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Van U is de toekomst  
 
Bovenstaande woorden die zijn gebaseerd op het 
Onze Vader willen ons in het komend seizoen 
inspireren. We zeggen daarmee niet: ‘omdat de 
toekomst in Uw handen ligt, wachten wij maar 
rustig af’. Het is juist een bede van vertrouwen: 
omdat we geloven dat God  ‘het goede leven’ wil 
voor alle mensen, willen we doen wat goed is om 
te doen.  
 
In dit programmaboekje staan veel 
mogelijkheden om samen in gesprek te komen 
en te ontdekken wat je zelf kunt doen. We staan 
daarbij open voor diverse inbreng. En natuurlijk 
zijn er ook de vaste succes-nummers. Genoeg 
kansen dus om elkaar ook door de week, rondom 
de thema’s van geloof en leven, te ontmoeten. 
Van harte welkom! 
 
 

Ds. Inge de Jong – Baerends 
 
 
Werkgroep TOV:  
       Ineke Bruin, Cor Kooij, Suze Korver,  
       Nico van Tellingen, Jolande Oldenkamp         
 
tov@pknrhenen.nl 
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BIJZONDERE VIERINGEN 
 
Iedere zondag is er een viering om 10:00 uur – van harte 
welkom. Onderstaande lijst is niet compleet, omdat sommige 
vieringen wat planning en afstemming vragen.  
 

Dus houd Onderweg en Facebook in de gaten! 
 
zondag 19 sept. Startzondag 
zondag 26 sept. Kliederkerk 16.00 uur 
zondag 3 okt.  Taizéviering (avond) 
zondag 10 okt.  School Gezinsdienst in de Cunerakerk                         
zondag 31 okt.  Bijbelzondag 
zondag 7 nov.   Kinderdienst/oogstviering 
                             avond Taizéviering 
zondag 21 nov. Gedenken van de overledenen 

zondag 12 dec. Festival of Lessons and Carols (middag) 
zondag 19 dec. TOP2000 dienst (middag) 
zondag 9 jan.  Kliederkerk 16.00 uur 
zondag 23 jan.  Taizéviering (avond) 
zondag 6 mrt.  Taizéviering (avond) 
zondag 20 mrt. School Gezinsdienst in de Ontmoetingskerk 
zondag 10 apr. Palmzondag met palmpaasstokken 
zondag 10 apr. Taizéviering (avond) 
 

 



Expositie ‘één en al veelzijdigheid’ 
5 oktober 20:00 – 22:00 uur 
 

Een nieuw begin – maar hoe staan we, hoe sta 
ik ervoor? Marie José Rietbergen laat ons 
middels haar wandkleden in de spiegel kijken. 
Wie ben ik, waar herken ik me in? De kleurige 
kleden hangen van half september tot half 
oktober in de (kerk)zaal. Ze exposeerde hier al 
vaker. De kleden die ze maakte naar aanleiding 
van de dood van haar zoon, raakten veel 
mensen op een bijzondere manier. 
 

Op 19 september om 11.30 wordt de expositie geopend, met toelichting 
van de kunstenares. De kleden zijn iedere zondag te zien en op 
dinsdagmorgen van 10.00 -11.30 uur. 
Op dinsdag 5 oktober verzorgt ze een workshop ‘wol vilten’ en kun je 
ontdekken wat je zelf kunt maken. 
Plaats  Ontmoetingskerk 
Leiding:         Marie José Rietbergen 
Opgave tov@pknrhenen.nl in verband met het aantal 

materiaalpakketjes vóór 29 sept. 
Onkosten  materiaalkosten – u krijgt voor 2 werkstukken materiaal 
 

 
God in de supermarkt: een Groene Kerk 
activiteit 
donderdag 7 oktober,  20:00 – 22:00 uur 
 
Een vervolg op de enthousiasmerende workshop van 
maart 2020, over de  keuzes bij het inkopen van de 
dagelijkse boodschappen. Deze keer gaat het 
specifieker over biologisch en regulier, 
dierenwelzijn, gezondheid, ecologische voetafdruk 

en de verdeling van welvaart en voedsel over de 
wereld. Ook prima te volgen als u de eerste 
bijeenkomst gemist heeft. 
 
Plaats  Ontmoetingskerk 
Inleider  Alfred Slomp 
Aanmelden tov@pknrhenen.nl 
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Op bezoek bij Maria Magdalena 

zondag 10 oktober, vanaf 13.15 uur (vertrek) 
 
In het Catharijneconvent te Utrecht is tot half januari 
2022 een expositie rondom Maria Magdalena te zien. 
Welke beelden zijn er allemaal van haar gemaakt, en 
wie was ze? Je kunt natuurlijk op eigen gelegenheid 
gaan, maar wie het leuk vindt om in een groep te gaan 
kijken, is welkom op zondagmiddag 10 oktober. We 
gaan dan met de trein naar Utrecht, en hopen op de 
begeleiding van een ‘mysteryguest’. 

Bij interesse graag direct aanmelden, zodat de aanmelding conform de dan 
geldende regels bij het Catharijneconvent gedaan kan worden. 
 
Plaats  treinstation Rhenen 
Aanmelden tov@pknrhenen.nl 
Kosten  €15,00 euro per ticket (€12,50 MJK) en reiskosten 
 

 

 
Liberaal Jodendom 

donderdag 28 oktober 20:00 - 22:00 uur 
 
Als erfgenaam van een oude en rijke geestelijke traditie is 
het huidige Jodendom springlevend. Deze 
levensbeschouwing en dit religieuze erfgoed is door alle 
eeuwen heen steeds vitaal gebleven.  Rabbijn Menno ten 
Brink legt ons uit hoe het liberale Jodendom een manier is 
waarop volwassen en denkende gelovigen hun weg zoeken om de 
eeuwigheidswaarden en onveranderlijke principes van het Jodendom in de 
praktijk te brengen. 
 

Plaats  Ontmoetingskerk 
Spreker  Menno ten Brink 

Rabbijn Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam 
Aanmelden tov@pknrhenen.nl 
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De goede voorouder -   
              langetermijndenken voor een kortetermijnwereld 

4 november 20:00 - 22:00 uur 
 

het is 3.23 uur 
en ik kan niet slapen 
omdat mijn achterachterkleinkinderen 
mij in mijn dromen vragen 
wat deed jij om te voorkomen dat de aarde 
uitgeput raakte? 
wat deed jij om ons een goede toekomst te 
geven? 

wat deed jij voor iedereen en alle toekomstige generaties? 
 
Nico Overbeeke las het boek ‘De goede voorouder’ van Roman 
Krznaric, uitgegeven door Ten Have, en wil deze gedachten graag met u 
en jou delen. Samen een avond stevig nadenken over de toekomst en onze 
rol daar in. Wat weerhoudt ons om echt op de lange termijn te denken en 
te handelen? Hoe kunnen we dat tackelen?  
Ds. Inge de Jong en Nico Overbeeke gaan graag met u in gesprek over wat 
er echt toe doet. Wie wil kan het alvast lezen – een voorwaarde om mee 
te doen is dat niet. 
 

Plaats  Ontmoetingskerk 
Inleiders  Nico Overbeeke en ds. Inge de Jong-Baerends 
Aanmelden tov@pknrhenen.nl 
 

 
NBV21: dicht bij de bron 
donderdag 18 november 20:00 - 22:00 uur 
 
Vanaf oktober 2021 is Nederland een nieuwe 
Bijbelvertaling rijker. Het is de NBV21, een 

herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling die 
in 2004 verscheen (NBV). Er is toen direct door 
het Nederlands Bijbelgenootschap de lezers om 
reacties gevraagd. Duizenden opmerkingen zijn 
sindsdien gemaakt, en er zijn verschillende 
boeken en artikelen aan de NBV gewijd. Al deze 
reacties en studies hebben geleid tot een grondige herziening van de NBV. 
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Alleen al dat feit maakt de NBV21 uniek. Dr. Jaap van Dorp was als 

oudtestamenticus lid van het vertaalteam van Nederlands 
Bijbelgenootschap dat de herziening voorbereidde, en hij vertelt graag hoe 
dat in z'n werk ging. 
 
Plaats  Ontmoetingskerk 
Spreker  Jaap van Dorp 
Aanmelden tov@pknrhenen.nl 
 

 
Adventskransen maken op weg naar 
Kerst  
donderdag 26 november 14:00 – 16:00 of 
19:30 – 21:30 uur 
 
Een adventskrans in huis of aan de deur 
nodigt uit te vertellen over onze 
verwachting van het Licht aan onze  
(klein-)kinderen en gasten. Eén van onze 
liturgische bloemschikkers begeleidt de bijeenkomsten. Over een kleine 
bijdrage in de kosten word je bij aanmelding  geïnformeerd. 
 

Plaats  Ontmoetingskerk 
Aanmelden Janke Brussen, 0317-615449 

of janke.brussen@gmail.com 
 

 
Jozef, slaaf wordt redder 
17 januari 20:00 – 22:00 uur 
 
Lezing met lichtbeelden over Jozef, zoon van aartsvader Jacob, door zijn 
broers verkocht als slaaf, uitlegger van dromen, redder uit hongersnoden, 
onderkoning van Egypte. Een verhaal dat is doortrokken van grote tragiek 
en diepgaande symboliek. De vertelling wordt geïllustreerd met veel 
lichtbeelden van onder andere de schilderijen en kunstuitingen waarmee 
een meester-schilder als Rembrandt  het verhaal over Jozef aan ons heeft 
nagelaten.  
Plaats: Ontmoetingskerk   Spreker:  Hugo Groeneveld, kunsthistoricus 
Aanmelden:tov@pknrhenen.nl 
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Biblejournaling 

dinsdag 18 januari 20:00 – 22:00 uur 
 
Hoe kan de Bijbel tot je spreken? Soms 
breken we daar ons hoofd over, maar het 
kan ineens gaan vloeien als je maar gewoon 
gaat tekenen, kleuren, versieren, en noem 
maar op. Het is een nieuwe hobby, die al 
veel liefhebbers kent, en veel mensen doet 
het erg goed om gewoon maar bezig te zijn. Linda Evers en dochter Lieke 
nemen je graag mee in dat avontuur. Een avond vol kleur en uitdaging, 

niets moet. 
 
Plaats  Ontmoetingskerk 
Leiding  Linda en Lieke Evers 
Kosten  materiaalkosten 
Aanmelden tov@pknrhenen.nl 
 

 
Leeskring Zeven werken van Barmhartigheid 
dinsdag 11 januari 20:00 – 22:00 uur 
 

Leeskring: n.a.v. één van de zeven werken van 
barmhartigheid uit Mattheus 25: 37-49 

“Wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten 
gegeven?” 

Gerda Blees heeft een indrukwekkend literair debuut 
geschreven “Wij zijn licht”. Hierin staat het thema 
honger centraal. Leden van een woongroep denken 
zonder voedsel, maar wel van licht en liefde te kunnen 
leven. Maar… één van de deelnemers overlijdt…. 
Gerda analyseert de ogenschijnlijke saamhorigheid vanuit 25 verrassende 

invalshoeken. 
Iedere deelnemer heeft dit boek vooraf gelezen en we discussiëren over 
deze roman met behulp van gespreksvragen. 
 
Plaats  Ontmoetingskerk 
Leiding  Suze Korver        
Aanmelden tov@pknrhenen.nl 
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Stamppottenbuffet 

vrijdag 4 februari, inloop vanaf 17:45 
 
Februari en het stamppotbuffet: onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Kook je een lekkere 
stamppot? Hollands, exotisch, vegetarisch of 
toch maar de vleesvariant? Of neem je liever 
iets voor het toetjesbuffet mee? Ook van harte 
welkom als je niet in de gelegenheid bent iets 
mee te nemen. 
 

Plaats  Ontmoetingskerk 
Aanmelden tov@pknrhenen.nl of inschrijflijst in de hal 
 

 
Fast fashion – het hemd van ‘t lijf 
woensdag 9 februari 20:00 – 22:00  
 
Joepie!  Nieuw jurkje, cool T-shirt – 
‘en het kostte bijna niets’! 
 
Of toch wel? Wie betaalt de 

rekening? Wat betekent het voor het 
milieu, wat verdient de naaister in 
Thailand? We bekijken een video van 
Lubach: ‘wie maakt onze kleding?’ , gaan ontdekken wat er van dat T-
shirt van 29,50 euro overblijft voor de naaister, gaan stoffen ‘voelen’, 
met elkaar in gesprek. We zijn benieuwd: wat doe jij als het gaat om 
deze vragen? Zijn er tips uit te wisselen? 
 
Tenslotte vertelt Heleen Timmerman iets over haar vak: kleuren. Wie de 
goede kleur heeft gevonden die bij je past, doet niet meer zo snel een 

miskoop. 
 
Plaats  Ontmoetingskerk 
Inleiders   Jan Willem Evers, Jeanne de Jong, ds. Inge de Jong,    
                     Heleen Timmerman 
Aanmelden tov@pknrhenen.nl 
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Sacks over Exodus  

woensdag 16 februari 20:00 – 22:00 uur 

lden verscheen er zo’n toegankelijk en meeslepend 

commentaar op de boeken van Mozes als het werk 

van Jonathan Sacks: Verbond en dialoog. Joodse 

lezing van de Thora. Deze Britse opperrabbijn en 

filosoof (1948-2020) verstaat de kunst om 

lichtvoetig en diepgaand het partnerschap tussen 

God en de mens te beschrijven als een 

voortdurende uitdaging. Zo schrijft hij: ‘De kern van 

het jodendom is de gedachte dat de vrije God in 

vrijheid aanbeden wil worden door vrije mensen’. 

Deze Thora-uitlegger met prachtige vergezichten en 

actuele toepassingen zal ons zeker een avond 

boeien.  We lezen één parasja (hoofdstuk) uit Exodus zoals hij dat 

becommentarieert. Dit gedeelte wordt u bij de opgave toegezonden. Zo 

gewenst krijgt deze avond nog vervolg… 

Plaats  Ontmoetingskerk 
Inleiders   Nico van Tellingen 

Aanmelden tov@pknrhenen.nl 
 

 
Hildegard von Bingen – heling naar lichaam en ziel 
maandag 21 februari 20:00 – 22:00 uur 
 

     “ de ziel houdt van het lichaam en ziet het 
       als een mooi kledingstuk en je mooiste versiering”. 

Een jaar geleden ging de film ‘de beentjes van St 

Hildegard’ in première. Maar wie was St Hildegard? 

Een bijzonder begaafde vrouw uit de 11e eeuw die 

prachtige muziek componeerde, visioenen ontving 

die ze ook kon tekenen, boeken schreef en erg 

deskundig was op het gebied van voedsel, 

gezondheid en genezing. Naast dat alles bouwde ze 

ook haar eigen abdij. Gelovig leven doe je in kerk 

en keuken, zo zou je haar motto kunnen noemen.  
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Een lezing waarin we veel hopen te leren, en tegelijk rust en overgave 

vinden in muziek, beeld en meditatie. 

Plaats  Ontmoetingskerk 
Inleiders   ds. Inge de Jong - Baerends 
Aanmelden tov@pknrhenen.nl 
 

 
Kloosterweekend Abdij van Berne 
vrijdag 12 maart   
tot zondagmiddag 14 maart 
 
Even weg en juist dan thuiskomen bij 

jezelf en bij God: die ervaring hebben 

de mensen opgedaan die vorig jaar 

meegingen naar het kloosterweekend 

in Oosterbeek. Nu  gaan we naar de 

Abdij van Berne, waar monniken leven in de Norbertijner traditie, die 

kiezen voor een leven dat zowel om gebed als om actie draait.  

We doen mee met hun gebeden (drie maal per dag), eten samen met 

hen in de refter, en hebben ons eigen verdiepingsprogramma. In de vrije 

uurtjes kun je wandelen in een mooie omgeving, of de rijk gesorteerde 

boekhandel induiken. Er is plek voor max. 14 mensen. Als de 

coronaregels nog van kracht zijn, gaat het niet door, want dan wordt de 

groep te klein. 

Plaats  Heeswijk Dinther 
Begeleiding ds. Inge de Jong - Baerends 
Aanmelden tov@pknrhenen.nl 
Kosten  ongeveer € 110 p.p.  

                 Géén kosten bij annulering door coronamaatregelen  

 

 
Paasontbijt 
Paasmorgen 17 april 09:00 uur 
 
Het is de bedoeling dat iedereen iets meebrengt: brood, jam, kaas, 

croissantjes, worst, fruit. Voor drinken, boter en eieren wordt gezorgd. 

We maken er een feestelijk ontbijtbuffet van! 
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Doorlopende activiteiten 
 
GemeenteGroeiGroep  

We komen in groepen van 6-10 deelnemers regelmatig in huiselijke kring 

samen om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en bemoediging en 

antwoorden te vinden op praktische levensvragen. 

Info: symon.jagersma@carewhy.nl,  M: 06-266 949 84 

Lapidekring  

Dit jaar ong. 8 gesprekken over “Het oerboek van de mens” , C. V. 

Schaik en K. Michel. 

Datum/Plaats: maandelijks, 14.00-16.00 uur/OK,  start 27 september ‘21 

Leiding  ds. Inge de Jong-Baerends 

Aanmelden janmiedema50@gmail.com 

Open dinsdagmorgen koffietafel 

Elke dinsdag van 10.00–11.30 uur is iedereen welkom in de OK. Info: 

Annie van Tilborg, tel: 617370,  annie.vantilborg@kpnplanet.nl 

Ontmoetingscafé 

Een groep mannen die elkaar regelmatig treft in de Ontmoetingskerk. 

Geen vast programma, ongedwongen sfeer. 

Info: Wilbert Alkemade, w.alkemade@outlook.com 

 Cor Kooij, cor@inhoudinhout.nl   

Seniorencontactgroep 

Maandelijks op maandagmiddag in de Ontmoetingskerk een bijeenkomst 

met een gevarieerd aanbod aan sprekers/onderwerpen. Georganiseerd 

vanuit de wijkgemeenten Rond de Cunerakerk en Ontmoetingskerk. 

Info: An Klomps, 0317–620340 / Carla Hartman, 0317-614552 

Kampeerweekend  

Een weekend vol ontmoeting. Samen eten en drinken, spelen en sporten, 

vieren en zingen. Gemeenteleden van de drie wijkgemeenten gaan mee.  

Info  Henk de Jong  henk@jongslog.nl  

Voor de jeugd: Join, jeugdclubs en soos 

Info bij: Linda Evers   lindaenjanwillem@hotmail.com 
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