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VOORWOORD  

Met plezier bieden we u het programma van het seizoen 2017-2018 aan van de 

Taakgroep Ontmoeting en Verdieping (TOV). Bij het samenstellen van de activiteiten 

voor dit seizoen zijn we uitgegaan van activiteiten die in onze gemeente ingeburgerd 

zijn, aangevuld met enkele nieuwe activiteiten met een wat kortere looptijd, vaak 

slechts eenmalig. We hebben geprobeerd een evenwicht te vinden tussen activiteiten 

waar de ontmoeting voorop staat en activiteiten waar de verdieping voorop staat. 

Natuurlijk zit er geen starre scheidslijn tussen deze twee soorten activiteiten. Tevens 

zijn twee activiteiten m.b.t. het Lutherjaar verwerkt. En verder hebben we ernaar 

gestreefd in het programma ruimte te laten voor ad hoc initiatieven die aansluiten op 

de actualiteit. 

Als inleiders/sprekers/organisatoren zult u gemeenteleden, de wijkpredikanten, en 

ook onze predikant-in-opleiding, Marie Hansen, tegenkomen. Verder zijn twee 

avonden van De Voorhof in Kesteren opgenomen evenals een bezoek aan het 

Catharijneconvent in Utrecht. 

Om het voor de sprekers/inleiders/organisatoren van de activiteiten werkbaar te 

maken, willen wij diegenen die deel nemen aan een activiteit verzoeken zich uiterlijk 

2 weken voor aanvang van een activiteit aan te melden via het vermelde e-mailadres 

of telefoonnummer. U zult door het jaar heen via de zondagsbrief en ‘Onderweg’ 

herinnerd worden aan de op komst zijnde activiteiten, maar u kunt zich natuurlijk ook 

al bij aanvang van het seizoen aanmelden. U kunt ook gerust een vriend of vriendin 

meenemen. 

Mocht u zelf nog ideeën hebben voor activiteiten voor het volgend seizoen, dan 

houden wij ons van harte aanbevolen. 

Wij hopen dat velen plezier en zin zullen beleven aan de aangeboden momenten van 

ontmoeting en verdieping, en wensen u een inspirerend seizoen toe. We begroeten u 

graag. 

Met een hartelijke groet 
  
Taakgroep Ontmoeting & Verdieping, 
 
ds. Ton van Vliet 
Jolande Oldenkamp  tel.: 0317-740433 
Ellen Wolf 
 
 
Voor verdere informatie, vragen en opmerkingen: 
e-mail: tov@pknrhenen.nl 

 



LAPIDEKRING 
 
De leden van de Lapidekring hebben voor het komend seizoen gekozen voor een 
prikkelend boek van een Noord-Ierse schrijver, filosoof en theoloog Peter Rollins: 
Verslaafd aan God. De auteur constateert dat veel mensen verslaafd zijn aan een 
God die gelukkig maakt en die de leegte in hun ziel opvult. Kerken propageren vaak 
dit godsbeeld en verkopen God als ‘geluksproduct’. Rollins betoogt daarentegen dat 
aanvaarding van leegte en niet-weten een kern is van christen-zijn. Juist daar is God 
te benaderen. Het mysterie van Gods werkelijkheid kan worden ontmoet door een 
diepe en toegewijde liefde voor de wereld zelf. Wie nieuw wil instappen: van harte 
welkom in deze lees- en gesprekskring! 
 
Datum maandelijks, eerste keer: maandag 18 
 september 2017 
Tijd 15.00 – 17.00 uur 
Plaats Ontmoetingskerk 
Leiding ds. Ton van Vliet 
Boek Peter Rollins – Verslaafd aan God 
 (Skandalon 2017) 
   

 
DE PASSIE VAN RIENTS NIKS, ONDERZOEK NAAR GENEN EN DNA 
 
Rients Niks zal vertellen over zijn fascinatie voor de genetica: genen en DNA. Hij 
doet in Wageningen onderzoek naar de erfelijke basis van weerstand van planten 
tegen ziekten, en zal daarover proberen zo begrijpelijk mogelijk iets te vertellen. 
Waarom en hoe onderzoek je een dergelijke genetische eigenschap, en wat kun je 
met de resultaten? 
 
Datum: dinsdag 26 september 2017 
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur 
Plaats: Ontmoetingskerk, zaal 1  
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl                                  
 
 
GESPREKSAVOND  ‘GEHEIMTAAL’ 
 
Wie wel eens deel heeft uitgemaakt van een club of een hechte groep vrienden, 
weet: zo’n groep ontwikkelt vaak een eigen taaltje, met woorden en uitdrukkingen die 
voor een buitenstaander maar moeilijk te begrijpen zijn. Hebben wij zo’n ‘geheimtaal’ 
ook in de kerk? En hoe zit het eigenlijk met de geheimtaal van de Bijbel?  
We gaan deze avond met een paar (creatieve) 
werkvormen samen op zoek naar onze eigen 
(geheim)taal.  
 
Datum:  woensdag 4 oktober 2017 
Tijd:   19.30 – 21.30 uur 
Plaats:  Ontmoetingskerk, zaal 4 
Leiding:  Marie Hansen-Couturier 
Aanmelden:  m.c.hansen@pthu.nl   
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DE PASSIE VAN ROELOF DE JONG, WEIDEVOGELS IN HET BINNENVELD 
 
Een mooie film over Het Binnenveld, de weidevogels en de bescherming daarvan. 
Prachtige muziek van Ons genoegen 
ondersteunt de beelden. De film duurt 45 
minuten. Roelof geeft na afloop nog graag 
extra informatie naar aanleiding van uw 
vragen.  
 
Datum: maandag 9 oktober 2017 
Tijd : 20.15 uur – 21.30  
Plaats: Ontmoetingskerk, zaal  1 
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl” 
 
 
GESPREKSOCHTEND: WORSTELEN MET JAKOB  
 
Het verhaal van Jakob die worstelt bij de rivier de Jabbok 
(Genesis 32), spreekt tot de verbeelding. We lezen dit 
verhaal samen en bekijken werken van verschillende 
kunstenaars die dit verhaal uitgebeeld hebben. En hoe zit 
het eigenlijk met onszelf: tegen welke grenzen lopen wij 
aan, waar worstelen wij mee? En kunnen we daarin iets 
met het verhaal van Jakob?  
 
Datum: maandag 16 oktober 2017 
Tijd:   10.00 – 12.00 uur 
Plaats:  Ontmoetingskerk, zaal 4 
Leiding:  Marie Hansen-Couturier 
Aanmelden:  m.c.hansen@pthu.nl  
 

 
BEZOEK LUTHERTENTOONSTELLING IN HET CATHARIJNECONVENT 
 
Wie gaat er mee naar  Utrecht, naar het Catharijneconvent ? Daar start in september 
een mooie Luthertentoonstelling.  Het is tevens een mooie introductie op de lezing 
van prof. Heleen Zorgdrager over Luther op 1 november in De Voorhof te Kesteren. 
We gaan per trein en bekijken de tentoonstelling 
individueel. Wel  zullen we de middag gezamenlijk 
afsluiten met een kopje koffie in het café. Vergeet niet uw 
museumjaarkaart mee te nemen, voor zover in uw bezit. 
 
Datum: zondag 29 oktober 2017 
Tijd: 12.45 uur  
Vertrekplaats: NS station Rhenen 
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl 
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DE DANKBARE LUTHER, THEOLOGIE AAN DE EETTAFEL 
 
Op Dankdag, woensdag 1 november, de dag na 500 jaar Reformatie, houdt prof. 
Heleen Zorgdrager een lezing over kerkhervormer Maarten Luther. Hoe verging het 
Luther als voormalige monnik, toen hij met Catharina van Bora trouwde, een gezin 
stichtte en in het voormalige klooster van Wittenberg ging wonen? En wat kwam daar 
zoal aan lekkere en zinvolle dingen op tafel als er uitgebreid werd gegeten en 
gediscussieerd.  
Heleen Zorgdrager studeerde onder andere in Wittenberg en is nu 
hoogleraar Systematische Theologie in Amsterdam. Deze avond is 
samen georganiseerd door de werkgroep Vorming & Toerusting in 
de Neder-Betuwe en de Raad van Kerken Rhenen-Kesteren. De 
toegang is vrij. Mensen van alle gezindten, van binnen en buiten 
de kerk, zijn van harte welkom 
 
Datum: woensdag 1 november 2017 
Tijd: 20.15 uur 
Plaats: De Voorhof te Kesteren 
 
 
BIDDEN MET LEVENSPARELS  –  EEN WORKSHOP 
 
Stel: je spoelt aan op een onbewoond eiland, en je hebt niets bij je. Hoe kun je je dan 
concentreren in gebed? Bisschop  Martin Lönnebo overkwam het en hij bedacht een 
armband met 18 kralen. Iedere kraal/parel heeft een betekenis, en verbindt zo met 
God, Jezus, de ander en jezelf. 
Deze zomer gaven we die armband weg, aan de kinderen van het koor uit 
Bukomansimbi, en de jongeren die naar de Filippijnen  gingen. 
Na afloop kwam de vraag: Is de armband te koop? Hoe kan ik hem zelf maken? 
Waar kan ik dat leren? Daarom: een workshop levensparels maken. 
Eerst is er uitleg over de achtergrond en betekenis. Vervolgens ga ja aan de slag, je 
mag er zoveel maken als je wilt. We sluiten af met een gebedsviering waarin je de 
armband voor het eerst in gebruik neemt, en de betekenis meer kleur en diepte krijgt. 
Daarin is ruimte voor muziek, verstilling en zang. 
 

Datum: woensdag 8 november  2017 
Tijd:  19.30 uur 
Plaats: Ontmoetingskerk, zaal 1 
Leiding: ds. Inge de Jong-Baerends, Marianne Louters en Reinolda de Bruin 
Kosten:   materiaalkosten (voor het materiaal wordt gezorgd) 

Aanmelden: vóór 26 oktober bij Reinolda de Bruin, reinoldadebruin@solcon.nl  
of telefoon 0317 – 615547 
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ADVENTSKRANSEN MAKEN 
 
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om 
een adventskrans te maken onder leiding 
van Janke Brussen, een van onze liturgische 
bloemschikkers. 
Een adventskrans is een middel om toe te 
leven naar het Kerstfeest. Een adventskrans 
in huis kan uitnodigen om te vertellen van 
onze verwachting van het licht aan onze 
kinderen, kleinkinderen en gasten. Samen 
een krans maken is een gezellige bezigheid, 
samen bezig zijn werkt verbindend.  
Er wordt een kleine bijdrage in de kosten 
gevraagd, hierover wordt u bij aanmelding 
geïnformeerd. 
 
Datum: donderdag 23 november 2017 
Tijd: ’s middags van 14.00 uur - 16.00 uur 
 ’s avonds van 19.30 uur - 21.30 uur 
Plaats: Ontmoetingskerk, zaal 1 
Aanmelden:  Janke Brussen,  janke.brussen@gmail.com  
 of tel. 0317 - 615449                                                                                          
 
 
TOP2000VIERING 
 
Op NPO Radio2 klinkt aan het einde van 
het jaar weer de TOP 2000 met de grootste 
hits aller tijden. Welke nummers vind jij het 
mooist, het meest inspirerend? We 
organiseren een TOP2000 kerkdienst, 
waarin mogelijk ook jouw favoriet te horen 
is. 
Veel popliederen kennen immers ook de 
thema’s van liefde, vrede, geloof en twijfel, 
verlangen naar een goede wereld. Later 
hoor je nog hoe je je stem uit kunt brengen. 
Vorig jaar vond er in ruim 100 gemeenten 
zo’n dienst plaats (bij ons voor de eerste 
keer, wegens succes in 2017 dus weer!) en 
het aantal groeit nog steeds. Wie mee wil 
doen met de organisatie en/of muzikaal wil meewerken: meld je snel aan! 
 
Datum: zondag 17 december 2017 
Tijd:  16.00 uur 
Plaats: Ontmoetingskerk 
Aanmelden:  Reinolda de Bruin, reinoldadebruin@solcon.nl 
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AVOND DIACONIE 
 
Alle leden van de Protestantse Gemeente Rhenen worden uitgenodigd om met de 
diakenen en met de leden van de commissie Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking te spreken 
over de zaken waarmee de diaconie en de 
commissie ZWO zich bezig houdt. Waar 
gaan de gelden heen en wat houdt het Fair 
Climate Fund in? 
 
Datum: donderdag 18 januari 2018 
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur 
Plaats: Ontmoetingskerk, zaal 1 
 
 
ZICHT OP JE LEVENSWEG 
 
Wij hollen vaak maar door, van kerk naar werk naar gezin en soms ontspanning.  
In deze avonden nemen we tijd om even stil te staan, terug en vooruit te kijken. Hoe 
ziet mijn levensweg eruit? Waar wil ik naar toe? Waar vind ik God op mijn weg? 
Veel mensen zijn in hun eentje met deze vragen bezig. Maar de wijsheid van eeuwen 
leert dat je verder komt als je daar met elkaar over praat. Je kunt elkaar tot gids zijn.  
We maken kennis met diverse werkvormen die ons op een speelse manier op een 
nieuwe manier naar je leven leren kijken, en we laten ons daarbij leiden door de 
bijbel, verstilling en mystieke teksten. 
 
Datum: dinsdag  23 januari,  20 
februari,  13 maart 2018 
Tijd: 19.30 uur   
Plaats: Ontmoetingskerk, zaal 4 
Leiding:  ds. Inge de Jong,  
 geestelijk begeleider  
Groepsgrootte: max. 12 personen 
 
 
MOOI NIET ALLEEN –  
HET COMPLEXE EN COMPLETE LEVEN VAN EEN SINGLE  
 
In het boekje Mooi niet alleen schrijft Rebecca Onderstal 
(predikant) heel openhartig vanuit haar eigen ervaringen 
over de moeilijke en positieve kanten van het leven zonder 
partner en over haar zoektocht  naar een manier om het 
leven te  omarmen zoals het zich aandient. Rebecca 
Onderstal geeft op een kwetsbare manier een inkijkje in 
haar leven en verbindt dat telkens met een bijbelverhaal. Zo 
laat ze zien dat het grote Verhaal tot leven kan komen in je 
levensverhaal. In een drietal bijeenkomsten willen wij n.a.v. 
een aantal thema’s uit het boekje met elkaar in gesprek 
gaan. 
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Datum: donderdag 11 en 25 januari, 8 februari  
Tijd: 15.00 uur 
Plaats: Ontmoetingskerk, zaaal 4 
Leiding:  Herma Bons (tel. 0317 – 613390) 
 en Riekie Wesselink (tel. 0317 – 613087) 
Voor wie:  Allen die leven zonder vaste partner  
 
 
STAMPPOTTENBUFFET 
 
Om niet van een goede traditie af te wijken, is er ook dit jaar weer een 
stamppotbuffet. U wordt van harte uitgenodigd uw favoriete stamppot te koken en 
mee te nemen. Met al die lekkere stamppotten maken we een fantastisch lopend 
buffet. Voor worst wordt gezorgd, die hoeft u niet 
mee te nemen. Liggen uw kookkwaliteiten meer bij 
het bereiden van toetjes, ook dan van harte 
uitgenodigd om dat mee te nemen. Zo kunnen we 
na het nuttigen van de stamppotten een 
toetjesbuffet maken. Ook als  u niet in de 
gelegenheid bent om te koken,  bent u uiteraard wel 
van harte welkom om mee te eten. 
 
Datum: vrijdag 2 februari 2018 
Tijd: 18.00 uur 
Plaats:  Ontmoetingskerk 
Aanmelden:  tov@pknrhenen.nl  
 
 
VOLTOOID LEVEN 
 
Actueel is de vraag in de politiek of er een wettelijke regeling moet komen voor 
mensen die willen sterven, omdat zij hun leven als voltooid beschouwen. De 
bedoeling is niet zozeer om met elkaar in discussie te gaan. We houden een 
kringgesprek waarin we benieuwd zijn naar elkaars mening, gedachten en 
gevoelens. We verkennen de impact: hoe kijken we vanuit ons geloof aan tegen 
deze ontwikkelingen in de samenleving? Ligt hier ook 
een verantwoordelijkheid voor de kerk? We zien uit naar 
een boeiend gesprek, niet alleen actueel voor ouderen, 
maar ook voor jongeren, een gesprek dat ons allemaal 
aangaat! 
 
Datum:  dinsdag 13 februari 2018 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 
Plaats:  Ontmoetingskerk, zaal 1 
Aanmelden:  tov@pknrhenen.nl 
Leiding: Merijn Bosman (huisarts), Ton van Vliet 
 (predikant) 
  
 

http://www.elsvanwijngaarden.com/nl/home-2/
mailto:tov@pknrhenen.nl


 
 
 
GENESIS IN WOORD EN BEELD  
  
Hugo Groeneveld verdiept zich al een aantal jaren in het bijbelboek Genesis. Een 
weerslag van deze studie kunt u lezen in zijn boek dat waarschijnlijk dit jaar zal 
verschijnen. Maandag 12 maart licht hij voor ons een tipje van de sluier op over zijn 
bevindingen in de studie naar Genesis. Er is erg veel moois en bijzonders te vertellen 
en te presenteren over het eerste bijbelboek. Een greep uit de onderwerpen: de 
schepping, zondeval, godenzonen, de vloed, de toren van Babel, het leven van 
Abra(ha)m, Gods verbond met Abram, 
Abrahams offer en zeker het Jozef-epos.  
De stof is schatrijk aan verhalen en 
interessante achtergronden. Van veel 
onderwerpen zijn kunstwerken gemaakt, 
er zal dus veel te zien zijn.  
 
Datum: maandag 12 maart 2018 
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur 
Plaats: Ontmoetingskerk, zaal 1 
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl  
                                                                                              

 
 

 
BIJBELSE (IGNATIAANSE) MEDITATIE 
 
In deze vorm van meditatie wordt een beroep gedaan op je verbeeldingskracht  om 
een Bijbelverhaal tot je te laten spreken. 
Centraal staat wat de gekozen tekst bij jou 
oproept, wat God jou te zeggen heeft. Dat kan 
voor iedereen heel verschillend zijn. 
In een drietal bijeenkomsten willen we op deze 
manier samen mediteren. Ervaring met 
mediteren is niet nodig. 
 
Datum:  donderdag 22 maart, 5 en 19  
 april  2018 
Tijd:  20.15 – 21.45 
Plaats: Ontmoetingskerk, zaal 4 
Aanmelden:  Riekie Wesselink – van Mourik, 
 tel. 0317 – 613087 
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OPNIEUW POËZIE EN ZANG MET SYTZE DE VRIES 
 
Dichter en theoloog Sytze de Vries komt opnieuw naar 
de Betuwe om zijn uit het Engels vertaalde liederen 
toe te lichten en samen te zingen. Patrick van der Vegt 
begeleidt de liederen op piano. Nadat in 2016 met 
name Engelse en Schotse toppers aan bod kwamen, 
staat dit programma in het teken van ‘De kracht van 
het gezang’. Sytze de Vries heeft zich lange tijd 
intensief beziggehouden met de vertaling of bewerking 
van een groot aantal van Engelse hymnen en die 
toegankelijk gemaakt voor onze moedertaal. Onder de 
titel ‘Het liefste lied van overzee’ verschenen er 125 
liederen in twee bundels. Keer op keer gaat het om 
pakkende teksten op fraaie melodieën. 
 
Datum: donderdag 12 april 2018 
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats:  De Voorhof te Kesteren 
 
 
 
 
 
PELGRIMSWANDELING 
 
We willen in dit voorjaar samen een keer op pad gaan en tijdens het wandelen met 
elkaar in gesprek raken, nadat we tot rust gekomen zijn in onze mooie natuur. In 
gesprek gaan over wat ons beweegt, wat ons bezig houdt, waardoor we ons laten 
inspireren. Naar elkaar luisteren en elkaars 
gids zijn. We  wandelen ongeveer zeven 
kilometer.  
 
Datum: zaterdag 21 april 2018 
Tijd:: 14.00 uur 
Plaats: vertrek vanaf  Cuneralaan 76  
 en eindigend bij   
 Majoor Jacomettiweg 2 
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl 
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OPEN KOFFIEOCHTEND 
 
Elke dinsdagmorgen van ca. 10.00 – 11.30 uur  
staat de deur van de Ontmoetingskerk open voor 
iedereen. Er is koffie en thee en wat lekkers erbij.  
Mensen schuiven bij elkaar aan tafel. Er is geen 
vast programma, wel ruimte voor ontmoeting, 
gesprek en gezelligheid. Heeft u vervoer nodig,  
neemt u dan contact op met Annie van Tilborg:  
annie.vantilborg@kpnplanet.nl , tel. 617370 
 
 
 
ONTMOETINGSCAFÉ 
 
Een spontaan gestart initiatief met verrassend 
goede response: een groep mannen van binnen 
en buiten onze gemeente, die elkaar regelmatig 
treft in de Ontmoetingskerk op een afgesproken 
vrijdagavond. Een ongedwongen avond zonder 
vast programma of gespreksonderwerp. 
 
Inlichtingen: Wilbert Alkemade, 
 w.alkemade@outlook.com 
 Cor Kooij,  
 cor_kooij@stamtafel.org  

 
 
 
BREICAFÉ 
 
Eveneens een spontaan gestart initiatief en in de 
lijn van het mannen ontmoetingscafé.  Met 
regelmaat komt een groepje vrouwen op 
vrijdagvond bij elkaar  
om onder het genot van een kop koffie of thee te 
handwerken en bij te praten.  
Tijdens breien en haken worden patronen 
uitgewisseld en kunnen mooie gesprekken 
ontstaan. 
 
Inlichtingen:  Jolande Oldenkamp, 

jolande.oldenkamp@ziggo.nl 
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ONTMOETINGSKRING 
 
Deze kring komt eens in de ca. zes weken bij elkaar bij 
een van de deelnemers thuis. Op dit moment zijn het 
vooral dertigers en veertigers. De deelnemers kiezen 
voor open, vrije gesprekken, waarin geloof en leven zo 
maar aan de orde kunnen komen De kring wordt dit 
jaar begeleid door ds. Inge de Jong – Baerends 
 
Inlichtingen:  Esther Woldendorp, 
 esther.rob.woldendorp@gmail.com  
 
 
 
 
KAMPEERWEEKEND 
 
Al vele jaren een traditie: het kampeerweekend, waaraan leden meedoen van de drie 
wijkgemeenten. Er is voor elk wat wils, voor jong en oud. Op zaterdagmiddag houden 
we de befaamde barbecue en op zondagmorgen een viering in de open lucht. Het is 
een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, bij te tanken, en je geloof een 
verdiepingsslag te geven. 
 
Datum:  juni 2018 
Plaats: In de buurt 
Aanmelden:  Merijn en Annelies Bosman, 
  
 merijn.bosman@hetnet.nl , tel. 0317-616430 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Suggesties? 

Heeft u suggesties voor een nieuwe activiteit of wilt u bekendheid geven aan een 
bijzondere activiteit buiten onze gemeente? Laat het ons weten, dan kunnen we in 
overleg bedenken hoe dit het beste onder de aandacht gebracht wordt binnen onze 
gemeente. Mail naar tov@pknrhenen.nl of benader een van onze taakgroepleden. 
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