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‘AAN TAFEL!’ 
 
Komend seizoen gaan we met elkaar aan tafel, om de tafel zitten. Op 
allerlei manieren. Op startzondag presenteerden zich allerlei 
groepen aan de gemeente. De éne groep is met elkaar in gesprek, de 
andere groep dòet vooral. 
 
Onder de vlag van TOV gaan we vooral in gesprek, maar ook aan de 
slag of zelfs op pad. TOV staat voor Taakgroep Ontmoeten en 
Verdiepen. In het programma tref je activiteiten aan die soms meer 
onder de éne en de andere keer meer onder de andere vlag passen. 
 
De één is meer op zoek naar verdiepen en naar meer woorden krijgen 
voor wat hij of zij gelooft en soms over wat men niet meer gelooft. 
Bedenk dat we een veelkleurige gemeenschap zijn. Niet alleen, 
omdat we als mens allemaal verschillen, maar ook in wat we geloven 
en wat niet. De één houdt het uit met zoeken zonder dat ècht vinden 
een doel is, de ander zoekt vastigheid, een vast vertrouwen en een 
overtuiging om uit te dragen. Binnen die breedte vindt ieder een 
basis van vertrouwen om vanuit te leven. De één verlangt vooral 
verbinding en ontmoeting, de ander vindt het vooral in verdieping 
door gesprek of studie en weer een ander komt op adem in de 
verstilling van een meditatieve avond. 
 
Voor een deel zijn ook activiteiten opgenomen georganiseerd in en 
rond De Voorhof in Kesteren. Hun startactiviteit is een voorstelling 
van de Poppenspeler van Warschau, zeer de moeite waard! 
 
Rond het jaarthema ‘Aan tafel’ zullen in de loop van het seizoen nog 
andere activiteiten volgen die niet per se onder de vlag van TOV 
zullen plaatsvinden. 
 
 
Ds. Inge de Jong-Baerends 
Ds. Peter Breure 
Dhr. Nico van Tellingen 
Mw. Ineke Bruin-van Ingen 
Mw. Suze Korver-van Dommelen 
Dhr. Cor Kooij 
 
 



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 houdt Onderweg en Facebook in 
de gaten! 
 
zondag 11 sept. Startzondag 
zondag 18 sept. Kliederkerk 16.00 uur 
 
 
zondag  9  okt. School Gezinsdienst  

in de Cunerakerk  
zondag 16 okt.         Jeugddienst                       
 
zondag  6 nov.   Kinderdienst/oogstviering 
zondag 20 nov. Gedenken van de overledenen 
 
zondag   9 jan. Kliederkerk 16.00 uur 
 
zondag 19 mrt. School Gezinsdienst in de 

Ontmoetingskerk 
 
zondag  2 apr.   Palmzondag met palmpaasstokken 
 
Taizévieringen  (altijd zondagavond 19.30 uur) 
2022:  2 oktober    20 november   
2023:  29 januari   26 februari      2 april ( Palmzondag) 
 
 

         

  



JOZEF, SLAAF TOT REDDER 
 
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   
Datum:           Donderdag 22 september 20.00 uur  
Spreker:   Hugo Groeneveld, kunsthistoricus 
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl 
 
 
DE POPPENSPELER VAN WARSCHAU 
 
Startvoorstelling van het seizoen in de Betuwe. Gottfrid van Eck en 
Pauline Seebregts (Wilde Eend Producties) brengen de muzikale 
theatervoorstelling 'De Poppenspeler van Warschau'.  
 
Warschau 1939. De Duitsers vallen Polen binnen en de Tweede 
Wereldoorlog begint. Een tienerjongen probeert te overleven in het 

getto van Warschau.  In een oude jas van 
zijn opa, vol met verborgen zakken, vindt 
hij enkele handpoppen. Samen met zijn 
nichtje brengt hij die tot leven. Met zijn 
poppenspel vrolijkt hij zieke kinderen op, 
verslagen buren en wanhopige 
familieleden. Iedereen in het getto heeft 
het over de magie van die poppenspeler 
die niet alleen afleiding, maar ook troost 
biedt. 

 
Plaats:  De Voorhof, Kesteren    
Datum:           Zondag 9 oktober, 20.00 uur 
Spreker:   Gottfrid van Eck en Pauline Seebregts 
Aanmelden: niet nodig 
 
 

mailto:tov@pknrhenen.nl
https://www.wilde-eendproducties.nl/de-poppenspeler-van-warschau/#:~:text='De%20poppenspeler%20van%20Warschau'%20is,tijden%20van%20oorlog%20en%20chaos.


‘GELOVEN  BELEVEN’   - gesprekskring 
 
Hoe lastig is het om in deze tijd nog tijd vrij te maken voor opbouw 
van je geloof. Want naast alle belangrijke dingen in je leven als 
werken, kinderen, huishouden, sporten e.d., neem je daar weinig 
tijd voor. Herkenbaar? 
Hierom willen we deze nieuwe kring starten. Door in gesprek te gaan 
met anderen wordt je geloof weer levendig! Het geeft je een stuk 
verdieping die juist in deze drukke tijd erg belangrijk is. De 
gesprekken zullen niet gaan over wat we weten van het geloof, maar 
we vertellen elkaar wat het voor ons betekent, wat het ons doet, 
wat we eraan beleven. Om elkaar voldoende ruimte in de tijd te 
geven kan de gespreksgroep niet groter zijn dan ca. 8 deelnemers. 
We zullen maandelijks bij elkaar komen. De hele cyclus duurt 7 
avonden en start in september. Dat is toch te overzien! 
 
Geef je snel op. Je bent van harte welkom. Voor meer informatie kan 
je contact opnemen met Hans. 
 
Contact: Hans Petersen, tel. 0623132293 
E-mail:  pete5956@planet.nl 
Data:   in overleg vast te stellen 
 
EINDELIJK VOLWASSEN 
 
Frits de Lange over de wijsheid van de tweede levenshelft 
 
Omgaan met je leeftijd is voor ieder mens 
een uitdaging. De tweede levenshelft is niet 
gegarandeerd een succesverhaal. Maar wijs 
oud worden is een ideaal dat aanspreekt en 
waar Frits de Lange graag een goed woord 
voor wil doen. Als wetenschapper en als 
‘oudere-in-opleiding’.  In zijn lezing legt hij 
uit waarom je op je oude dag niet het gevoel 
hoeft te krijgen dat het met je gedaan is. In 
zijn boek Eindelijk Volwassen schrijft hij over 
levenswijsheid en over ‘dat de vraag niet is 
wat je op je oude dag gaat doen, maar welke 
persoon je dan (aan het worden) bent’.  
 



 
De avond wordt afgewisseld met 
eigenwijze en ontroerende songs 
over wijsheid en ouderdom, 
gezongen door Eessa Frieman, 
begeleid door de inleider. 
 

Datum:  Woensdag 12 oktober - 20.00 uur 
Locatie:  Ontmoetingskerk, Anjerlaan 1            
Entree:  € 7,50 (gepast betalen in de kerk) 
 

DE PADEN OP….. 
 
Wat mogen we ons als Rhenenaren gelukkig prijzen dat we in de 
bijna mooiste wandelgemeente van Nederland wonen. 
Lochem ging ons voor. Rivieren, weiden, bossen - we hebben het 
allemaal!! Dit jaar gaan we er twee keer op uit! 
Woensdagmorgen 19 
oktober gaan we de 
bossen en de 
Grebbeberg wandelend 
ontdekken en ervaren 
we de herfsttinten en 
het “duistere” verleden 
van de Grebbeberg. 
Een deskundig 
gemeentelid gaat ons 
begeleiden 
(Noteert u ook vast: 
Weidewandeling/fietstocht 19 april) 
 
Datum: Woensdag 19 oktober 
Tijdstip:  9.30 uur-11.30 uur 

Verzamelen bij de Erebegraafplaats op de Grebbeberg  
Opgave:  tov@pknrhenen.nl  
 
 
 
 

mailto:tov@pknrhenen.nl


DE TROOST VAN JOB  
 
Als ons iets ingrijpends overkomt, zijn we geneigd ons af te vragen 
wat de oorzaak daarvan is, en die vraag is wel terecht. In de Bijbelse 
tijd was dat niet anders. Verschillende bijbelschrijvers verklaren de 
lotgevallen van de mensen aan de hand van het schema ‘oorzaak-en-
gevolg’. Als iemand onberispelijk leeft (oorzaak), zal hij of zij 
daarvoor worden beloond (gevolg). En als iemand te maken krijgt 
met veel tegenspoed of met een onherstelbaar verlies, wordt dat in 
de Bijbel vaak gezien als een gevolg van zonde, als een straf die men 
zou hebben verdiend. Maar niet alle bijbelschrijvers zijn het met die 
redenering eens. De schrijver van het boek Job protesteert tegen die 
conclusie en gaat in tegen wat veel theologen in zijn tijd dachten. In 
zijn boek is de Eeuwige niet Job’s geduchte tegenstander, maar een 
God die mensen in hun lijden nabij blijft.   
 
We lezen met elkaar gedeelten uit 
het Bijbelboek Job in verschillende 
Bijbelvertalingen. Aan de hand van 
de verschillen komen we op het 
spoor wat de schrijver van dit 
Bijbelboek duidelijk wil maken met 
Job als voorbeeld.   
  
De spreker op deze avond is dr. Jaap van Dorp (1955), tot 2021 
bijbelvertaler en oudtestamenticus bij het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap in Haarlem.  
 
Plaats:  Ontmoetingskerk 
Datum: Woensdag 2 november 20.00 uur 
Inleider: dr. Jaap van Dorp 
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl 
 
CREA-MARKT   
 

Er is veel geschilderd, gehandwerkt en geknutseld in de afgelopen 
jaren.... nu is het tijd voor de verkoop!  
 
De opbrengst is voor het doel van de diaconie. 

mailto:tov@pknrhenen.nl


Info:   mw. Tiny Walstra,  
0317614588 

Plaats:  Ontmoetingskerk 
Datum: Zaterdag 5 november  

10.00-16.00 uur 
 
CONTEXTUEEL BIJBELLEZEN 
 
Contextueel Bijbellezen is een manier van lezen die ons allereerst 
stil laat staan bij onszelf en ons daarna de bijbel laat openen om 
om de realiteit te toetsen aan een Bijbelverhaal. Welk nieuw licht 
werpt het verhaal op onze vragen? Waar zet het ons toe aan?                             
Contextueel Bijbellezen is ontstaan in de context van Zuid-Amerika 
en zuidelijk Afrika waar een vorm werd gezocht van Bijbellezen die 
nauw verbonden is met de dagelijkse praktijk, en waarin vragen van 
gerechtigheid direct voelbaar zijn en uitnodigen tot handelen.  
Elke stap in de Bijbelstudie heeft een bedoeling. De Bijbelstudie is zo 
opgebouwd dat hij erop gericht is iedereen te laten spreken, en te 
laten onderzoeken wat er in de tekst staat, waar die over gaat en 
welke betekenis die kan hebben in ons leven nu.  
 
We lezen niet zomaar, maar laten 
de studie ingebed zijn in een 
liturgie. We vragen de aanwezigheid 
van God bij het lezen, die mag ons 
inspireren en helpen zoeken naar de 
betekenis voor ons. Daarom 
beginnen en sluiten we af met een 
korte viering (stap 1 en 8). De 
methode van contextueel 
Bijbellezen is opgebouwd uit 3 
fases: zien, oordelen en handelen. 
Hoe die stappen gaan ontdekken we 
onderweg. 
 
Plaats:  Ontmoetingskerk 
Datum: Donderdag 17 november 20.00 uur 

Of donderdag 1 december 20.00 uur 
Begeleider: Ds. Peter Breure 
Aanmelden:   dominee.peter@online.nl  
(15 deelnemers maximaal per avond) 

mailto:dominee.peter@online.nl


ADVENTSKRANSEN MAKEN OP WEG NAAR KERST  
 
Een adventskrans in huis of aan de deur nodigt uit te vertellen over 
onze verwachting van het Licht aan onze  
(klein-)kinderen en gasten. Een van onze liturgische bloemschikkers 

begeleidt de bijeenkomsten. Over een kleine bijdrage in de kosten 

word je bij aanmelding  geïnformeerd. 

 
Plaats:  Ontmoetingskerk 
Datum: Donderdag 24 november 

14.00 uur en 19.00 uur  
(tijdstip is afhankelijk van aantal opgaven) 

Aanmelden: Janke Brussen, 0317-615449 of 
janke.brussen@gmail.com 

 
OMGAAN MET IKONEN 
 
Omgaan met iconen, met je verstand en met je gevoel. 
 
Op deze middag kunt iets zien 
en beleven aan het schilderen 
van iconen: hoe komen 
verstand en gevoel samen in 
het hele proces van de kale 
plank, het tekenen en 
schilderen, tot het omgaan 
met iconen in meditatie en 
gebed.  
We kijken naar iconen vanaf 
de Advent tot en met Pasen. 
 
Er is ook aandacht voor de 
achtergrond en de betekenis.. 
 

 
‘Moeder Gods van het Teken’ 

Plaats:  Ontmoetingskerk 
Datum:          Woensdag 14 december in de middag 
Aanmelden: Gepke Petersen    Telefoon: 0613201371 
 

mailto:janke.brussen@gmail.com


BOEKBESPREKING:  
“PASTORALE” VAN STEFAN ENTER 

Dit boek is een vervolg op de leeskring van vorig jaar n.a.v. de zeven 
werken van barmhartigheid. Vorig jaar stond HONGER centraal. Dit 

jaar gaat het over VREEMDELINGEN HERBERGEN. 
Actueler dan ooit. Stephan Enter groeide op in 
Barneveld, en schreef PASTORALE over het dorpje 
Brevendal (anagram van Barneveld). 
Enter zegt: “De Molukse zaak was mijn uitgangspunt. Dit 
boek moest gaan over de onmacht en de woede, die de 
Molukkers voelen, omdat ze zowel door Nederland, door 
Indonesië en de VN zijn voorgelogen en in de steek 
gelaten zijn.” 
Een intrigerend thema: “Wat wrok met je kan doen”. 
Dat is de kern van dit boek. 
We bespreken het boek met behulp van gespreksvragen.  

 
Plaats:  Ontmoetingskerk 
Datum: Donderdag 19 januari 14.00-16.00 uur   
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl  
Leiding: Suze Korver en Jolande Oldenkamp 
  
FAST FASHION – HET HEMD VAN ‘T LIJF 
  
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’ en met elkaar in 
gesprek. We zijn benieuwd: wat doe jij als 
het gaat om deze vragen? Zijn er tips uit 
te wisselen? 
  
Plaats:  Ontmoetingskerk 
Datum:  datum volgt 20:00 – 22:00 
Inleiders:  Jan Willem Evers, Jeanne de Jong, ds. Inge de Jong  
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl 

mailto:tov@pknrhenen.nl
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JONATHAN SACKS OVER NUMERI 
 
Niet bepaald het meest boeiende 
Bijbelboek, maar als je Jonathan Sacks 
commentaar over Numeri leest, gaat dit 
boek op verrassende wijze voor je open. 
Hier draait het om lessen in vrijheid en 
politiek leiderschap, lessen die we 
vandaag net zo goed te leren hebben. 
Want hoe kan individuele vrijheid 
bestaan naast samenleven en 
landsbelang? Zo’n reis naar het beloofde 
land is psychologisch, moreel en 
spiritueel. Dat is een hele weg om te gaan. We lezen en bespreken 
deze avond één essay van deze bekwame Thora-uitlegger over deze 
lange weg naar de vrijheid. Dit gedeelte wordt u bij de opgave 
toegezonden. 
 
Plaats:  Ontmoetingskerk 
Datum:  Woensdag 22 febr. 2023 Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Inleider:  Nico van Tellingen 
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl  
 
 
EXCURSIE MUSEUM KRONA - UDEN 

Museum Krona (voormalig: Museum voor Religieuze Kunst), heeft 
begin 2023 een tentoonstelling over het thema LICHT.  De ervaring 
en betekenis van ‘licht’, van de middeleeuwen tot heden, wordt 
onder andere gepresenteerd met lichtwerken van gerenommeerde 
kunstenaars als James Turrell, Olafur Eliasson, Ann Veronica, en de 
Children of the Light. Om 13.30 starten we in de Refter met een 
kopje koffie. Daarna zal Marijke van Dijk (De Voorhof) een 
rondleiding verzorgen (evt. in twee groepen). Vervoer dient 
onderling afgesproken te worden 
 
Plaats:  Museum Krona Uden   
Datum:  Vrijdag 24 februari 2023, 13.30 uur 
Aanmelden:  aanmeldengeleboekje@gmail.com 
 

mailto:tov@pknrhenen.nl
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KLOOSTERWEEKEND ABDIJ VAN BERNE 
 
Even weg en juist dan 
thuiskomen bij jezelf en bij God: 
dat is een kloosterweekend. We 
gaan opnieuw 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.  
 
Plaats:  Heeswijk Dinther 
Datum: Vrijdagmiddag tot zondag 3-5 mrt 
Begeleiding: ds. Inge de Jong - Baerends 
Kosten: ongeveer € 110 p.p.  
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl  

mailto:tov@pknrhenen.nl


VIER MAALTIJDEN 
In het jaar met als thema ‘Aan tafel’ staan er vier maaltijden op het 
programma. Ze staan hieronder uitnodigend bij elkaar. 
 
STAMPPOTTENBUFFET 
 
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 
Datum: Vrijdag 3 februari, 

inloop vanaf 17:45 
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl of inschrijflijst in de hal  

 

PESACHVIERING 

Samen ervaren en ontdekken we de Joodse bron van het Heilig 
Avondmaal. Aan de hand van een Haggada (ordening/liturgie) 
gebruiken we de Sedermaaltijd zoals Jezus deze met zijn discipelen 
vierde ter herdenking van de uittocht uit Egypte. 
 
Plaats:  Ontmoetingskerk 
Datum: Vrijdag 10 maart 
Begeleiding: Jan Willem Evers & Symon Jagersma 
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl  
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SOBERE MAALTIJD EN FILM 
 
Afgelopen seizoen hebben we in de veertigdagentijd een sobere 
maaltijd gehouden. Ook dit jaar willen we in alle eenvoud samen 
komen en eten. Samen in de kring nadenken over wat het betekent 
om veertig dagen toe te leven naar Pasen. Stil staan bij vasten en 
soberheid. 
 
Aansluitend kijken we een film met een boodschap. Te zijner tijd 
wordt de titel van de film bekend gemaakt. 
 
Plaats:  Ontmoetingskerk 
Datum: Vrijdag 24 maart, 18.00 uur 
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl  
 
 

 

 

PAASONTBIJT 

Samen ontbijten op Paasmorgen. Een mooie traditie. Vieren dat het 
Licht is doorgebroken, dat de HEER is opgestaan! 
U kunt zich tegen die tijd opgeven. 
Graag iets meebrengen, voor eitjes, koffie en thee wordt gezorgd. 
 
Paasmorgen 9 april 09:00 uur 
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“HEBBAN OLLA VOGELA NESTAS?” 
 
Voor de stevige wandelaars te lopen, maar fietsend misschien toch 
handiger, gaan we de bijzondere natuur ontdekken van het 
Binnenveld en hopen we te mogen genieten van dit buitengewoon 
mooie broedgebied voor vogels. 
Een voor ons bekende vogelaar zal ons de geheimen onthullen van 
deze ongeëvenaard mooie plek. 
 
Datum: Woensdag 19 april 

9.15 uur Vertrek Ontmoetingskerk  
11.45 uur terug bij de kerk 

Aanmelden:  tov@pknrhenen.nl  
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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 
Hier wordt ieder jaar een theologisch/filosofisch boek besproken. 
Datum:  maandelijks, maandagmiddag 14.00-16.00 uur 
Plaats:  Ontmoetingskerk 
Leiding: ds. Peter Breure 
Aanmelden: janmiedema50@gmail.com  
 
 
Open dinsdagmorgen koffietafel 
Elke dinsdag van 10.00–11.30 uur is iedereen welkom voor koffie. 
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, altijd op de 
vrijdagavond. 
Info:   Wilbert Alkemade w.alkemade@outlook.com  

Cor Kooij   cor@inhoudinhout.nl  
 
 
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:   Linda Evers     lindaenjanwillem@hotmail.com 
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