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PROGRAMMA 2020

Middenin elk dorp of stad stond vroeger een kerkgebouw. Vele 
eeuwen ontmoetten de burgers elkaar daar. Ook als er geen dienst 
werd gehouden. Burgers, handelaren, zelfs dieren, liepen er in en 
uit. Sommige kerken hadden zelfs een hondenmepper in dienst. Die 
joeg de honden uit de kerk en ruimde de boel wat op voorafgaand 
aan een kerkdienst. Aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk staat 
zo’n eeuwenoude kerk. Die heeft vast indertijd ook die functie in de 
gemeenschap gehad. Zeker in spannende tijden wisten de burgers 
elkaar daar te vinden. Zo’n tijd beleven we met de corona-pandemie 
weer. In de week van Westland Ontmoet zullen daarom in die oude kerk 
allerlei ontmoetingen worden georganiseerd. Aan regels gebonden, 
dat kan niet anders. Voor enkele activiteiten zal men zich vooraf in 
moeten schrijven. 

CORONA

Voor enkele WOOK-activiteiten moet men zich vooraf 
aanmelden. Als dat zo is, staat dat bij de activiteit aangegeven. 
In alle andere gevallen hoeft u uw komst niet aan te kondigen.

Bij binnenkomst stellen wij u enkele vragen. Of u last heeft van 
(milde) verkoudheid, niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, 
of een verhoging boven de 38 graden? En of u  zelf met Corona 
besmet bent of iemand bij u in huis. Als u  al die vragen  met 
‘nee’ beantwoordt, bent u welkom. Anders helaas niet. 

Ook vragen wij alle bezoekers naar hun naam en telefoonnummer. 
Die gegevens worden na drie weken vernietigd.

Het spreekt voor zich dat we de anderhalve meter afstand in acht 
nemen. Het aantal (volwassen) bezoekers beperken we tot 40.

DINSD

WOEN

WOENSDAG 30 SEPTEMBER DINSDAG 29 SEPTEMBER 

9.30 - 10.00
 

10.30 - 12.00

12.30 - 13.30

14.00 - 16.00

19.00 - 20.30

12.30 - 13.30

13.30 - 17.00

19.00 - 20.30

BEWEGEN VOOR KINDEREN | In of rond de kerk een 
half uurtje bewegen onder begeleiding voor kinderen. 
Vooraf aanmelden is verplicht en kan via jvanrossem@
vluchtelingenwerk.nl of 06-42258723.

DE  KRANT | Samen de kranten van vandaag 
doornemen, met een kopje koffie erbij, onder leiding 
van Carel van der Meij.

MIDDAGPAUZEDIENST | Een korte kerkdienst, 
middenin de week, voorganger: Eibert Kok, aan het 
orgel: Gerard Bal.

KINDERVOORLEESMIDDAG | Voorgelezen worden… wie 
wil dat niet! Voor kinderen van vijf tot twaalf jaar.

INLOOP  |  Verkoop van artikelen Wereldwinkel en 
WerkPalet-producten, boekenstand, koffie, thee, 
kletspot, spelletjes, leeshoekje.

KUNSTEXPOSITIE |  Kunst langs de wanden van het 
schip van de kerk.

LABYRINT | In het koor van de kerk is een labyrint 
uitgezet. Een kruisingsvrij, slingerend pad naar een 
centrum en weer naar buiten. Dat pad lopen is een 
bijzondere ervaring. Vooraf aanmelden is verplicht en kan 
via jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl of 06-42258723.

MEDITATIEGROEP | In een eeuwenoude omgeving 
tot jezelf komen ineen begeleide meditatie. Vooraf 
aanmelden is verplicht en kan via famstaalduine@xs4all.nl of 
0174-620340.

PREEK VAN DE LEEK | Aan het woord: burgemeester 
van Westland: Bouke Arends. Thema: ‘Ontmoeting’. 

OPENING | Door Wethouder Piet Vreugdenhil en leden 
van Kunst en Genoegen. 

INLOOP | Verkoop van artikelen Wereldwinkel en 
WerkPalet-producten, boekenstand, koffie, thee, 
kletspot, spelletjes, leeshoekje. 

KUNSTEXPOSITIE | Kunst langs de wanden van het 
schip van de kerk. 

LABYRINT | In het koor van de kerk is een labyrint 
uitgezet. Een kruisingsvrij, slingerend pad naar een 
centrum en weer naar buiten. Dat pad lopen is een 
bijzondere ervaring. Vooraf aanmelden is verplicht en kan 
via jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl of 06-42258723.

MEDITATIEGROEP | In een eeuwenoude omgeving 
tot jezelf komen in een begeleide meditatie. Vooraf 
aanmelden is verplicht en kan via famstaalduine@xs4all.nl of 
0174 - 620340.



DOND

DONDERDAG 1 OKTOBER 

9.30 - 10.00

10.30 - 12.30

12.30 - 13.30

14.00 -16.00

19.00 - 20.30

BEWEGEN VOOR IEDEREEN | In of rond de kerk een 
half uurtje bewegen onder begeleiding voor jong en 
oud. Vooraf aanmelden is verplicht en kan via jvanrossem@
vluchtelingenwerk.nl of 06-42258723.

SCHILDERCURSUS | Met acryl wel eens geschilderd op 
canvasdoek? Kom het eens uitproberen samen met 
Ada Troost, kosten: € 12,50. Vooraf aanmelden is verplicht 
en kan via adatroost@kabelfoon.net of 0174-620215.

MIDDAGPAUZEMUZIEK | M.m.v. het Westlands Gitaarduo.

INLOOP | Verkoop van artikelen Wereldwinkel en 
WerkPalet-producten, boekenstand, koffie, thee, 
kletspot, spelletjes, leeshoekje. 

KUNSTEXPOSITIE | Kunst langs de wanden van het 
schip van de kerk.

LABYRINT | In het koor van de kerk is een labyrint 
uitgezet. Een kruisingsvrij, slingerend pad naar een 
centrum en weer naar buiten. Dat pad lopen is een 
bijzondere ervaring. Vooraf aanmelden is verplicht en kan 
via jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl of 06-42258723.

BLOEMSCHIKKEN | Een korte cursus bloem-schikken 
o.l.v. Marja Grootenboer, kosten: 15,-. Vooraf aanmelden 
is verplicht en kan via info@natuuratelierwestland.nl of  
06-42321321.

LABYRINT | In het koor van de kerk is een labyrint 
uitgezet. Een kruisingsvrij, slingerend pad naar een 
centrum en weer naar buiten. Dat pad lopen is een 
bijzondere ervaring.  Vooraf aanmelden is verplicht en kan 
via jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl of 06-42258723.

VRIJDAG 2 OKTOBER 

9.30 - 10.00

10.30 - 12.30

12.30 – 16.00

19.30 - 20.30

BEWEGEN VOOR DE WAT OUDEREN | In of rond de 
kerk een half uurtje bewegen onder begeleiding voor 
de wat ouderen. Vooraf aanmelden is verplicht en kan via 
jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl of 06-42258723.

VERHALEN UIT HET WESTLAND VAN TOEN | Met 
medewerking van Ton Immerzeel (Westlands 
Museum), met liedjes van vroeger door Marijke Bol 
(zang) en Max Többen (gitaar). Vooraf aanmelden is 
verplicht en kan via jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl of 
06-42258723.

PIANOBESPELING | Door Amir Sefidroo.

INLOOP  | Verkoop van artikelen Wereldwinkel en 
WerkPalet-producten, boekenstand, koffie, thee, 
kletspot, spelletjes, leeshoekje.

KUNSTEXPOSITIE | Kunst langs de wanden van het 
schip van de kerk. 

KOFFIECEREMONIE | Ooit gezien (en geroken) hoe 
men in Ethiopië koffie zet? Kom maar eens kijken hoe 
Haimanot dat doet.

LABYRINT | In het koor van de kerk is een labyrint 
uitgezet. Een kruisingsvrij, slingerend pad naar een 
centrum en weer naar buiten. Dat pad lopen is een 
bijzondere ervaring. Vooraf aanmelden is verplicht en kan 
via jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl of 06-42258723.

CONCERT | Uitgevoerd door docenten van 
Muziekmeesters Westland.

ZATER

ZATERDAG 3 OKTOBER 

9.30 – 10.00

10.30 - 12.00

12.30 - 14.30

14.00-16.00

BEWEGEN YOGA  | Yoga-oefeningen voor beginners. 
Vooraf aanmelden is verplicht en kan via jvanrossem@
vluchtelingenwerk.nl of 06-42258723.

RONDLEIDING DOOR DE OUDE KERK & BEZICHTIGING 
EN UITLEG ORGEL(S) | Rondleiding: Arnold Knoppert en 
uitleg orgel(s): Gerard Bal. Vooraf aanmelden is verplicht 
en kan via jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl of 06-42258723.

INLOOP | Verkoop van artikelen Wereldwinkel en 
WerkPalet-producten, boekenstand, koffie, thee, 
kletspot, spelletjes, leeshoekje.

KUNSTEXPOSITIE | Kunst langs de wanden van het 
schip van de kerk. 

LABYRINT | In het koor van de kerk is een labyrint 
uitgezet. Een kruisingsvrij, slingerend pad naar een 
centrum en weer naar buiten. Dat pad lopen is een 
bijzondere ervaring. Vooraf aanmelden is verplicht en kan 
via jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl of 06-42258723.

INLOOPCONCERT | Door leerlingen van 
Muziekmeesters Westland.

KUNSTEXPOSITIE | Kunst langs de wanden van het 
schip van de kerk. 

LABYRINT | In het koor van de kerk is een labyrint 
uitgezet. Een kruisingsvrij, slingerend pad naar een 
centrum en weer naar buiten. Dat pad lopen is een 
bijzondere ervaring. Vooraf aanmelden is verplicht en kan 
via jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl of 06-42258723.


