
 
 
 
 
 
 

Ontmoeten 
Activiteiten in onze kerken 2017 2018 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma Commissie 
Leren & Ontmoeten 
 
Hervormde Gemeente ‘De Rank’, Katwijk 
Gereformeerde Kerk ‘De Goede Herder, Valkenburg 
Gereformeerde Kerk ‘Open Hof’, Katwijk 



 

Bijbellezen in de ochtend  
Woensdag 27 september 2017, om 10.00 uur tot 11.30 uur en daarna 
maandelijks, op de laatste woensdag van de maand, in de Open Hof. Samen 
lezen en genieten van woorden en teksten. Onder leiding van Ds. Karel 
Koekkoek. 
 

Het Nieuwe Liedboek 

Dinsdag 7 november 2017 om 20.00 uur in de Open Hof. 
Een avond waarin we weer een aantal onbekende liederen uit het nieuwe 
liedboek met elkaar willen oefenen. We zullen ook een gelegenheidskoor 
vormen, dat van tevoren een avond oefent ter ondersteuning van de 
zangavond. Muzikale leiding door Paul van Hoek en Cees van Delft. 

 
Leerhuis ‘Monotheïsme en Geweld’ 
Donderdag 9 november 2017 om 20.00 uur in het Trefpunt, achter de 
Gereformeerde Kerk ‘de Goede Herder’.  
Een avond met Sam Janse, emeritus-predikant en bijbelwetenschapper. 
Maakt het geloof in een God zoals in het jodendom, het christendom en de 
islam ons meer vatbaar voor geweld dan bij andere religies? 
 

Tentoonstelling ‘Luther’ in het Catharijneconvent Utrecht 

Zondagmiddag 14 januari 2018. 
We vertrekken rond 12.00 uur vanaf Leiden CS en reizen per trein naar Utrecht. 
We bezoeken daar de tentoonstelling over het leven en werk van Maarten Luther 
en sluiten ons bezoek af in het museumrestaurant. Informatie en aanmelden bij 
Liesbeth Oort, haeoort@xs4all.nl.  
 

Leerhuis ‘Geloofsmogelijkheden binnen de sociale media’. 
Donderdag 25 januari 2018 om 20.00 uur in het Trefpunt, achter de 
Gereformeerde Kerk ‘de Goede Herder’. 
Een avond met ds. Fred Omvlee, vlootpredikant en internetpastor in de PKN. 
Welke gevolgen en kansen bieden sociale media ons voor nieuwe vormen van 
kerk zijn? 
 

Scratchdag 2018  
Zaterdag 10 februari 2018.  
Ook dit jaar weer een scratchdag waarop we liederen oefenen en deze 's 
middags uitvoeren. Daarnaast een gezellige dag waarop leden van 
verschillende kerkgemeenschappen uit Katwijk en omgeving elkaar 
ontmoeten. Muzikale leiding: Anneke Blanken en Niek van der Meij.  
Aanmelden bij Niek van der Perk, telefoon 071–4022649 of 
nivdperk@hetnet.nl. Dit geldt alleen voor de zangoefening en niet voor de 
uitvoering. Locatie wordt nog bekend gemaakt. 
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Samenkomsten in de Veertigdagentijd 2018  
Woensdagen vanaf 14 februari 2018, in de Gereformeerde Kerk ‘de Goede 
Herder’.  
Op 14 februari is het Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd. We 
vieren dat met een maaltijd(soep) in het Trefpunt (achter de kerk), omkleed 
met samenzang en gebed. Vanaf 18 uur is het Trefpunt open; de maaltijd 
duurt van ongeveer 18.30 tot 20 uur. 
Op woensdagavonden 21 februari, 28 februari, 7 maart en 21 maart is er in de 
kerk een vesper van een klein half uur met start om 19.30 uur.  
Voorgangers in de vespers zijn: ds. Karel Koekkoek, ds. Liesbeth Oort, Cor 
van Vliet en ds. Marjan Zebregs.  
Na de afsluitende vesper van 21 maart zal ds. Karel Koekkoek een avond 
leiden over ‘Miskotte en de openbaring van de Naam’.  

 
Leerhuis ‘Christenzijn in China’ 
Donderdag 22 februari 2018 om 20.00 uur in het Trefpunt, achter de 
Gereformeerde Kerk ‘de Goede Herder’. 
Een avond met ds. Tim Moll, predikant in de Protestantse Gemeente te 
Sassenheim. Hoe kun je als kleine minderheid je geloof beleven en wat 
betekent godsdienstvrijheid voor ons? 
 

Emmauswandeling 
Donderdagavond 19 april 2018, om 19.30 uur bij het Strandhuys,in Katwijk 
aan de Zuid-Boulevard. 
We verzamelen onderaan de stenen trap en wandelen in tweetallen langs de 
vloedlijn en sluiten af met een drankje in de strandtent. Een gesprek met 
iemand die we niet (zo goed) kennen, kan leiden tot een verrassende 
ontmoeting.  
 

Slotavond met Ferdinand Borger 
Donderdag 25 mei 2018 om 20.00 uur in de Open Hof. 
Ferdinand Borger is acteur en predikant. Hij heeft een solo-optreden waarin de 
Protestante Kerk, met haar mores, op een speelse manier centraal zal staan. 
Afsluitend is er een drankje. 

 
 
 

 


