Overzicht activiteiten Groene Kerk PGR, 2021 - 2022

Bijeenkomst alle leden werkgroep Groene Kerk PGR
Tijdens de alweer 7e z.g. brede bijeenkomst wisselen de leden van de verschillende
werkgroepen hun activiteiten uit. We delen ervaringen en geven weer wat ons bezig
houdt. Deze bijeenkomsten staan open voor iedereen die belangstelling heeft voor
de werkgroep/cq de ideeën die leven. We leren van elkaar en inspireren elkaar om
meer te doen aan duurzaamheid, zorg voor de schepping, behoud van de aarde en
al wat daar op leeft.
Datum/Plaats: di. 28 september, 20.00 uur, OK
Aanmelden niet nodig, mag wel bij rtdejong@planet.nl
Van harte welkom.
God in de supermarkt: een Groene Kerk activiteit.
Een vervolg op de enthousiasmerende workshop van maart ’20 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. Een workshops met een beetje humor én
inspirerend! Voor iedereen, laagdrempelig,
Datum/Plaats:
Inleider:
Aanmelden:

do. 7 okt. 20.00-22.00 uur/OK
Alfred Slomp
tov@pknrhenen.nl

Jeugdactiviteit; zonne-systeem bouwen
Datum/plaats: invulling te organiseren door de
jeugdouderlingen

De goede voorouder’ - lange termijndenken voor een kortetermijnwereld
Het is 3.23 uur en ik kan niet slapen omdat mijn achterachterkleinkinderen mijn 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 bovenstaand boek, 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.
Boek: De goede voorouder Roman Krznaric Ten Have.
Wie wil kan het alvast lezen – een voorwaarde om mee te doen is dat niet.
Datum/Plaats: do. 4 nov. 20.00-22.00 uur/OK
Inleiders:
Nico Overbeeke en ds. Inge de Jong-Baerends
Aanmelden:
tov@pknrhenen.nl
webinars
Kijk op https://www.groenekerken.nl/webinars/

Ze zijn nog gewoon te raadplegen.

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’, 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.
Datum/Plaats:
Inleiders:
Aanmelden:

wo. 9 februari 20.00-22.00 uur/OK
Jan Willem Evers, Jeanne de Jong, ds. Inge de
Jong-Baerends, Heleen Timmerman
tov@pknrhenen.nl

De Heiligen ons voorgegaan
Lezing van ds Inge de Jong-Baerends over Hildegard von Bingen.
“ de ziel houdt van het lichaam en ziet het als een mooie 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.
Een lezing waarin we veel hopen te leren, en tegelijk rust en overgave vinden in
muziek, beeld en meditatie
Datum/Plaats:
Inleider:
Aanmelden:

ma. 21 februari 20.00-22.00 uur/OK
ds. Inge de Jong-Baerdends
tov@pknrhenen.nl

Micha cursus;
Of en wanneer dit jaar weer een Micha cursus start is afhankelijk van de situatie
rondom het coronavirus. Volg mededelingen hierover of raadpleeg de website. Of
neem contact op met Jacomine Oosterhof; jacomineoosterhoff@icloud.com, tel.
0617433044
Bijgaande tekst van de website www.michanederland.nl geeft een indruk van de
cursus.
Word je geraakt door het onrecht dat je om je heen ziet? Wil je er wat aan doen en
vraag je je af wat God van ons vraagt? In de compleet vernieuwde Micha Cursus
ontdek je in zeven bijeenkomsten wat de Bijbel zegt over gerechtigheid en hoe jij,
met jouw talenten, kunt meewerken in Gods Koninkrijk.
Thema’s die in deze volledig vernieuwde Micha Cursus aan bod
komen zijn o.a. de impact van onze levensstijl op de schepping, misstanden in de
kledingindustrie en de verdeling van welvaart in de wereld. Door middel van concrete
en uitdagende opdrachten ontdek je hoe je met hoofd, hart en handen verschil kunt
maken.

Bijeenkomst alle leden werkgroep Groene Kerk PGR
Achtste brede bijeenkomst Groene Kerk. Zie tekst bij 28 sept.
Datum/Plaats: di. 16 febr. 20.00 uur, OK
Aanmelden niet nodig, mag wel bij rtdejong@planet.nl
Van harte welkom.

Groene Kerk landelijk
Bijdrage leveren aan de tweejaarlijkse Kerkenbeurs Nederland die plaats vindt op 24 en 25
maart 2022 in Expo Houten. Kerkenbeurs is de facilitaire vakbeurs voor beheerders en
bestuurders van kerken. Daarnaast zijn ook eigenaren van herbestemde kerken en ambtenaren
regelmatige bezoekers.
Als PGR Rhenen staan we er met een bijdrage van onze werkgroep Groene Kerk PGR.

En verder:
Op of rondom de nieuwe tuin OK zijn verschillende activiteiten in beeld. Als dat zover is
laten we het weten.

