
door de Protestantse gemeenten in
’s-Gravenzande, Monster en
Naaldwijk.
VVP NAALDWIJK
Graag willen wij u bedanken voor de
mooie en attente reacties op het
100-jarig bestaan van VVP
Naaldwijk. Een mijlpaal waar we met
elkaar trots op mogen zijn.
De dienst van 30 mei aanstaande,
onder leiding van Erik Jan Tillema,
staat in het teken van dit jubileum.
Gezien de huidige
coronamaatregelen is nog onzeker
in hoeverre en wanneer we er op
feestelijke wijze uitgebreider bij stil
kunnen staan.
Ook willen we onze dank en
waardering uitspreken aan ons
bestuurslid Gerard Bal, die op 18
april jl. voor de laatste keer de
muzikale organisatie en het
dirigentschap van de Bach-cantate
op zich heeft genomen. De eerste
cantatedienst vond plaats op 20 mei
2012.
Bestuur VVP Naaldwijk

KLEDINGINZAMELING
voorjaar 2021
Na de zeer succesvolle
Najaarsinzameling van 2020
bedanken wij nogmaals alle
personen voor de ingebrachte
goederen.
De voorjaarsinzameling wordt
gehouden op 5, 8 en 9 juni. Op
zaterdag 5 juni zijn wij van 10.00 tot
12.00 achter de Oude Kerk in
Naaldwijk aanwezig.
Op maandag 8 juni van 8.30 tot
17.00 en dinsdag 9 juni van 8.30
tot 16.00 zijn wij aanwezig in het
Uniecentrum.
Wij willen dan weer graag een
inzameling houden van kleding en
ander huishoudelijk textiel. Dit alles
wordt weer naar Vlaardingen
gebracht naar stichting de Spoetnik.
Deze sorteren de spullen en
verpakken dit voor het transport naar
de Oekraïne.
Speciale aandacht blijft ook uitgaan
naar kinderkleding tot maat 92, dit is
voor stichting Babyspullen. Dit wordt
afgegeven aan de secretaresse van
de stichting, mevr. M. Bakema,
Oudelandstraat, ’s Gravenzande.
Het verzamelde breigoed van de
dames wordt weer verdeeld onder
Lianne voor Kenia en Ed voor
Roemenië.
Als u de spullen komt brengen staat
de koffie klaar in het Unie Centrum.
Alles op 1,5 meter afstand.
De kleding kan ook bij u worden
opgehaald, dan bellen naar Nijs
Maat: 06 10853399.
Bij voorbaat dank namens alle
betrokkenen.

’s-Gravenzande

Langestraat 181

KERKDIENSTEN
Zondag 2 mei – 9.30 uur
Dhr. P. Stegenga, Veenendaal
Ouderling van dienst: Nico
Vreugdenhil
Organist: Erna Brinkman
Diaconale collecte: Fam. Vogelaar,
Sulawesi
Zondag 9 mei – 9.30 uur
Dhr. P. Stegenga, Veenendaal
Ouderling van dienst: Peter Boogert
Organist: Huib den Boer
Diaconale collecte: KIA Noodhulp,
Libanon/Jordanïe – lichtpunten voor
Syrische vluchtelingen
Zondag 16 mei – 9.30 uur
Mevr. M. Opgelder, Rijswijk
Ouderling van dienst: Helene v.d. Hil
Organist: Maarten den Heijer
Diaconale collecte: Streekverband
de 10, Stichting Jarikin
ADRESSEN
Predikant: Ds. Martine
Wassenaar, SandAmbachtstraat 140c,
2691 BN ’s-Gravenzande, tel. 0649704995, e-mail:
domineeuniekerk@gmail.com
Scriba: Nico Vreugdenhil, tel. 0622616034. Postadres scribaat:
Langestraat 183, 2691 BE ‘s Gravenzande.
Koster: John Prins, tel. 0615023824, e-mail:
jengwprinot@kpnmail.nl.
Kerkomroep: Jaap van Helden,
tel.0174-624738.
www.kerkomroep.nl.
Ledenadministratie: Greet
Zwaanswijk-de Jong, Abeelstraat 6,
2691 DH ’s-Gravenzande, tel. 0174
417658, e-mail:
famzwaanswijk@outlook.com
Autodienst: Ruud Alleblas, tel. 0174
416023 of Wim de Jong, tel. 0174
418620. Bij geen gehoor kunt u op
zondagmorgen bellen naar het
Uniecentrum, tel. 0174 417377.
Bank: NL33 RABO 0323 2094 75
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t.n.v. Vereniging Evangelische Unie
e-mail: Uniekerk181@gmail.com
website: www.pgsgravenzande.nl
Twitter:
https://twitter.com/SUniekerk/
status/1321808614030495744?s=20
Facebook:
https://www.facebook.com/
Uniekerk/
AGENDA
Maandag 7 mei: 13.30 uur –
Kerkenraadsvergadering
UIT DE GEMEENTE
Jarigen van 80 jaar en ouder
4 mei: dhr. A. Zeelenberg,
Noordlandseweg 67a, 2691 KJ, 84
jaar.
6 mei: mevr. L. MalesteinBeekenkamp, Vreeburghlaan 5, app.
14, 2691 AA, 85 jaar.
18 mei: dhr. P.J. Verhagen,
Ahornstraat 2, app. 14, 2681 CS
Monster, 80 jaar.
20 mei: mevr. M.A. Jutte, Atriumhof
2, 2672 HP Naaldwijk, 95 jaar.
Namens de Uniekerk wensen we de
jarigen een gezellige dag toe!
Nieuw lid
Bij de Uniekerk is mevr. S. Boon, Mr.
Bruntstraat 9, 2691 XR,
ingeschreven als lid.
Mevr. Boon is de moeder van Janie
Boers-v.d. Berg.
We heten Mevr. Boon welkom bij de
Uniekerk!
Omzien naar:
In ‘De Kreek’, Leeuweriklaan 34,
2691 CK, wonen:
Mevr. C.L. van StaalduinenNoordam, Afd. Rank,
Mevr. E.P. de Jong-Dijkshoorn,
Mevr. J.J. Koenen-Bakkenes, Afd.
Zilvermeeuw
Mevr. N.S. Boon-Langenberg.
In ‘Sonnevanck’, Viottastraat 2, 2692
BS, woont:
Mevr. M.M. (Marian) van Gemerden.
In de ‘Hooge Tuinen’, Atriumhof 2,
2672 HP Naaldwijk, wonen:
Dhr. en Mevr. L. v.d. BergRodenburg
Mevr. M.A. Jutte
Mevr. A.C. Boel-v.d. Klugt.
In ´Bieslandhof´, Beukenlaan 2,
2612 VC Delft, woont:
Dhr. P.D. van Antwerpen.

GIFTEN BLOEMENDIENST
Via de bank is in totaal € 70,-binnengekomen, bestemd voor de
bloemendienst.
Ontvangen via Els Hanemaayer €
5,--.
Hartelijk dank aan alle gevers!
KLEDINGINZAMELING
voorjaar 2021
Na de zeer succesvolle
Najaarsinzameling van 2020
bedanken wij nogmaals alle
personen voor de ingebrachte
goederen.
De voorjaarsinzameling wordt
gehouden
op 5, 8 en 9 juni.
Op zaterdag 5 juni zijn wij van 10.00
tot 12.00 achter de Oude Kerk in
Naaldwijk aanwezig.
Op maandag 8 juni van 8.30 tot
17.00 en dinsdag 9 juni van 8.30
tot 16.00 zijn wij aanwezig in het
Uniecentrum. Het Uniecentrum kunt
u bereiken in de Sand
Ambachtstraat 104 A, op het
parkeerterrein bij het Oude
Gemeentehuis.
Wij willen dan weer graag een
inzameling houden van kleding en
ander huishoudelijk textiel. Dit alles
wordt weer naar Vlaardingen
gebracht naar stichting de Spoetnik.
Deze sorteren de spullen en
verpakken dit voor het transport naar
de Oekraïne.
Speciale aandacht blijft ook uitgaan
naar kinderkleding tot maat 92, dit is
voor stichting Babyspullen. Dit wordt
afgegeven aan de secretaresse van
de stichting, mevr. M. Bakema,
Oudelandstraat.
Het verzamelde breigoed van de
dames wordt weer verdeeld onder
Lianne voor Kenia en Ed voor
Roemenië.
Als u de spullen komt brengen staat
de koffie klaar in het Unie Centrum.
Alles op 1,5 meter afstand.
De kleding kan ook bij u worden
opgehaald, dan bellen naar Nijs
Maat: 06 10853399.
Bij voorbaat dank namens alle
betrokkenen.

KERKDIENSTEN
In verband met de sluiting wegens
corona zijn de kerkdiensten
aangepast. Er is wel kerk in de
Maasdijk.
Zondag, 2 mei, Maasdijk, 10:00
uur, Maasdijk, Mevr. M. Opgelder
(online en fysiek)
Zondag, 9 mei, Honselersdijk,
géén dienst i.v.m. corona lockdown
Zondag, 16 mei, Maasdijk, 10:00
uur, ds Marijke Kwant (online en
fysiek)
Zondag, 23 mei, Maasdijk, 10:00
uur, ds D Peters, Pinksteren (online
en fysiek)
ADRESSEN
Predikant: ds. D.C.
Peters, Doornenburg
128, 2402 KG Alphen
aan den Rijn,
tel. (0172) 421357.
Correspondentieadres:
Mw. H. de Rijke-Schoordijk
Anjerhof 46, 2671 ZW Naaldwijk.
Tel. 0174-730616.
Email:
vvphonselersdijk@outlook.com
Bank: NL50 RABO 0343603128
t.n.v.
VVP Honselersdijk.
Website:
https://www.vvphonselersdijk.nl
VERJAARDAGEN
Op 07 mei, mw. M. Schoonderwaldt,
72 jaar
Op 08 mei, dhr. A. Bouwman, 83
jaar
Van harte gefeliciteerd en een
prettige dag toegewenst.
VAN DE VOORGANGER
Onder Maasdijk kunt u lezen dat ik
blij ben met de komst van mijn
opvolgster pastor Maria Opgelder
die per 1 juli in Maasdijk en per 1
januari in Honselersdijk begint. Ik
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heb dus nog even de tijd eraan te
wennen dat mijn 30 jaar werkzaam
zijn in het Westland eind van het jaar
stopt. Gaan en komen van
voorgangers vinden nu anders
plaats dan in coronavrije tijden
gebruikelijk is. Gelukkig zijn er
vooruitzichten op weer meer
normaal.
Maar even wat anders. Ik werd
recent geconfronteerd met een
bepaalde wijze hoe over iemand
werd gesproken waar ik behoorlijk
van schrok. En ik ben echt niet zo
fijnbesnaard. Ik zal de gebezigde
teksten hier niet herhalen.
Waar ik en velen met mij zich best
zorgen overmaken is het devalueren
van het respect voor het individu.
Vroeger werd dat eerbied voor de
medemens genoemd. Natuurlijk
doen mensen dingen waar je weinig
of geen respect voor kan opbrengen
en mag je daar je mening over
geven. Vrijheid van meningsuiting is
een groot goed. En het mag best in
stevige bewoordingen. Maar
iemand de vreselijkste ziektes
toewensen, grove of pornografische
schuttingtaal gebruiken, kwetsende
en discriminerende opmerkingen
maken demonstreert alleen maar de
minachting voor de persoon van de
ander. De gebezigde taal staat
daarbij zo wie zo vaak niet in
verhouding tot wat die ander ‘fout of
verkeerd’ zou hebben gedaan.
Natuurlijk is het een open deur als ik
attendeer op allerlei bestaande
vormen van discriminatie. Ik hoef ze
niet allemaal op te noemen. We
kennen ze. We kunnen van mening
verschillen over de mate waarin het
zich voordoet. Maar onmiskenbaar is
het aanwezig. Democratie is een
groot goed. Je kan alleen maar
dankbaar zijn niet in een dictatuur te
leven. Zonder intermenselijk respect,
zonder erkenning van de
persoonlijkheid, van de waardigheid
van de naaste ben ik toch bang dat
echte democratie voor een
belangrijk deel ver te zoeken is. In
de Bijbel worden trouwens ook wel
mensen in niet mis te verstane
woorden aangesproken. Zo noemde
Johannes de Doper in het evangelie
naar Mattheüs en Lucas de menigte
die zich wilde laten dopen
‘addergebroed’. Hij voegde aan
deze weinig vleiende betiteling
echter wel de woorden toe: Breng
vruchten voort die een nieuw leven

waardig zijn. Mooie boodschap.
Respect voor het individu is zo’n
vrucht.
Ds. Dick Peters
GESPREKSKRING
donderdag 6 mei
Zoals in het vorige nummer van Vrije
Ruimte al aangekondigd laten we,
mede gezien de versoepeling en het
gevaccineerd zijn van de
deelnemers, de gesprekskring op
donderdag 6 mei van 10:00 tot
12:00 uur doorgang vinden. Toch fijn
om die laatste keer voor het
zomerreces bij elkaar te komen.
Natuurlijk houden we ons aan de
coronaregels zoals afstand. Wie
onder Maasdijk kijkt leest dat de
gesprekskring daar ook voor de
zomer in mei voor het laatst bij
elkaar komt en omdat het mijn
laatste keer is ik zal trakteren op iets
bij de koffie. Voor Honselersdijk is
het nog niet mijn laatste maar ik zorg
evengoed voor iets bij de koffie.
Dick Peters
PAASGROET
Het traditionele paasontbijt is ook dit
jaar door de coronamaatregelen niet
doorgegaan. Hiervoor in de plaats
heeft het bestuur besloten om de
leden een plant, een kamerazalea,
te schenken, Wij hopen dat deze bij
iedereen in bloei staat.

Maasdijk

Maasdijk 40

KERKDIENSTEN
Zondag 2 mei – Maasdijk
10.00 uur Mw. M. Opgelder (fysiek
en online)
Zondag 9 mei – Honselersdijk
Geen dienst
Zondag 16 mei – Maasdijk
10.00 uur Ds. M. Kwant (fysiek en
online)

ADRESSEN
Voorganger: ds. D.C.
Peters, Doornenburg
128, 2402 KG Alphen
a/d Rijn, telefoon
0172 421 357,
dickcpeters@gmail.com.
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
WEL EN WEE IN DE GEMEENTE
Tot nu toe hadden mij geen
berichten bereikt dat leden met
corona besmet waren. Maar ik
vernam dat meneer en mevrouw
Bouwman de dans toch niet zijn
ontsprongen. Een dag na hun eerste
vaccinatie kregen ze klachten die
begrijpelijkerwijs in eerste instantie
werden toegeschreven aan een
bijwerking van het vaccin. Mevrouw
Bouwman is zelfs een aantal dagen
opgenomen geweest. Maar ze is
weer thuis en het gaat beiden goed.
En we hopen dat het vooral zo blijft.
Iedereen die momenteel met
gezondheidsklachten tobt: houdt
goede moed en uitzicht op herstel.
Laat mij of het bestuur weten als u
met ziekte te maken krijgt zowel van
uzelf of van een ander lid zodat we
ook in dat opzicht aandacht voor
elkaar kunnen hebben.
Dick Peters
VAN DE VOORGANGER
Zoals u verderop in Vrije Ruimte
kunt lezen is het door de
beroepingscommissie en het bestuur
gelukt een opvolger voor me te
vinden in de persoon van pastor
Maria Opgelder. Ik weet zeker dat
we heel blij met haar mogen zijn en
er met haar net zo’n plezierige
band zal worden opgebouwd als die
ikzelf al die jaren heb ervaren. Zoals
u hebt kunnen lezen begint ze per 1
juli in Maasdijk en per 1 januari in
Honselersdijk.
Ik ben dus nog niet weg uit het
Westland en ik hoop uiteraard de
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komende jaren ook af en toe als
gastvoorganger naar Maasdijk en
Honselersdijk af te reizen.
Het is vanwege de lockdowns
bepaald niet de makkelijkste tijd om
ergens nieuw te beginnen of
afscheid te nemen zoals dat in meer
normale tijden het geval zou zijn
geweest. Het afgelopen anderhalf
jaar hebben veel activiteiten geen
doorgang kunnen vinden.
Oecumenische vieringen en
bijeenkomsten werden afgelast
evenals
activiteiten in het kader van het
Vrijzinnig Samenwerkingsverband.
Mijn goede collega pastor Ronald
Dits van de rooms- katholieke
parochie heeft aangekondigd medio
volgend jaar te stoppen in Maasdijk
en Honselersdijk. Dat betekent dat
er dan in zowel Concordia als de
Dorpskerk als de katholieke kerk in
Maasdijk evenals in de Uniekerk in
’s-Gravenzande en in de Oude kerk
in Naaldwijk nieuwe voorgangers
zijn aangetreden die niet al te veel
meer ‘gehinderd worden’ door
collega’s die weten hoe het altijd
ging. Dat lijkt me best goed, zo’n
vers aangetreden ploeg.
Samenwerking in de toekomst wordt
steeds belangrijker. Geen van onze
genoemde kerken en
geloofsgemeenschappen maakt
groei door. Integendeel. De
vooruitzichten in het algemeen van
kerkhoudende vrijzinnige
verenigingen (VVP) zijn niet
rooskleurig en dwingen meer dan
ooit een beleid voor de toekomst uit
te stippelen. Daar staat tegenover
dat de VVP Maasdijk, en dat geldt
ook voor de VVP Honselersdijk, nog
altijd een trouwe kern van
meelevende leden kent die bereid
zijn om, al is er dan geen groei, nog
altijd te zorgen dat de bloei niet
verloren gaat en mensen zich thuis
laten voelen. Er komt nog wel een
gelegenheid om terug te blikken
maar laten we vooral hoopvol vooruit
blijven kijken. Dat kan niet zonder
het besef dat er ook veel stille
krachten zijn. Vrouwen en mannen
die onopvallend, in de schaduw van
het dagelijks leven, de vrucht van de
Geest, handen en voeten geven.
Wanneer de Geest ons leven leidt,
laten we dan ook de richting volgen
die de Geest ons wijst (Galaten 5:
25). Een mooi voorjaar en uitzicht op
een heerlijke zomer gewenst.
Dick Peters

NIEUWE VOORGANGER VOOR
VVP MAASDIJK EN
HONSELERSDIJK
Zoals bekend, heeft onze huidige
voorganger ds. Dick Peters besloten
om zich dit jaar terug te gaan
trekken als vaste voorganger van
onze gemeente en zo ook bij de
VVP Honselersdijk.
Hij heeft sinds 2008 voor ons bij
VVP Maasdijk/Concordia altijd op
uitstekende wijze het voorgangersen pastorale werk vervuld en wij zijn
hem daar ontzettend dankbaar voor.
Hij zal tot 30 juni van dit jaar nog
voor ons werkzaam zijn. Bij
Honselersdijk doet Dick Peters al 30
jaar het goede voorgangerswerk! Dit
moet leiden tot een jubileum, maar
dit komt later nog aan de orde.
Na ruim een jaar werk door de
beroepingscommissie
(Maasdijk/Honselersdijk combi),
kunnen we hierbij verheugd
mededelen, dat we in pastor
mevrouw Maria Opgelder een
waardig opvolger hebben gevonden.
Zij is geen onbekende voor ons,
vorig jaar is ze al een keer bij ons
voorgegaan en we hebben uiteraard
nog de nodige gesprekken met
elkaar gevoerd. Deze gesprekken
heeft bij ons tot het nodige
vertrouwen gesteld in haar, zowel
qua gedachtegoed als ook voor het
werk pastoraal en voorgaan in de
diensten. Zij heeft reeds een vaste
parttimebetrekking bij de
Protestantse gemeente in Rijswijk
en ziet het als een mooie en
passende uitdaging het
voorgangerswerk voor Maasdijk en
Honselersdijk te doen.

Volgens plan zal Maria Opgelder in
twee fasen het voorgangerswerk
gaan overnemen bij VVP Maasdijk
en VVP Honselersdijk. Zij zal
formeel per 1 juli as. onze huidige
voorganger ds. Dick Peters gaan
vervangen bij ons betreffende VVP
Maasdijk/Concordia en per 1 januari
2022 in Honselersdijk/Achter de
Bergen.
De bevestigings-/intrededienst zal
worden gehouden op 25 juli a.s. in
Concordia.
Met grote dank aan de
Beroepingscommissie.
Namens uw besturen,
VVP Maasdijk
VVP Honselersdijk
Arie Middelburg Henk van Renesse
GESPREKSKRING
Maandag 10 mei
Met het vervallen van de avondklok,
de eerste versoepelingen en het feit
dat de deelnemers in ieder geval de
eerste vaccinatie hebben ontvangen
stel ik voor dat we, met uiteraard
inachtneming van de anderhalve
meter en de overige voorschriften,
maandagavond van 19:30 tot 21:30
uur als vanouds weer bij elkaar
komen. Een latere maandagavond in
mei lukt niet vanwege Pinksteren en
vergadering. Het is dan tevens de
laatste keer van het seizoen 20202021 alsmede de laatste keer door
mij als gespreksleider voorgezeten.
Ik ga ervan uit dat mijn opvolgster
pastor Maria Opgelder de kring na
de zomervakantie voortzet waarbij
misschien voor een andere dag
en/of dagdeel wordt gekozen. Ik zal
voor iets lekkers bij de koffie zorgen.
Dick Peters
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Colofon
Kopijbewerking, lay-out en
eindredactie:
R. Scheepers en mw. H. van Rossem
e-mail: vrijeruimte@vrijeruimtewestland.nl
Productieteam: Mw. G. Zwaanswijk,
W. de Bloois en R. Scheepers
Voor advertenties, administratie en
adreswijzigingen:
vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl
Kopij voor het kerkblad nr 7 van
20 mei dient uiterlijk 15 mei
ingeleverd te worden.
Nr. 8 verschijnt 10 juni.
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