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Wat zegt Hemelvaart en Pinksteren ons nog?
Het is donderdag 13 mei als ik dit schrijf. Het is
Hemelvaartsdag, een christelijke feestdag en
derhalve ook een vrije dag. Dat laatste is prettig.
Maar wie zou er vandaag nog bewust bij stil staan
waar die vrije dag aan te danken is. Wat heeft de
hemelvaart van Jezus ons nog te zeggen?
Wie de Bijbel zou raadplegen en met name de
evangeliën over wat er na Pasen rond Jezus
plaatsvond, leest dat de verhalen uiteenlopen. Maar
over één zaak zijn de evangelieschrijvers het eens:
Jezus voer ten hemel.
Veel kunstenaars hebben dat door de eeuwen heen
op het doek ook zo weergegeven. Jezus kwam van
de grond los en steeg omhoog. Voor ons moeilijk
voor te stellen zonder er een vervoermiddel zoals
een raket of vliegtuig bij te denken. Maar de mensen
in Jezus tijd beschouwden de wereld anders dan nu.
Verhalen over ‘tenhemelopnemingen’ waren tamelijk
gangbaar. Romeinse keizers en Griekse helden
voeren bijvoorbeeld ten hemel waar God woonde met
degenen die hij verkoos. Een ieder mag geloven wat
hij of zij wil. De moderne mens zal het allemaal niet
letterlijk en historisch nemen maar vooral proberen
de betekenis van de verhalen te doorgronden.

zondige mens met God te verzoenen, de ander ziet
hem als een profeet die namens God verkondigt dat de
geschiedenis van de wereld niet doodloopt maar
uiteindelijk uitmondt in een rijk van vrede en
gerechtigheid. Dan bestaat er nog het beeld van de
revolutionair die in opstand kwam tegen de Romeinse
onderdrukking en nog vele andere mantels die hem zijn
omgehangen.
De wetenschap heeft natuurlijk ook anders tegen Jezus
doen aankijken. Daarom passen tijdloze belijdenissen
in mijn ogen niet meer. Onze verhouding tot God en
elkaar is immers voortdurend in beweging. Hoe ikzelf
dan Jezus zie? Kort samengevat als een door God
geliefd en geïnspireerd mens, die ons vanuit die
inspiratie de weg naar een liefdevoller samenleving
wijst. Maar ik claim niet dat dit het enige juiste beeld is.
Ondertussen probeer ik te bedenken wat ik nou precies
zou zeggen tegen mijn niet christelijk gelovige buurman
als hij zou vragen “wat houdt die hemelvaart voor jou
nou precies in?” Ik vind het ook een mooie vraag om
een keer aan de eigen (vrijzinnige) geloofsgenoten
voor te leggen die, daar ben ik bijna van overtuigd, zich
dat op Hemelvaartsdag zelf niet (meer) afvragen.
Komende zondag vieren we het feest van Pinksteren.
Ook best een moeilijk feest. In tegenstelling tot
Hemelvaartsdag komen we dan wel bij elkaar voor het
feest van de Geest. Staan we stil bij de betekenis van
dit feest en de vraag wat Pinksteren voor ons betekent.
Er zullen vast meerdere antwoorden zijn. Wanneer de
Bijbel spreekt over de geest, staat dat overigens niet
steeds in verband met Christus, maar wordt de
scheppende, vernieuwende kracht bedoeld die uitgaat
van God. Dat die kracht voelbaar mag worden en in
ons werkzaam mag zijn. Aangeraakt worden door de
Geest. Wat betekent dat? Een Australisch gebed
verwoordt het ongeveer zoals ik het ervaar:

Het verhaal van de hemelvaart gaat over Jezus. Voor
informatie over hem zijn we aangewezen op verhalen
die 40 tot 60 jaar na zijn dood op schrift werden
gesteld en sterk beïnvloed werden door het
persoonlijk geloof van de schrijvers. Bij het lezen van
de evangeliën bestaat er veel ruimte voor
interpretatie, een ruimte die in deze tijd volop wordt
benut. Je zou kunnen zeggen dat iedereen er zo’n
beetje een eigen Jezus op nahoudt. Ik noem zomaar
een paar beelden: de enige zoon van God die uit de
hemel is neergedaald om door zijn lijden en dood de

Vlam van de Geest, verwarm ons hart dat wij onze naaste lief hebben,
Vlam van de Geest, verlicht ons pad dat wij wandelen in waarheid.
Vlam van de Geest, wakker in ons aan de hartstocht voor vrijheid.
Vlam van de Geest smeed ons samen tot een vierende gemeenschap.
Mooie inspirerende Pinksterdagen gewenst.
Ds. Dick Peters
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Naaldwijk Oude Kerk

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 25-mei, mevr. C.P. Boekestein –
Middelburg, Sint Martinusstraat 199,
2671GK Naaldwijk, 92 jaar;
Wilhelminaplein
Op 26-mei, dhr. F. Steenks, Secr. Verhoeffweg 5 /18, 2671HT Naaldwijk, 94 jaar;
KERKDIENSTEN
Met ingang van mei kunt u weer diensten in Op 3-jun, dhr. C. Verheij, Goudenregen 9,
de kerk bijwonen met max. dertig personen. 2671 PG Naaldwijk, 84 jaar;
Op 10-jun, dhr. B.H.J. Wassink, Heilige
Het is noodzakelijk om u vooraf aan te
melden, het liefst voor vrijdag 12:00 uur via: Geest Hofje 3, 2671 HE Naaldwijk, 81 jaar;
Op 14-jun, dhr. W.A. van Staalduinen, Van
• aanmelden@oudekerk-naaldwijk.nl
Lijnschootenln 5, 2671 CD Naaldwijk, 88 jr.
• Arie van Spronsen: 06-24622335
• Dineke van Hoeven: 0174-237522 of 06- Van harte gefeliciteerd namens de
Hervormde Gemeente Oude Kerk.
51436712
Kerkdiensten zijn ook te beluisteren op:
www.Kerkomroep.nl
Zondag 23 mei
10.00 uur ds Neeltje Reijnders,
Eerste Pinksterdag
19.00 uur geen vesper
Zondag 30 mei
10.00 uur ds Erik Jan Tillema,
herdenkingsdienst 100 jaar VVP Naaldwijk
19.00 uur geen vesper
Zondag 6 juni
10.00 uur ds Neeltje Reijnders,
dienst van Schrift en Tafel
19.00 uur geen vesper
Ontmoetingskerk; 09.30 uur
23 mei, ds Carel v.d. Meij,
Eerste Pinksterdag
30 mei, ds Eibert kok
6 juni, ds Eibert Kok, Rode Loperviering
ADRESSEN
Predikant: ds Neeltje Reijnders, tel. 0174 –
769006, neeltje.reijnders@oudekerknaaldwijk.nl
Maandag – Vrijdag spreekuur
van 9.00-10.00 uur; daarbuiten
bereikbaar op afspraak en
voor dringende zaken.
Contactpersoon Annie van Hoeven - tel.
0174-627419 of 06-27908029
Contactpersoon Caroline Koenen - tel.
0174-631399 of 06-10541301
Scriba kerkenraad: Mw. C.J. KoenenHolster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, emailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl
Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl
Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton
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.

Huwelijksjubileum
Op 6 juni a.s. zijn dhr. en mevr. Valstar –
Meijer, Beelstraat 14, 2672 AC Naaldwijk,
65 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd namens de
Hervormde Gemeente Oude Kerk.
VAN DE PREDIKANT
Op een mooie Pinksterdag
Deze Vrije Ruimte verschijnt in de tijd rond
Pinksteren. Het kerkelijk feest van de Geest
nadert met rasse schreden. De Geest van
God waait waarheen Zij wil. De Geest is niet
op te sluiten in liturgieën en gebouwen en
Gods inspiratie op aarde reikt verder dan wij
denken. Maar hoe ver eigenlijk? Met
Pinksteren vieren we dat God op
ongedachte plaatsen en in onverwachte
teksten te herkennen is.
Zo denkend vroeg ik me af waar je buiten de
kerk, in liedjes, uitspraken, taal van alledag
de Pinkstertraditie tegenkomt. Zo schoot me
dit Pinksterliedje van Annie M.G. Schmidt
weer te binnen. Schmidt was een domineesdochter met een talent voor pakkende
verhalen en puntige geestige versjes. Op
het moment is haar werk nog meer dan
eerder onder de aandacht vanwege de
uitstekende biografie “Anna” geschreven
door Annejet van der Zijl die een aantal
jaren geleden verscheen. En het werk van
Annie M.G. Schmidt lijkt meer dan ooit een
hype, ook onder jongeren. Maar wat
schreef ze nu over Pinksteren? Hier een
gedeelte.
Op een mooie Pinksterdag
Als het even kon
Liep ik met mijn dochter aan het handje in
het parrekie te kuieren in de zon
Gingen madeliefjes plukken
Eendjes voeren
Eindeloos
Kijk nou toch, je jurk wordt nat
Je handjes vuil
En papa boos
Waarom koos Schmidt hier voor het woord
“Pinksterdag”? Metrisch gezien had
“donderdag” ook gekund, of “Vaderdag”.
Maar nee, blijkbaar had ze daar een
bedoeling mee. Natuurlijk is het vaak mooi
weer met Pinksteren en is het logisch dat
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je dan eendjes gaat voeren. Maar dat is niet
alles. Hier bezingt een vader een mooie
herinnering, die maar bleef duren,
“eindeloos” zelfs. En het kind keek in
bewondering op naar haar vader, die zich
dat, blijkens het vervolg van het liedje,
heerlijk liet aanleunen.
Vader was een mooie held
Vader was de baas
Vader was een duidelijke mengeling van
Onze Lieve Heer en Sinterklaas
Ben je bang voor 't hondje
Hondje bijt niet
Papa zegt dat ie niet bijt
Op een mooie Pinksterdag
Met de kleine meid
Maar dan. De tijd gaat voort, meisjes
worden vrouwen, zo moet het gaan. Maar
de vader wil zijn dochter niet delen.
Als het kindje groter wordt
Roossie in de knop
Zou je tegen alle jongens willen zeggen:
handen thuis en lazer op
Hebbu dat nou ook meneer?
Jawel, meneer
Precies als iedereen
Op een mooie Pinksterdag
Laat ze je alleen
Op die Pinksterdag, waarop de herinnering
het fraaist is, aan al die andere
Pinksterdagen, blijkt dat de situatie zoals die
is, niet vast te houden is. Juist op die dag,
die dag waarop de Geest waait en alles
anders wordt, gaat het kind dat geen kind
meer is op eigen benen staan. Ze is
gegroeid en aan de situatie óntgroeid. Ze
gaat de wereld in. Het is veelzeggend dat
dat nou juist gebeurde op Pinksteren.
Op Pinksteren vernieuwt zich het bestaande, het geloof van mensen en de kerk en
beiden krijgen de kans een andere koers te
varen. De kindertijd laat je achter je en je
gaat verder in een nieuwe vorm. Net als de
discipelen van Jezus die doorgingen in Zijn
Geest. Niet meer als de leerlingen. Ook niet
als heiligen, maar als bezielde volwassenen.
Zij hadden het in zich om levens van
mensen om zich heen te veranderen.
Het leven verandert voortdurend. En
iedereen zag dat aankomen, behalve die
vader in dat liedje. Die ziet alleen de risico’s.

Morgen kan ze zwanger zijn
't Kan ook nog vandaag
't Kan van de behanger zijn of van een
Franse zanger zijn
of iemand uit Den Haag
Vader kan gaan smeken
En gaan preken
Tot hij purper ziet
Vader zegt: pas op, m'n kind
Dat hondje bijt
Ze luistert niet

lijst met concerten, opnamen en activiteiten GIFTEN
die tot ver buiten onze kerkelijke en zelfs de Vorige uitgave niet geplaatst: gift voor de
burgerlijke gemeente reiken.
Kerkrentmeesters via dhr. W.J. Boerema: €
Onlangs hebben we met elkaar afgesproken 25,- voor de collecte.
dat het dienstverband per 30 juni zal eindiVoor het College van Kerkrentmeesters via
gen. Vanaf die datum zal Gerard dus niet
de bank € 10,- voor gemiste collecte; via
meer elke zondag achter het orgel te vinden mw. A. van Hoeven € 15,- en € 10,-.
zijn. Maar Gerard en Lia blijven in Naaldwijk, Hartelijk dank voor deze giften.
blijven gemeenteleden en blijven ook muzikanten. Dus het zal zeker niet de laatste
LIEVE MENSEN,
keer zijn dat we iets van hen zullen horen.
Dit is de laatste keer dat ik als predikant van
In de komende periode zal de Kerkenraad
de Oude Kerk dit stukje schrijf. Na 13
Het wordt nooit meer hetzelfde. Dat is
zich buigen over (tijdelijke) vervanging zodat maanden, een heleboel bezoekjes, een flink
verdrietig. Maar het opent nieuwe
alle taken van Gerard op een professionele aantal kerkdiensten, 2x Pasen en 1x Kerst,
perspectieven. Op een mooie Pinksterdag.
wijze kunnen worden overgedragen. Ook
1 cantatedienst, online overwegingen en
Niet zomaar een dag…
gaan we op zoek naar een passende
stukjes in Vrije Ruimte, vergaderingen,
Ds. Neeltje Reijnders
manier om stil te staan bij dit afscheid. U zult overlegbijeenkomsten en bijbelkringsessies
hierover via toekomstige Vrije Ruimtes
zit het erop.
Bijbelleesrooster
verder worden geïnformeerd.
Ik wil de gemeente van de Oude Kerk heel
17 mei Ezechiël 40:1-16
Nu al wil ik deze gelegenheid aangrijpen om hartelijk danken voor jullie gastvrije onthaal,
18 mei Ezechiël 40:17-37
Gerard te bedanken voor alles wat hij heeft voor jullie verhalen en jullie vertrouwen in
19 mei Ezechiël 40:38-47
betekend voor onze gemeente, en ik wens iemand die alleen maar tijdelijk kwam.
20 mei Ezechiël 40:48–41:15a
Gerard en Lia toe dat ze deze nieuwe
Gelukkig is ds. Neeltje Reijnders gevonden
21 mei Ezechiël 41:15b-26
vrijheid kunnen aangrijpen om weer nieuwe om jullie nieuwe predikant te worden. Ik
22 mei Psalm 104:1-18
herinneringen te maken!
draag de pastorale zorg vol vertrouwen aan
23 mei Pinksteren
Erik Knoppert haar over.
Psalm 104:19-35
Nog steeds heb ik niemand de hand kunnen
24 mei Deuteronomium 4:44–5:5
VAN DE KERKRENTMEESTERS
schudden. Wie weet zal het wel gaan
25 mei Deuteronomium 5:6-21
De Jaarstukken liggen ter inzage bij het
gebeuren, want ik sta nog een paar keer op
26 mei Deuteronomium 5:22-27
Kerkelijk Bureau. Hiervoor graag telefonisch het preekrooster tot het eind van het
27 mei Deuteronomium 5:28–6:3
een afspraak maken met Arie van Spronsen kalenderjaar. En daar verheug ik me wel op.
28 mei Deuteronomium 6:4-12
tel. 06 24622335.
Ik heb geprobeerd om steeds een beetje
29 mei Deuteronomium 6:13-25
Jaarstukken College van Kerkrentmeesters. Jaarrekening
30 mei Trinitatis
2020
Johannes 3:1-13
Begroting
Rekening
Rekening
31 mei Johannes 3:14-21
2020
2020
2019
1 juni
Johannes 3:22-30
Opbrengsten en Baten
2 juni
Johannes 3:31-36
Opbrengst onroerende zaken
101.223
97.254
106.140
3 juni
Ezechiël 42:1-12
Opbrengst uit rente, dividenden en beleggingen
0
2
0
4 juni
Ezechiël 42:13-20
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen
0
0
5 juni
Ezechiël 43:1-12
Opbrengst levend geld
58.200
82.800
62.296
6 juni
Marcus 3:20-35
Door te zenden collecten en giften
0
7 juni
Marcus 4:1-12
Opbrengst uit subsidies en bijdragen
22.000
20.000
8 juni
Marcus 4:13-20
Totaal baten A
181.423
180.057
188.436
9 juni
Marcus 4:21-34
10 juni Ezechiël 43:13-27
Uitgaven en kosten
11 juni Ezechiël 44:1-16
Kosten kerkelijke gebouwen exc. Afschrijvingen
45.500
64.969
60.597
12 juni Ezechiël 44:17-31
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
5.500
30.740
4.375
13 juni Johannes 4:1-12
Afschrijvingen onroerende zaken,
14 juni Johannes 4:13-26
installaties/invent.
0
22.500
15 juni Johannes 4:27-42
Pastoraat
resp.
diaconaal
pastoraat
63.500
58.294
11.796
16 juni Johannes 4:43-53
VAN DE KERKENRAAD
Wisseling van de wacht
We hebben we afgelopen twee weken
een wisseling van de wacht meegemaakt: Ds. Neeltje Reijnders is naar
Naaldwijk gekomen, en Ds. Sietske van
der Hoek hebben we weer uitgezwaaid.
Echter, binnenkort zit er nog een
belangrijke wisseling van de wacht aan
te komen. Onlangs heeft onze organist,
Dhr. Gerard Bal, bij de Kerkenraad
aangegeven dat hij zijn functie als
organist van onze gemeente wil
beëindigen. Een keuze waar we alleen
maar respect voor kunnen hebben:
Gerard is al bijna 53 jaar aan onze
gemeente verbonden als cantororganist. Hoewel die periode alleen al
noemenswaardig is, heeft Gerard de
kerk en het orgel ook nog eens op de
kaart gezet door middel van een lange

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichten/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratien en archief
Rentelasten/ bankkosten
Totaal lasten A
Operationeel resultaat (A)
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en Lasten (B)
Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondesen
Onttrekkingen bestemmingreserves
Onttrekking bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingreserve/-fondsen
Resultaat naar Algemene reserves (D)
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4.300
7.150
23.550
3.900
17.400
170.800

3.734
7.229
23.313
4.177
14.618
207.075

4.306
6.832
25.163
4.100
15.863
155.533

10.623

-27.018

32.903

0
0

6.840
6.840

75.185
0
758.185

10.623

-20.538

108.088

0
-

43.850
-16.515

0

27.335

0
-90.000
-90.000

10.623

6.797

18.088

-

-

BEZINNING  BELEVING  VERDIEPING
‘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 van 19.30 tot 21.30 uur
een digitale ontmoeting met deze interessante psychiater vanuit de Oude Kerk in
Naaldwijk. Kaarten à € 6,-. zijn te bestellen
via www.ticketkantoor.nl/shop/dewachter.
Zo’n honderdzestig personen hebben zich al
Met hartelijke groet, vrede en alle goeds,
aangemeld.
Ds Sietske van der Hoek
Dirk de Wachter zal in deze webinar
uitleggen wat hij bedoelt met: ‘Onze
DANK!
westerse samenleving voldoet aan alle
Graag wil ik u in deze Vrije Ruimte heel
negen criteria van borderline. Ik pleit voor
hartelijk bedanken voor het warme welkom
gewonigheid. De zin van het leven is het
dat u mijn man en mij hier in Naaldwijk hebt
zoeken!’ Aanmelden kan nog tot 19 mei.
gegeven. Er waren kaarten waarop mensen
Deze avond wordt georganiseerd door de
ons welkom heetten en zich voorstelden. En
Protestantse gemeenten in ’s-Gravenzande,
er waren bloemen, heel erg veel bloemen.
Monster en Naaldwijk.
Elke dag stopte er weer een busje van een
bloemist en kwam er weer een wonderlijk
Bijbelen
mooi boeket. En al die ruikers hebben
Op 31 mei zou de afsluiting van de zeven
‘leesavonden’ van teksten in de bijbel
dagen en dagen gestaan, dus de woonkamer werd op een gegeven moment een
plaatsvinden. Die gaat waarschijnlijk niet
soort tuin. Collega Carel van der Meij kwam door, net zoals zoveel geplande BBVbloemen brengen namens de collega’s met activiteiten het afgelopen jaar vanwege
corona geen doorgang vonden. Maar houd
vaas en al en ook een andere attente
schenker had daaraan gedacht. Nu staat
de datum nog even vast, want we kijken nog
alleen het boeket van de Ontmoetingskerk
of er wellicht toch een mogelijk is dat deze
nog op tafel en we zijn zeer verwend. Daar avond door kan gaan. Houd de
berichtgeving in de gaten.
wil ik heel hartelijk voor bedanken!
Inmiddels zijn we goed geland hier. We
De BBV-commissie komt 1 juni weer bijeen
genieten van het huis waarin we wonen, en om een programma voor komend jaar te
inmiddels ben ik aan het werk gegaan. Ook bedenken. We hopen dat er weer meer
dat is plezierig. Ik ontmoet nieuwe mensen, mogelijk zal zijn. Hebt u ideeën, schroom
heb de eerste vergaderingen bezocht en de niet die door te geven aan de predikant,
vragen die ik heb komen goed aan de orde. Paula Bossenbroek of Joop van Rossem.
Zo begin ik de eerste vleugelslagen te
KLEDINGINZAMELING VOORJAAR 2021
maken in deze voor mij nieuwe gemeente.
Ik zie er naar uit u te ontmoeten, en weet u Na de zeer succesvolle najaarsinzameling
welkom. Bel mij gerust voor een afspraak
van 2020 bedanken wij nogmaals alle
(0174-769006) bij voorkeur tussen 9 en 10 personen voor de ingebrachte goederen.
De voorjaarsinzameling wordt gehouden op
uur ’s ochtends op werkdagen.
5, 7 en 8 juni. Zaterdag 5 juni zijn wij van
10.00 tot 12.00 achter de Oude Kerk in
Naaldwijk aanwezig. Op maandag 7 juni van
8.30 tot 17.00 en dinsdag 8 juni van 8.30 tot
16.00 zijn wij aanwezig in het Uniecentrum.
Zie voor verdere informatie onder ’sGravenzande.
licht te verspreiden. Om in deze rare tijden
de hoop vast te houden. Daarom eindig ik
graag met een paar woorden van Liselore
Gerritsen:
Geloof, hoop en liefde, en de meeste van
deze is de hoop.
Omdat de hoop altijd weer z’n weggetje
vindt
Naar het punt daar waar de liefde begint
Geloof, hoop en liefde, en de meeste van
deze
Is de hoop op geloof in de liefde.

Dan bent u welkom hier ‘Onder de Pauwen’
(mijn studeerkamer heb ik zo genoemd, u
bereikt die via de zijdeur die u vindt als u de
oprit oploopt, zie ook het uithangbord dat bij
die deur hangt) en als u liever hebt dat ik bij
u op bezoek kom, kan dat ook. Zolang de
corona duurt houd ik wel afstand, geef ik
geen handen, maar de ervaring leert dat er
met enige improvisatie al weer aardig wat
lukt.
Ds. Neeltje Reijnders

VVP NAALDWIJK
“Het eerste officiële archiefstuk, en tevens
het oudste, van de Vereniging is een
exemplaar van ‘Het Huishoudelijk
Reglement van de plaatselijke vereniging
der Vrijzinnig Nederlandsch-Hervormden te
Naaldwijk en omliggende gemeenten
(Westland)’. Aldus samengesteld op de
ledenvergadering van 7 april 1921. Hierin
worden 15 artikelen vermeld en de namen
van het definitieve bestuur. Met deze
informatie nemen wij aan dat de VVH
Naaldwijk-Honselersdijk is opgericht op 7
april 2021.”
Dit citaat is een fragment uit het boekwerk
‘100 jaar Vereniging van Vrijzinnige
Protestanten Naaldwijk 1921 – 2021: Van
Nederlandsche Protestantenbond naar
Beweging voor eigentijds geloven’.
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Momenteel wordt de laatste hand gelegd
aan dit waardevolle document dat ter
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van
VVP Naaldwijk is samengesteld door Arnold
Knoppert.
De dienst van 30 mei aanstaande om 10.00
uur in de Oude Kerk staat in het teken van
dit jubileum. Graag zouden we dan ook
uitgebreider bij deze mijlpaal stil staan.
Gezien de coronamaatregelen stellen we dit
voornemen echter uit naar een moment dat
hierin meer mogelijk is!
HET KERKZEGEL VAN NAALDWIJK
Zondag 2 mei 2021 was voor de gemeente
van de Oude Kerk een feestelijke dag. Na
een vacature van ruim 2 jaar is op deze dag
dominee Neeltje Reijnders verbonden aan
de Hervormde Gemeente van Naaldwijk. De
verbintenis werd voltrokken door ds. Marise
Boon uit Boxmeer. Ds. Reijnders is nu als
30e predikant sinds 1572 verbonden aan
onze kerk. Zij is de eerste vrouwelijke
predikant van onze gemeente.
Voor de overdenking van de intrededienst
had zij als tekst gekozen “Door het oog
van de Naald”. Deze tekst is terug te
vinden in Mattheus 19 vers 24. In de kerk
van Naaldwijk is deze tekst al eerder
gebruikt tijdens een bijeenkomst van de
Kerkenraad in 1588 die werd geleid door ds.
Pieter Louwijk. Ds. Louwijk was 38 jaar als
predikant aan onze kerk verbonden.
In die tijd werd het in de kerkelijke wereld
gebruikelijk dat de officiële stukken van de
kerk werden voorzien van een waarmerk,
namelijk een Kerkzegel. Hierdoor was de
echtheid en de afkomst van de papieren te
achterhalen. Het belangrijkste kerkelijke
formulier was een attestatie die door de
kerkenraad werd afgegeven bij verhuizing
e.d. Zonder dit ingevulde formulier was het
bijna onmogelijk om na verhuizing in
aanmerking te komen voor hulp en
diaconale bijstand.
Ook in Naaldwijk besloot men over te gaan
om een kerkzegel te gaan invoeren. Over
de eerdergenoemde
kerkenraadsvergadering is in het
notulenboek het volgende terug te vinden:
“Den 26e Junij 1588 is naer aenroepinghe
des heeren naems besloten, dat men zal
doen maken een kerkckkenzeghel van
coper ende daer in doen stellen een
kameel ende een naelde, ende inde
rande de woorden Christij, matheus 19
cap. 24 vers, het is lichter dat een kameel
enz. Welck is opgeleijt te doen macken
Petrum Louwijck, predicant ende Phillips
teunissen, ouderlimck”.
Het zegel werd daarna op de gedrukte
kerkelijke stukken aangebracht. Ook werd er
gebruik gemaakt van een stempel van het
logo.
Veel kerken maken tot op de huidige dag
nog gebruik om hun de formulieren te
voorzien van een kerkzegel. In Naaldwijk is
het gebruik hiervan helaas verloren gegaan.
Het is zelfs niet mogelijk om een origineel
exemplaar te kunnen bekijken. De
afgelopen jaren zijn diverse kerkelijke
instanties benaderd met de vraag of er in
hun archief correspondentie aanwezig is dat

gemerkt is met ons kerkzegel. Helaas
zonder resultaat.
In de jaren tachtig werd door de NCRV de
jaarlijkse landelijke Kerkepadroute in het
leven geroepen. Ook Naaldwijk werd in het
jaar 1983 uitgekozen om haar kerk voor de
bezoekers open te stellen. Door de
kerkenraad werd toen besloten om het
kerkzegel weer in te gaan voeren. Door
ondergetekende werd
een bevriende
tekenaar
benaderd met
het verzoek om
een ontwerp te
maken van een
kerkzegel met
de gegevens uit
het oude
Notulenboek. Het door
hem gemaakte ontwerp werd goedgekeurd
en in 1983 in gebruik genomen. Op het
zegel is in de buitenrand de naam van onze
gemeente terug te vinden. Binnen de
ronding staat de Bijbeltekst van het zegel.
De kameel en de naald staan centraal. Men
koos vroeger waarschijnlijk voor deze tekst
omdat er een link is tussen de naam
Naaldwijk en de verwijzing naar de naald.
De naald moet niet letterlijk worden
genomen want met de naald uit de
Bijbeltekst wordt iets heel anders bedoeld.
Een naald was een zeer smalle opening in
de buitenmuur van een stad waar alleen
personen en kleinvee een doorgang konden
vinden. Dus beslist ontoegankelijk voor een
kameel.
Het is natuurlijk een uitdaging om het
originele Kerkzegel ooit nog eens te kunnen
achterhalen.
Arnold Knoppert, Archivaris Oude Kerk

Ouderling van dienst: Gerda Prins
Diaconale collecte: Stichting Red een Kind
Zondag 6 juni – 9.30 uur
Ds. Martine Wassenaar
Organist: Erna Brinkman
Ouderling van dienst: Carla Hanemaaijer
Diaconale collecte: Stichting Hulp
Hongarije/Oekraïne

De begrafenis zal woensdag 19 mei om
10.00 uur plaatsvinden en worden geleid
door ds. Martine Wassenaar.
In de volgende Vrije Ruimte volgt een In
Memoriam.

ADRESSEN
Predikant: Ds. Martine
Wassenaar, SandAmbachtstraat 140c, 2691
BN ’s-Gravenzande, tel.
06-49704995, e-mail:
domineeuniekerk@gmail.com
Scriba: Nico Vreugdenhil, tel. 0622616034.
Postadres scribaat: Langestraat 183, 2691
BE ‘s - Gravenzande.
Koster: John Prins, tel. 06-15023824, email: jengwprinot@kpnmail.nl.
Kerkomroep: Jaap van Helden, tel.0174624738. www.kerkomroep.nl.
Ledenadministratie: Greet Zwaanswijk-de
Jong, Abeelstraat 6, 2691 DH ’sGravenzande, tel. 0174 417658, e-mail:
famzwaanswijk@outlook.com
Autodienst: Ruud Alleblas, tel. 0174
416023 of Wim de Jong, tel. 0174 418620.
Bij geen gehoor kunt u op zondagmorgen
bellen naar het Uniecentrum, tel. 0174
417377.
Bank: NL33 RABO 0323 2094 75 t.n.v.
Vereniging Evangelische Unie
e-mail: uniekerk@pgsgravenzande.nl
Website: www.pgsgravenzande.nl
Twitter: https://twitter.com/SUniekerk/
status/1321808614030495744?s=20
Facebook: https://www.facebook.com/
Uniekerk/

Verhuisd
Via LRP is binnengekomen de verhuizing
van: Mevr. J.M. v.d. Marel, Maasdijk, naar
Zeestraat 110.

Opgenomen in ‘de Kreek’
Mevr. K. Zeelenberg-van Straalen, Noordlandseweg, is opgenomen in ‘de Kreek’.

ZIN IN OUDERDOM 26 MEI
Van oude mensen wordt vaak gezegd dat
ze niet mooi meer zijn. Ze zeggen het zelf.
Toch zit er in de ouderdom veel
schoonheid.
N.a.v. schilderijen van Sam Drukker,
Lucian Freud, Picasso e.d. kijken we naar
beelden van ouderdom en bespreken we
hoe we zelf tegen ons ouder wordend
lichaam aankijken.
Deze ochtend is van 10.30 – 12.00 uur en
wordt geleid door ds. Martine Wassenaar.

AVOND DIRK DE WACHTER 26 MEI
De avond met Dirk de Wachter is verzet
van 24 maart naar 26 mei. Het zal een
digitale uitzending worden met de
mogelijkheid om vragen te stellen via de
chat. De avond begint om 19.30u en
duurt tot 22.00u
De kunst van het ongelukkig zijn
Onze samenleving is er een geworden van
de hoogste pieken, van het steeds beter,
verder en hoger. Wat erger is: we staan er
bijna niet meer bij stil dat die pieken de
laagtes niet opvullen. Het onderscheid
tussen wat ons heel even gelukkig maakt
en wat het leven echt zin geeft is moeilijk.
AGENDA
Hoe kunnen we dat onderscheid weer
26 mei – 10.30 – ‘Zin in Ouderdom’
leren maken, als we niet kunnen rekenen
’s-Gravenzande
26 mei: avond met Dirk de Wachter
op “likes” of online populariteit. Wat kunnen
7 en 8 juni: kledinginzameling in het
we winnen uit een meer eerlijke omgang
Uniecentrum
met de ups en de downs van het leven? En
wat betekent dat eigenlijk precies, “gelukkig
BIJ DE DIENSTEN
zijn”?
Op Pinksterzondag 23 mei zal mevr. Dea
De Vlaamse hoogleraar Dirk de Wachter,
Schwagermann-de Hoog in het ambt
psychiater in Leuven, is bereid gevonden
worden bevestigd als diaken.
om zijn denkbeelden te komen delen. Hij
wil ons uitleggen wat hij bedoelt, als hij
Langestraat 181 Muzikale medewerking zal worden
verleend door Kees Blomaard, Rieneke
zegt dat onze westerse samenleving
v.d. Endt en Erna Brinkman.
‘voldoet aan alle negen criteria van
KERKDIENSTEN
Na
afloop
van
die
dienst
zal
er
met
borderline’, en nog veel meer.
Zondag 23 mei – Pinksteren - 9.30 uur
handhaving van de coronaregels voor allen Kaartjes zijn nog te bestellen tot en met
Ds. Martine Wassenaar, m.m.v. Rieneke
koffie zijn in het Uniecentrum.
19 mei 2021 via
v.d. Endt, Kees Blomaard en Erna
https://www.ticketkantoor.nl/shop/dewa
Brinkman.
UIT DE GEMEENTE
chter.
Beëdiging van diaken mevr. Dea
Jarigen
van
80
jaar
en
ouder
Heeft u al een kaartje dan is dat nog
Schwagermann-de Hoog.
23 mei: mevr. J.J. Koenen-Bakkenes, De
geldig en krijgt u de gegevens voor het
Organist: Cor v.d. Meer
Kreek, Leeuwerikln. 34, 2691 CK, 95 jaar. digitaal bijwonen van de bijeenkomst
Ouderling van dienst: Nico Vreugdenhil
1 juni: mevr. A.A. van Rijn-v.d. Werf,
enkele dagen van te voren toegestuurd.
Diaconale collecte: fam. Wierstra,
Veilingkade 10, 2691 AH, 85 jaar.
Deze avond wordt georganiseerd in
Mozambique
10
juni:
mevr.
H.H.J.
Gelderblom-Weijburg,
samenwerking met de Protestantse
Extra collecte: Stichting Vrienden van
Wagenmakerstraat 1, 2694 BW, 99 jaar.
gemeenten in ’s-Gravenzande, Monster en
Senna Zorg
Namens
de
Uniekerk
wensen
we
de
Naaldwijk.
Na de dienst is er gelegenheid mevr.
Schwagermann te feliciteren en een kopje jarigen een fijne dag toe!
KLEDINGINZAMELING VOORJAAR
koffie of thee te drinken.
Overleden
2021
Op donderdag 13 mei is overleden mw.
Zondag 30 mei – 9.30 uur
Na de zeer succesvolle najaarsinzameling
Liesbeth (E.) Sonneveld-van Otterlo,
Ds. D.C. Peters, Alphen a/d Rijn
van 2020 bedanken wij nogmaals alle
Seinpad, Hoek van Holland.
Organist: Cor v.d. Meer
personen voor de ingebrachte goederen.
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De voorjaarsinzameling wordt gehouden
op 5, 7 en 8 juni.
Zaterdag 5 juni zijn wij van 10.00 tot 12.00
achter de Oude Kerk in Naaldwijk
aanwezig. Op maandag 7 juni van 8.30 tot
17.00 en dinsdag 8 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 sorteert de spullen en verpakt dit
voor het transport naar de Oekraïne.
Speciale aandacht blijft ook uitgaan naar
kinderkleding tot maat 92, 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 tussen Lianne voor
Kenia en Ed voor Roemenië.
Als u de spullen komt brengen in het Unie
Centrum staat de koffie klaar. 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.

IN MEMORIAM
Op 7 mei is in de leeftijd van 82 jaar
overleden de heer Eliza Hendrik
Dijkshoorn, roepnaam Lies. Zes jaar
geleden werden hij en zijn vrouw Adrie lid
van onze gemeente aan Achter de Bergen.
Ze wilden graag ergens bijhoren alhoewel
ze geen kerkgangers waren. Lies was in
zijn werkzame leven internationaal
vrachtwagenchauffeur en daardoor veel
van huis. De opvoeding van de kinderen,
zoon Jaco en dochter Ans, kwam daardoor
grotendeels bij moeder Adrie te liggen. Ze
waren 54 jaar getrouwd toen zijn Adrie in
2018 overleed. Hij miste haar nog
dagelijks. Zijn gezondheid ging de laatste
jaren sterk achteruit en resulteerde in een
definitieve opname in De Kreek in ’sGravenzande. Het vertrouwde huis aan de
Willem v.d. Potstraat 4 moest daardoor
worden opgegeven. Voor hem brak een
moeilijke tijd aan.
Gelukkig was hij met de aandacht en de
zorg van de kinderen voor wie hij een
zorgzame vader was geweest en die op
hem konden rekenen als het nodig was. Nu
had hij ze nodig.
Lies was niet gehecht aan aardse
goederen, genoot van vakanties maar ook
van gewoon een biljartje spelen. Hij was
altijd geïnteresseerd in de ontwikkeling van
auto’s. Een rustige man, van weinig
woorden, hard voor zichzelf. Met heel veel
bewondering en respect voor zijn kracht en
doorzettingsvermogen, zetten de kinderen
op de kaart. Fysiek ging hij de laatste tijd
sterk achteruit, in tegenstelling tot zijn
geheugen dat hem tot op het laatst niet in
de steek liet. Hij vertrouwde erop met zijn
Adrie verenigd te worden.
Op vrijdag 14 mei werd in de aula van
crematorium Ockenburg in Den Haag
afscheid van hem genomen. Zijn
KERKDIENSTEN
muziekvoorkeuren klonken en met foto’s
In verband met de sluiting wegens Corona en herinneringen werd op zijn leven
zijn de kerkdiensten aangepast. Er is wel
teruggeblikt. Een vader en grootvader die
kerk in de Maasdijk. Kerkdiensten online trots was op zijn kinderen en kleinkinderen.
De kerkdiensten van VVP Maasdijk en van Dat de vele goede herinneringen
VVP Honselersdijk zijn via de volgende link gekoesterd mogen worden en dat het tot
te bekijken:
troost mag zijn dat hij zich geborgen wist bij
https://www.youtube.com/channel/UCxxH0 de Eeuwige.
oWtbfFVT4NXzqGLlzw
Ds. Dick Peters
Zondag, 30 mei, Honselersdijk,
Oecumenische Openluchtdienst gaat niet
PINKSTEREN
door.
Zondag, 6 juni, Honselersdijk, géén
dienst i.v.m. Corona
Zondag, 13 juni, Maasdijk, 10:00 uur,
Koffieochtend, m.m.v. Ineke, Johanna en
Truus
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

De kracht van de Geest
schept vrijheid van denken;
zij gaat over grenzen
van mensen heen,
voegt volken te samen
van allerlei namen;
er ontstaat dan een taal
die ieder verstaat.
De kracht van de Geest
Is universeel,
maakt de wereld van mensen
weer tot één geheel;
het is nog visioen,
het is nog niet waar;
de wereld is duister,
mensen haten elkaar.

6

VERJAARDAGEN
Op 2 juni, dhr. L. Koornneef, 78 jaar.
Van harte gefeliciteerd en een prettige dag
toegewenst.

Maasdijk

Maasdijk 40
KERKDIENSTEN
Zondag 23 mei – PINKSTEREN –
Maasdijk
10.00 uur Ds. D. Peters – online en fysiek
Zondag 30 mei – Honselersdijk
Geen dienst
Zondag 6 juni – Honselersdijk
Geen dienst
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.
VVP Maasdijk en Ver. Concordia, Maasdijk
40, 2676AE Maasdijk. Tel: 0174 512095
Bank: NL 85 RABO 0103 684 735
VERJAARDAGEN
30 mei dhr. J. Poleij, Secr. Verhoefweg
13M, 2671 HT Naaldwijk, 80 jaar.
Hartelijk Gefeliciteerd.
VAN DE VOORGANGER
Vrijwel iedereen heeft wel een of meerdere
objecten, voorwerpen, die iets voor hem of
haar betekenen. Het betreft vaak een
herinnering aan een geliefd persoon of
familielid of iets wat bijvoorbeeld generaties
in de familie is geweest. Het kan iets zijn
wat bij een bepaalde gelegenheid en met
een bepaalde intentie is gegeven. Het kan
iets zelfgemaakt zijn waardoor het nog
meer als van waarde wordt beschouwd.
Het gaat daarbij meestal niet om de
materiële maar meer om de emotionele
waarde. Er zijn overigens mensen die
fortuinen uitgeven om in het bezit te komen
van een voorwerp dat hun idool, hun ster
heeft toebehoord. Ooit werd op een veiling
een astronomisch bedrag neergeteld voor
een sigarenpeuk afkomstig van Winston
Churchill. Afgedragen kledingstukken van
nog levende of overleden beroemdheden
brengen op veilingen vaak meer dan een

veelvoud op van wat ze oorspronkelijk
hebben gekost. De bewonderaars
koesteren een voorwerp afkomstig van
hun idool soms als een relikwie.
Wat is een relikwie eigenlijk? Het groot
woordenboek der Nederlandse taal (Van
Dale) geeft de volgende omschrijving: 1
Overblijfsel van een gestorvene; naam
voor de vereerde overblijfselen van
heiligen, stukjes van hun gebeente of hun
gehele lichaam, of van zaken die met
Christus of de heiligen in aanraking zijn
geweest en waaraan vaak wonderdadige
kracht wordt toegekend. 2. Voorwerp dat
als afkomstig van een zeer bemind
persoon of vereerd persoon, voor de
bezitter zeer kostbaar is, door hem als
een heiligdom beschouwd wordt; in
ruimere zin overblijfsel uit vroegere tijd
waaraan waarde wordt toegekend.
Wij kennen natuurlijk ook relikwieën uit de
kerkgeschiedenis. De middeleeuwse
mens was gebiologeerd door relikwieën.
Van oorsprong bedoeld als een soort
ondersteuning voor het geloof werden ze
al spoedig zelfstandig aanbeden. Ze
werden verhandeld, gestolen en mee op
reis genomen. Men legde er een eed op
af en bouwde er kerken omheen. Een
tand van Petrus, bloed van Jezus, een
stukje been van Johannes de Doper of
Maria Magdalena, een vinger van de
apostel Thomas. Helena, de moeder van
keizer Constantijn, opende eens de jacht
op relikwieën. Toen ze in 326 het Heilige
Land bezocht groef ze naar haar eigen
zeggen het kruis van Christus op. Het
werd in splinters weggegeven en die
werden aanbeden. Vrijwel alle relikwieën
waren vals. Cynici hebben wel eens
gezegd, dat er voldoende relikwieën van
het echte kruis zijn om er een complete
Spaanse armada van te bouwen. Het
middeleeuwse waarheidsbegrip
verschilde echter nogal van het onze.
Relikwieën waren ‘echt’ omdat ze een rol
hadden in de verering, zelfs genezing
brachten en bovendien voorzagen in een
emotionele behoefte. Er ging zeker een
bepaalde kracht vanuit. De reformatie
beschouwde relikwieën als
afgodendienst. Heden ten dage kunnen
we in kerken relikwieën bewonderen in
bijvoorbeeld prachtige door kunstenaars
bewerkte kistjes gemaakt van goud en
zilver.

Vrije Ruimte iets zouden vertellen over
hun eigen ‘relikwieën’?
Dick Peters
GESPREKSKRING
Op 10 mei heb ik mijn laatste gesprekskring in Maasdijk geleid. Het ging over
waar wij ons al of niet, gedeeltelijk of
helemaal niet verantwoordelijk voor
voelen. Het gaf een aardige discussie en
het inzicht dat bij meerdere
verantwoordelijkheden deze onderling
kunnen ‘schuren’. De gesprekskring
wordt na de zomer door de nieuwe
voorganger pastor Maria Opgelder
voortgezet vooralsnog ook op de laatste
maandagavond van de maand. De
deelnemers hebben mij verrast met een
boekenbon die bij mij altijd snel wordt
verzilverd. Het was inspirerend om met
een vaste groep over van alles op het
gebied van geloof en samenleving met
elkaar van gedachten te wisselen.
Dick Peters

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 8 van
10 juni dient uiterlijk 5 juni
ingeleverd te worden.
Nr. 9 verschijnt 1 juli.

Ik bezit geen relikwieën in enge zin zoals
Van Dale het omschrijft. Maar wel
voorwerpen die voor mij van waarde zijn
omdat er een verhaal aan verbonden is.
Voor degenen die dat verhaal niet kennen
betekent zo’n voorwerp niks. Het kan een
dilemma geven als de noodzaak van
opruimen zich weer eens voordoet. Ik zou
bijvoorbeeld nooit een aan mij
geschonken boek met een persoonlijke
opdracht erin geschreven wegdoen. Die
meerwaarde van dat boek geldt alleen
voor mij omdat ze bijvoorbeeld
herinneringen oproept aan de auteur of
de schenker. Herinneringen die het
soms waard zijn om gedeeld te worden.
Zou het niet aardig zijn als de lezers van
7

CV-installaties
Service & Onderhoud
Airconditioning
Elektra

Loodgieter
Rioleringswerken
Ontstoppen met hoge druk
Dak / Zinkwerk

Nobelstraat 18, 2693 BC, ’s-Gravenzande
Tel: 0174-446000
E-mail: info@gstvanpaassen.nl / www.gstvanpaassen.nl
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